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    พนักงานขบัรถ  : นายสมาน  บุญมาเลศิ 
     ทะเบียน  :  30-0103 อุทัยธานี 

            เบอร์โทร  :  089-496-2865 
                                          เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ                                   

                                     02-1362514 / 0980070229 /084-4383026 
 

 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

แฟชัน่ 5 06.00 
รพ.นพรัตน์ 6 06.00 
รามอินทรา  109 พระยาสุเรนทร์ 4 06.05 
รามอินทรา  117    1 06.05 
รุ่งกิจแกรนด ์ (2) 2 06.10 
ฟ้านนัทวนั7(3)   หทยัราษฎร์ 15(1) 4  06.10 
รืนฤดี 3 (2) 2 06.10 
หทยัราษฎร์ 29 (3)   นรินเชา้(1) 6 06.10 

RK/(3)  หทยัราษฎร์  33(1)   37(1)  39(1) 6 06.10 
แยกหทยัมิตร/ ตลาดหทยัมิตร 6 06.15 
เอ้ืออาทรหทยัราษฎร์ 1 06.15 
ม.ราชพฤกษ ์ (1)  หทยัราษฎร์ 4(3) 4 06.20 
หทยัราษฎร์ 3(1)   (ขากลบั) 1  
ตรงขา้งศูนยฮ์อนดา้ ( ขากลบั) 1  
หมายเหตุ***ถนนหทยัราษฎร์ รับไดท้ั้ง 2 ฝ่ัง   
ไม่ตอ้งขา้มถนน   

รวมนักเรียนทั้งหมด 50 คน  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงพชัรินทร์  ภาคบุญ แฟชัน่

2 เด็กหญิงไอยจริณ วนิชกุลธ ารง แฟชัน่

3 นางสาวอภิชญา  บุญราช แฟชัน่

4 เด็กหญิงกรพรรณ  อุ่มค า แฟชัน่

5 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ฉตัรสกุลปัญญา แฟชัน่

6 เด็ฏหญิงสาวิตรี ศุกรเศษ รพ.นพรัตน์

7 นางสาวธญัรดา   ประเสริฐวงค์ รพ.นพรัตน์

8 เด็กชายกริชญ ์   นนทโชติ รพ.นพรัตน์

9 นายสยาม  บุตรวงษ์ รพ.นพรัตน์

10 นายปราณ  บุตรวงค์ รพ.นพรัตน์

11 เด็กชายสุวพชัร  บบัภาวนั รับ รามอินทรา 117  ส่งแฟชัน่

12 เด็กชายมงักร  มงักรกีม รามอินทรา 109

13 เด็กหญิงเบญญภา แสงสังข์ รามอินทรา 109

14 เด็กหญิงปราชญาพร  เตม็ไป รามอินทรา 109

15 นายศุภวิชญ ์ พาโคกทม รามอินทรา 109

16 เด็กชายรุ่งฤทธ์ิ  มีโชค นพรัตน์

17 เด็กชายสรวิชญ ์ฟีสนเทียะ หทยัราษฏป์ากซอย3  ขากลบั

18 นางสาวปณิตตรา  ผลเพียร หทยัราษฏร์ 4

19 เด็กชายจีรทีปต ์ ถ่ินศรี  หทยัราษฎร์ 4

20 ด.ช.ธีธชั  ถ่ินศรี หทยัราษฎร์ 4

21 เด็กหญิงนวพรรษ  เกตุโกมุท หทยัราษฏร์ 7 

22 นายภวตั  เหมองักูล หทยัราษฎร์  7

23 เด็กชายจิรภทัร  เชิงคีรี หทยัราษฎร์ 7

24 เด็กชายทินภทัร  เสียมใหม ม.รุ่งกิจแกรนวิสตา้ หทยัราฏร์

25 เด็กหญิงชญานนัท ์    เอ้ือเฟ้ือ ม.รุ่งกิจ (ขากลบั)

26 เด็กหญิงเปมิกา  เงินสุวรรณ หทยัราษฏร์  15

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ
รำยช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

สำยที่ 13 ( แฟช่ันฯ - หทัยรำษฎร์ )
สำยที่ 13 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

27 เด็กชายธนดล  ปัญญาโชคอนนัท์ RK หทยัราษฎร์

28 เด็กชายยศพนธ์  โพธ์ิทอง RK หทยัราษฎร์ (ขากลบั)

29 เด็กชายชานนท ์ เตียตระกูล รับ ม.นลินเรสเดน หทยัราษ 

30 เด็กชายปุญญพฒัน์  เพียราช หทยัราษฏร์ 29

31 เด็กชายธรรมธาดา   คงชิพงศ์ หทยัราษฏร์ 29

32 นายวชิรวิทย ์ เอกศรี หทยัราษฏร์ 29

33 เด็กชายภูริช  ปานทุ่ง ม.ร่ืนฤด ั3 

34 เด็กหญิงศตนนัท ์ ตนพยอม ม.ร่ืนฤด ั3 

35 เด็กหญิงณฐัพิชญ ์ วิทยธรรมโสภณ ระหวา่ง 29 กบั 31 ม.ร่ืนฤดี 7

36 เด็กหญิงกชกร  ค  าสีแกว้ หทยัราษฎร์ 39

37 เด็กหญิงพรชนิตว ์ เน่ืองสมศรี ม.ราชพฤกษ์

38 เด็กหญิงทิพยรั์ตน์  ศุภโชติไพศาล หทยัราษ าร์ 37

39 เด็กชายอาวิษกรณ์  ตั้งประดิษฐ์ชยั  ตลาดหทยัมิตร 

40 เด็กชายชากรณ์  ตั้งประดิษฐ์ชยั  ตลาดหทยัมิตร 

41 เด็กชายวิริทธ์ิพล   นาฏกระสูตร แยกหทยัมิตร 

42 เด็กชายฆนาสินธุ์  เน่ืองศรี แยกหทยัมิตร

43 เด็กหญงรินลดา  สายพฒัน์ แยกหทยัมิตร

44 เด็กหญิงวรวลญัช ์ เน่ืองศรี แยกหทยัมิตร

45 เด็กหญิงสุดาทิพย ์ ศุภโชติไพศาล ทหยัราษฎร์ 37

46 เด็กชายพิฐชญาณ์  พิชิตยศวฒัน์ ม.ราชพฤกษ ์ (ขากลบั)

47 เด็กหญิงสุธินี  ปิยะคง เอ้ืออาทรหทยัราษฎร์

48 เด็กหญิงปัณฑารีย ์ปิรยะวราภรณ์ หทยัราษฎ ์15

49 เด็กชายวรภพ   จินดามณี ตรงขา้มศูณฮอนดา้ ขากลบั

50 เด็กชายภภทัรพงษ ์ เวฬุมาศ หทยัราษฎร์ 33
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