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ตลาดศรีวารี - สถานีรถไฟหัวตะเข้ – ถ.ฉลองกรุง  

                    พนักงานขบัรถ  :  นายกมล   สุขวฒันะ 
                       ทะเบียนรถ   :  31-3428 
                       เบอร์โทร  :    061-8468383 

เบอร์โทร   :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
       02-1362514 / 0980070229  
 

 

จุดบริการ จ านวนนักเรียน 
เวลา 

ในการขึน้รถ 
ตลาดศรีวารี 7 05.50 
วดัหวัคู ้ 2 05.50 
ม.ศุภาลยั  3 05.55 

ม.ชลลดา 5 05.55 
วดัสุธาโพธ์ิ   ม.รุ่งอรุณ 2 06.00 
ม.แอปป้ีเพลส 2 06.10 
ม.วนารมณ์ 2 06.10 
ฉลองกรุง 23(2)  24(1) 25(1) 4 06.10 
หนา้นิคมฯ 3 06.10 
ม.อนาวลิล ์ 3 06.15 
ปากซอยวดัทิพวาส 2 06.15 
ม.ราชพฤกษ ์ 5 06.15 
FBT 2 06.20 
เทคโนเจา้คุณทหารลาดกระบงั ( ขากลบั) 2  

รวมนักเรียนทั้งหมด 46  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กชายธนกร  เพช็รฉนวน วดัศรีวารีนอ้ย

2 เด็กหญิงกญัญารัตน์  กาโจทย์ ตลาดศรีวารี

3 เด็กชายพีรพฒัน์  ศรีธรรมมา ตลาดศรีวารี

4 เด็กชายดุลยทรรศน์ พว่งสมจิตต์ ตลาดศรีวารี

5 เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์ ตลาดศรีวารี

6 เด็กชายเหมรัศม์ิ  ศรีโพธ์ ตลาดศรีวารี
7 เด็กหญิงกญัญรัตน์  ศิริศิลป์ ตลาดศรีวารี

8 นางสาวนวิยา  สุคนัธเมศ  ม.ศุภาลยั

9 เด็กชายพงศพ์ลิล  สุนทวนิค ม.ศุภาลยั 

10 นางสาวสุวิชญา  เกียรติสมบติั ม.ศุภาลยั

11 นางสาวชลลดา  คุณช่างทอง วดัหวัคู้
12 เด็กหญิงณิชาภา  ปันเช้ือ  วดัหวัคู้

13 เด็กชายสุกฤษฏ ์โชดพิพฒัน์ ม.ชลลดา

14 นางสาวญาดา  อินทโคตร ม.ชลลดา 

15 นายวิธินา  สานุ่น ม.ชลลดา

16 เด็กหญิงณฐนนท  เสนานุช ม.ชลลดา

17 เด็กชายปุญญพฒัน์ เจริญปุญ ม.ชลลดา

18 เด็กหญิงณิชานาฏ    วงัศรีวิโรจน์ ปากซอยวดัสุธาโพธ์

19 เด็กหญิงณฐมน  แก่นมณี ม.รุ่งอรุณ 1

20 เด็กชายจตุรภทัร  บวกไธสง หนา้นิคม

21 เด็กหญิงพรรณษา  พนัเจาะ หนา้นิคม

22 เด็กชายภูริณฐั  ค  ามงคล หนา้นิคม

23 เด็กชายธนภทัร  จนัทร์นุ่ม วดัทิพวาส

24 นายนรบดี  ภู่เอ่ียม วดัทิพวาส

25 เด็กชายธนภทัร ตลบัเงิน ม.ราชพฤกษ ์ฉลองกรุง

26 นางสาวภคนนัท ์ ยิม้เครือ ม.ราชพฤกษ ์ฉลองกรุง

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

วดัศรีวำรีน้อย - ถ.ฉลองกรุง 

สำยที่ 11



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

27 เด็กหญิงจริญญาพร  สมจิตต์ ม.ราชพฤกษ ์ฉลองกรุง

28 เด็กหญิงภูรินท ์ ปราณีทะ ม.ราชพฤกษ ์ฉลองกรุง

29 เด็กชายวตัน์สัณ  รัตนวิชยั ม.ราชพฤกษ ์ฉลองกรุง

30 เด็กหญิงภิรญา  วงสุพรรณ ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล์

31 นายกวิภฏั   บุญวิแวง ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล์

32 เด็กชายจรรยวรรธน์  ลีลายนะ ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล(์ขากลบั)

33 เด็กหญิงพิมพล์ดา  หม่ืนสายญาติ ม.แฮปป้ีเพลส  (เชา้)

34 นายธศิวฒัน์  แทนอิสระ ม.แฮปป้ีเพลส  

35 เด็กหญิงนฐักฤตา  ชาวนาดอน FBT  ฉลองกรุง

36 เด็กชายปริญญา  ถินประสาท FBT  ฉลองกรุง

37 เด็กหญิงฐิติชญาน์   ธนศิริพงษป์ระภา FBT  ฉลองกรุง

38 นายชิษณุพงศ ์ ชมท่าไม้ ฉลองกรุง 24

39 เด็กหญิงชุติมา  พลพิชยั ฉลองกรุง 25

40 เด็กหญิงอารณีย ์ โออนนัต์ ฉลองกรงุ 23

41 เด็กหญิงอุษณี  โออนนัต์ ฉลองกรุง 23

42 นางสาวพชัราภรณ์  หวานเสียง ม.วนารมย์

43 เด็กหญิงสุนนัทา  เสรีประเสริฐ เจา้คุณทหาร  ขากลบั

44 นางสาวกุลณฐั  ท  าอินลาด เจา้คุณทหาร ชากลบั

45 เด็กหญิงธญัชนก สมปาง เช่ือมสัมพนัธ1์3 กลบั11วนารม

46 เด็กหญิงกวินธิดา  ไตรเพ่ิม FBT  ฉลองกรุง ขากลบั
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