
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูม ิ

จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

    สายที ่16 
สน.มนีบุรี  ตลาดมนีบุรี – ถ.สุวนิทวงศ์ นิมติรใหม่ 

            พนกังานขบัรถ   :  นายอนุชา  มะแยม้ 
                                                      ทะเบียน   :   33-8489  กทม.  
                 เบอร์โทร   :   095-561-3260 
            เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
      02-1362514 / 0980070229 / 084-4383026 
 
 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

สน.มีนบุรี 1 06.00 
ตลาดมีนบุรี เชา้(1) เยน็(2) สีหบุรานุกิจ 16(1) 3 06.00 
บิกซีสุวนิทวงคเ์ชา้(1 ) เยน็(3) 4 06.00 
เคเอฟซี 24 ชัว่โมง 3 06.00 
ปากทางสามวา 1 06.05 
ม. เดอะคอนเนค  (4) โปเต ้(1) 5 06.05 
นิมิตใหม่ 1(1)   พนาสนธ์ิ 3(2)   นิมิตใหม่ 19 (2)  5 06.05 
นิมิตใหม่ 40 (1)   สารศาตร์นิมิตใหม่ (1) 2 06.10 
ม.ปัญญาเลขโฮม 1 06.10 
วดัสุขใจ 1 06.10 
นิมิตใหม่  20(1)   16(1)   14(2)   4 06.10 
พนาสนธ์ิ 4 4 06.10 
2แยก4(1) 1 06.20 
   
   
หมายเหตุ***ถนนนิมิตใหม่  รับไดท้ั้ง 2 ฝ่ัง   
ไม่ตอ้งขา้มถนน   

รวมนักเรียนทั้งหมด 37  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 
   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงดาราวดี   ดว้งทอง สน.มีนบุรี 

2 เด็กหญิงสุหทยั  แต่งตั้ง สีหบุรานุกิจ 16

3 เด็กชายทวีวฒัน์  จิราโรจน์เสถียร ตลาดมีนบุรี จตุจกัร (ขาเชา้)

4 เด็กหญิงจินห์ระพีร์  เวชสิทธ์ิ บ๊ิกซี สุวินทาวงค ์ 

5 เด็กหญิงกุลณฐั   ใจไหว  บ๊ิกซี สุวินทวงศ ์ ขากลบั

6 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฟแูสง บ๊ิกซี สุวินทวงศ ์ ขากลบั

7 นางสาวกญัจน์รัชฐาน์  ธนวคับณัพร KFC

8 เด็กชายภาคิน หม่ืนใจ KFC

9 เด็กชายวรสรณ์ แป้นออ้ย KFC

10 เด็กหญิงปพิชญา  อศัวบ ารุงกุล ปากทางสามวา

11 เด็กหญิงไอริน  โศจิพลกุล ม.เดอะคอนเนค

12 นายมารุตพงศ ์ หนิดภกัดี ม.เดอะคอนเนค

13 เด็กหญิงณชัชา สุธรรม บ.เดอะคอนเนค

14 เด็กหญิงศิวชัญา ดีจงัวิภาต ม.เดอะคอนเนค

15 นางสาวกาญจนา  โหนดขนุทด โปเต้

16 เด็กชายชนกฤตณ์  ยชุมพู นิมิตรใหม่ ซอย 1

17 เด็ฏหญิงจิรสุดา เทพรองเมือง นิมิตรใหม2่0

18 นางสาวพรศิริ  ศรีสมบูรณ์ นิมิตรใหม่ 19

19 นางสาวจนัทภา  ระดบัปัญญาวฒิุ นิมิตใหม่ 19

20 นายการุณรัฐ เก้ือกล่ิน นิมิตรใหม่ 16

21 เด็กชายพีรวฒัน์  ศรัณยพจน์ พนาสนธ์ 3

22 นายวรกร  โฆษิตโภคิน นิมิตใหม่ 14

23 เด็กหญิงชลกนก  โฆษิตโภคิน นิมิตรใหม่ 14

24 นายธนพฒัน์  สถิตยก์ุลรัตน์ นิมิตรใหม่ 2 แยก 4

25 เด็กชายวฒิุกร ตนัธนะเดชา ม.พนาสนธ์ 4

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนที่สมคัร ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

สน.มนีบุรี  - บ๊ิกซีสุวนิทวงค์  -  นิมติรใหม่

สำยที่ 16  



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 ด.ช.ชยพล  ปัญญาเลิศพาณิชย์ ม.พนาสนธ์ 4

27 เด็กหญิงพฒัน์นรี  เฉยสะอาด ม.พนาสนธ์ 4 

28 เด็กหญิงจิรัฐิพร  อยุส่วน ม.พนาสนธ์ิ 3

29 เด็กชายปกาสิต  พรโรจนกูร ม.ปัญญาเลคโฮม

30 เด็กหญิงกญัญานชั  หม่ืนเพชร นิมิตรใหม่ 40  ขากลบัส่งจตุจกัร

31 เด็ฏชายสถิรศกัด์ิ  ไชยพนัธ์พงษ์ สารศาสร์ นิมิตรใหม่

32 ด.ช.ปคุณา    วิวฒัน์ ข้ึนวดัสุขใจ  ลง ม.รินทร์ทอง

33 เด็กชายอทัธ์ขจร วิฑูรชาติ ตลาดมีน ขากลบั
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