
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ 
    จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สายที่ 12 
สุเหร่าซีรอ – กรมทีด่นิ – เคหะร่มเกล้า-ตลาดเกรียงไกร 

 
                   พนกังานขบัรถ  :  นายโกศล  ชละมณี 
                   ทะเบียนรถ  :  32-1966 กทม.   
                                                 เบอร์โทร  :   061-170-9557 
           เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
           02-1362514 / 098-0070229/084-4383026 
 

 
 

จุดบริการ 
จ านวน 

นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

สุเหร่าซีรอ 2 06.00 
ม.กาลดเ์ดน้สวที (2)ม.โกลดเ์ดน้สวที/(4) 6 06.00 
ราษฏร์พฒันา 27(1) 2 06.05 
ม.พฤษาวลิล(์2)/ม. สีวลี(1) 3 06.05 
ม.ศิรินเทพ 9 2 06.05 
ม.นลินวลิล ์ 3(1) ม.นลินวลิล ์5(1) 2 06.05 
แยกแวก็ซ่ี เคหะร่มเกลา้ 78(1)/ 6 06.05 
เคหะร่มเกลา้39(1) 1 06.10 
ม.คาซ่าวลิล(์1)   2 06.10 
พนูสิน 1(2)  พนูสิน 2(1)  เคหะร่มเกลา้64(11)   14 06.10 
บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้ 11 06.10 
ม.ศรีวลี (ขากลบั) 1  
   

รวมนักเรียนทั้งหมด 49  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงสุนิสา  จ  าเริญทิศ สุเหร่าซีรอ 

2 เด็กหญิงมรกต  แผ่นทอง สุเหร่าซีรอ 

3 เด็กหญิงณฐัญดา  เอ้ือตระกูลวิทย์  ม.โกลเดน้ทาวน์

4 เด็กหญิงจิราพชัร  คงธนสมุทร ม.ศิรินเทพ  9

5 เด็กชายภูริพฒัน์  ธรรมนาม ม.สิรินเทพ 9

6 นางสาวพิมพิปสร  ไมตรีจิตต์ ม.การ์เดน้ทส์วีท

7 เด็กชายกฤษฏ ์ ฟ้าเลิศ ม.การด์เดน้สวีท

8 เด็กชายกานนภสั  ฟ้าเลิศ ม.การ์เดน้ทส์วีท

9 นางสาวพชัรพร  กุลเพชรชนก ม.การ์เดน้ทส์วีท

10 เด็กชายวสุกุล  ภากากรณ์สกุล ม.การ์เดน้ทส์วีท

11 เด็กหญิงพิชชาพร  แกว้ประจบ ม.พฤกษาวิลล์

12 เด็กชายภทัร  ผลถวิล ม.พฤกษาวิลล์

13 นางสาวนิสรีน  เผ่าอ  าไพ ราฎร์พฒันา 27

14 เด็กหญิงนภกมล  สิกนนท์ ม.นลินวิลล ์5

15 เด็กหญิงณฐัณิชาช์  นิยมญาติ ม.นลินวิลลื 3

16 เด็กชายธนโชติ  นกกระโทก ม.อนาวิลล ์4 แวก๊ซ่ี

17 เด็กหญิงอริสา     ปฐมวงษไ์พโรจน์ แยกแวกซ่ี

18 เด็กหญิงวนัวิษา  บุญยงั แยกแวกซ่ี

19 นางสาวเมธาวี   ชาญชยัศรี แยกแวกซ่ี

20 เด็กชายธีรพงศ ์  เดชภาคิน แยกแวกซ่ี

21 เด็กชายชวิศกร  ขนัสุวรรณา เคหะร่มเกลา้ 78

22 เด็กหญิงอร่ามลกัษณ์  สุขเกษม พนูสิน 1

23 นางสาวญานิศา  ขนัสิงห์ พนูสิน 1

24 นางสาวอุบลรัตน์  ตั้งตุลาธาร พนูสิน 2

25 เด็กหญิงปัณฑิตา  จอ้ยลี เคหะร่มเกลา้ 64

26 เด็กหญิงพชัชา    อารีราษฎร์ เคหะร่มเกลา้ 64

27 เด็กชายกฤตานนท ์ เยมรัมย ์ เคหะร่มเหลา้ 64

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

สุเหร่าซีรอ - กรมที่ดิน - เคหะร่มเกล้า
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ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

28 เด็กหญิงอรไพลิน  ฟักโต เคหะร่มเกลา้ 64

29 เด็กหญิงกรวรรณ  จนัทร์สุขเจริญจินดา เคหะร่มเกลา้ 64

30 เด็กชายต่อพงศ ์  คุม้ภยั เคหะร่มเกลา้ 64

31 เด็กชายนิพฒัน์พนธ์  แพทยก์ุล เคหะร่มเกลา้ 64

32 เด็กชายปุณณสิน  วิพฒัน์ครุฑ เคหะร่มเกลา้ 64

33 เด็กชายรวิภทัร แกว้โกต เคหะร่มเกลา้ 64

34 นางสาวณชัชา ไตรยางค ์ เคหะร่มเกลา้ 64

35 เด็กหญิงเพชรผกา  พิมพท์อง เคหะร่มเกลา้

36 เด็กชายณธีพงศ ์ สินเสถียรฐากุล คาซ่าวิลล์

37 เด็กหญิงกญัญาณฐั  สุวิทยะศิริ เคหะร่มเกลา้ 39

38 เด็กญิงศศิกานต ์ แกว้มะ ม.ศรีวลี  ขากลบั

39 เด็กหญิงณฐัพร  สงัขธ ารง บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้

40 เด็กหญิงปพิชญา  สีหาชยั บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้

41 เด็กญิงวรนนัท ์ เก้ือศกัด์ิชยักุล บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้

42 นางสาวพิมพช์นก  เล็กอุทยั บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้

43 เด็กชายกฤตินศ ์ จนัทวงศ์ บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

44 เด็กหญิงณฐัณิชา   จนัทฮาด บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

45 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ถนอมวงศ์ บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

46 นายจงฮยอน คิม บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

47 เด็กชายธนกฤต  แยม้ทุ่ง บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

48 นายภทัรพล  อุตมะมงคลชยั บ๊ิกซีเคหะร่มเกลา้

49 เด็กหญิงธญัชนก  สุ่มอินมะดีน บ๊ิกซี เคหะร่มเกลา้ ขากลบั
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