
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ 
จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สาย 14 
(ตลาดล าผกัชี -- ถ.เช่ือมสัมพนัธ์ – หนองจอก(คู้ขวา) 

                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พนักงานขบัรถ   :  นายกฤษฏา  มะเตอรกี 

               ทะเบียน   :   34-0650  กทม. 
             เบอร์โทร    :   061-640-0465  

  เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
                  02-1362514 / 0980070229 
 

 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

แยกขนส่ง พื้นท่ี 4 2 06.00 
ตลาดล าผกัชี 3 06.05 
ตลาดล าอีร๋ัว 1 06.10 
เช่ือมสัมพนัธ์ 4(1) 13(4)  23(1) 6 06.10 
แยกหนองจอก 4 06.10 
บ๊ิกซีหนองจอก (7)  พฤกษาหนองจอก (1) 8 06.15 
สุเหร่าบาหยนั(1)/เลียบวารี 59(1) 2 06.20 
ม.นนัทวนั 5(1)  10(2) 3 06.20 
แยกล าหิน 1 06.20 
ราษฎร์อุทิศ 27/5(1)  68/4(1)  48(1) 7 06.25 
ราษฎร์อุทิศ 52(2)  38(1)  9(1)  10(1) 5 06.30 
ม.มีนบุรีการ์เดน้ 1 06.30 
ม.ภคัภิรมย(์3) ม. จนัทร์บวัสวย(1) 4 06.30 
ม.เฟอร์เรสปาร์ค ขา้มประปามีน 1 06.30 

รวมนักเรียนทั้งหมด 45  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 
   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



No.             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง
1 เด็กหญิงกมลพร   สวสัดิผล ขนส่ง4 /สารศารตร่์มเกลา้

2 นายจิรฑภูมิ  ดอยคาํไพร ขนส่งพิน้ท่ี 4

3 นางสาวลลิลทิพย ์ ศรีหงษา ตลาดลาํผกัชี

4 เด็กชายณฐัพล  ชนะปัด ตลาดลาํผกัชี

5 เด็กชายศรณ์ศิริ  วอ่งไววฒันกุล ตลาดลาํผกัชี

6 เด็กชายอนพชั  ศรีธิบุตร  ตลาดลาํอีร๋ัว

7 เด็กหญิงธนชัพร  อาจวิชยั เช่ือมสมัพนัธ์ 23 

8 เด็กชายสิริสิทธิ  ซะมะ เช่ือมสมัพนัธ์ 13 

9 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทพมงคล เช่ือมสมัพนัธ์ 13 

10 เด็กหญิงธญัชนก สมปาง เช่ือมสมัพนัธ1์3 กลบั11วนารม

11 เด็กหญิงกุลธิดา สมมุง้ เช่ือมสมัพนัธ์13

12 เด็กชายรวิกร  สุดรักษ์ แยกหนองจอก

13 เด็กหญิงชนิตา   จนัทร์เกษ แยกหนองจอก

14 เด็กหญิงภทัราภรณ์  โล่ห์สถาพรพิพิธ แยกหนองจอก

15 เด็กชายจิราย ุ จนัทร์เกษ แยกหนองจอก

16 นายพฒัน์ภูมิ  พึงรักษา บ๊ิกซีหนองจอก

17 เด็กชายศุภชยั  พรมพิลา บ๊ิกซีหนองจอก (เชา้)

18 เด็กหญิงประภสัสร  มูฮาํหมดัอาลี บ๊ิกซีหนองจอก

19 เด็กหญิงภวิสรัศม์ิ  ปาทองหลาง บ๊ิกซีหนองจอก

20 เด็กหญิงศุทธหทยั  จิตรมัน่ บ๊ิกซีหนองจอก

21 เด็กหญิงสินลัรนีย ์ ปาทองหลาง บ๊ิกซีหนองจอก

22 เด็กหญิงพิรสา    ชูชีพ บ๊ิกซีหนองจอก  (ตอนเชา้)

23 เด็กชายชิติพทัธ์  เอียดแกว้ เลียบวารี 59

24 นางสาวชญาดา  สงัขพนัธ์ นนัทวนั 5

25 เด็กหญิงศุภาพิชย ์ ยขีอ นนัทวนั 10 เลียบวารี

26 เด็กหญิงกณิศา พิพฒัน์ธรรมพร นนัทวนั 10 เลียบวารี

27 เด็กชายปิยณฐั  เผือกนอ้ย หนา้สุเหร่าบาหยนั

28 เด็กชายปิยากร เผือกนอ้ย สุเหร่าบาหยนั(เชา้)  คูซ้า้ย

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

ตลาดล าผักชี - ถ.เช่ือมสัมพันธ์ - หนองจอกคู้ขวา

สายที่  14



No.             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง
29 เด็กชายณฐัญพล  คาํเวียงจนัทร์ แยกลาํหิน

30 เด็กหญิงวรินทร  กรัณยโสภณ ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้วา)

31 เด็กชายพรรธน์ปกรณ์  แกว้คาํ ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้วา)

32 เด็กชายบณัฑิตา  ทองสนธิ ราษฎร์อุทิศ  38

33 เด็กชายศุภวิชย ์ เสน่หา  ม.วรารมภ ์ ราษฎร์อุทิศ 9

34 นายธนวิชญ ์  ทวีธนวิชญ ์ ม.ภกัภิรมย์

35 เด็กชายชโยดม  กอพจบ ม.ภคัภิรมย์

36 เด็กชายจีณานนท ์ ทวีธนวิชย์ ม.ภกัภิรมย์

37 เด็กชายวรณิพิฐ  พานิชสุข ม.จนัทร์บวัสวย

38 นายบุญฐิกร  ภู่วิจิตรสุทิน ม.เฟอร์เรสปารค ์ ขา้มประปามีน

39 เด็กหญิงณภทัร  ศรีอกัษร ม.พฤษา หนองจอก

40 นางสาวภาวิตรา  นิลขาว เช่ือมสมัพนัธ์ 4

41 เด็กหญิงปนสัยา  เล็มบาราฮิม ราษฎร์อุทิศ 27/5

42 เด็กหญิงพาขวญั  สมนัเลาะ ซ.ราษฎอุ์ทิศ 68/4  (ขากลบั)

43 เด็กหญิงชนาภา  พรหมธิดา ม.มีนบุรีการ์เดน้โอม

44 ธนิสรา  มีชยั ราฏร์อุทิศ 48

45 นนางสาวมินนา  โซ๊ะมิน ราษฎร์อุทิศ  10
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