
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ  
จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สายที่ 2  
 ม.เสรี – ถนนอ่อนนุช –ร่มเกล้า(บางจุด) 

 

                  ช่ือพนักงานขับรถ  : นายวิชยั  ธูปวงค ์
            ทะเบียน  :  33-0371 กทม. 

     เบอร์โทร  : 096-917-5968 
                  เบอร์โทร   :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ต เซอร์วสิ 

     098-007-0229 / 02-136-2514 / 084-438-3026 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

หมู่บา้นเสรี  23 06.00 
อ่อนนุช 80 (โลตสั) 2 06.05 
อ่อนนุช 55(2) 55/1(3) 5 06.05 
อ่อนนุช 57 4 06.10 
อ่อนนุช 59/1 (ชมเดือน) 1 06.10 
อ่อนนุช  63 1 06.10 
อ่อนนุช 65 5 06.10 
อ่อนนุช 67 (วดักระทุ่มเสือปลา) 2 06.15 
อ่อนนุช 67/3 3 06.15 
ร่มเกลา้ 44 1 06.30 
ร่มเกลา้ 36 6 06.30 
   

รวมนักเรียนทั้งหมด 51  

ให้นักเรียนมารอขึน้รถก่อนเวลา ประมาณ 5-10 นาที 

ให้นักเรียนมารอขึน้รถก่อนเวลา ประมาณ 5-10 นาที 

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดับที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 นางสาวปารีดา    ฮุยเอ๋ง ม.เสรี

2 นายภูมิปรัช  เมฆโพธ์ิ ม.เสรี

3 เด็กชายภาวสุ  เมฆโพธ์ิ ม.เสรี

4 เด็กหญิงคุณญัญา  หงสะวดี ม.เสรี

5 นางสาวชนกนนัท ์ ชยัอภิวฒัน์ ม.เสรี

6 นายพริสร  ชาวหนองหิน ม.เสรี

7 เด็กชายอฑัฒ ์ ศิริมัน่ ม.เสรี

8 นายอิชย ์ ศิริมัน่ ม.เสรี

9 นายอธิรวิทย ์ ชาวหนองหิน ม.เสรี

10 เด็กชายชวลัวิทย ์ สุวรรณเป่ียม ม.เสรี  ตอนเชา้

11 นายกษิติ  ค  าคง ม.เสรี

12 นางสาวอริสา  มินตรี ม.เสรี

13 นางสาวญาณวดี  แพทยจิ์นดา ม.เสรี

14 นางสาวศศิธร  พรมโนภาส ม.เสรี

15 เด็กชายธนภพ   เอ่ียมสายบวั ม.เสรี

16 เด็กหญิงนสัรินทร์  ราชเดหวา ม.เสรี

17 เด็กหญิงพรนภสั วีระวฒันะ ม.เสรี

18 เด็กชายกษิดิศ บวัแพ ม.เสรี

19 นายรัชฎะ  พิมพท์รัพยศิ์ริ ม.เสรี

20 นางสาวรติมา ไชยเทศ ม.เสรี

21 นายพิทวตัร์  เผ่าเตม็ ม.เสรี

22 นายวงศว์ริศ  เบญจริยาภรณ์ ม.เสรี

23 เด็กหญิงธญัวรรณ  คลา้ยคลึง ม.เสรี

24 เด็กชายปรียวฒิุ  มาลยั อ่อนนุช 80

25 เด็กชายรุ่งรุจ  สมจินตนา อ่อนนุช 80

26 นายสมเจตน์  แสงจนัทร์ อ่อนนุช 55 

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563
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27 ณฐันนัท ์ ประเสริฐ  อ่อนนุช 55

28 นายอภิวฒิุ  สิงห์หาไชย อ่อนนุช 55/1

29 นายจกัรภพ   ทรงศิริ อ่อนนุช 55 /1 

30 เด็กชายวีรภทัร  ประตูใหญ่ อ่อนนุช 55/1

31 เด็กชายพสิษฐ์  สวสัด์ิธนกิจ อ่อนนุช 57

32 นางสาวสิริยากร  ทรงศิริ อ่อนนุช 57

33 นายณฐันนัท ์ จนัทร์ข  า อ่อนนุช 57

34 นายธนภณ  นวลฉวี อ่อนนุช 57

35 เด็กหญิงนิตยร์ดี  รักษบ์  ารุง อ่อนนุช 59/1 (ม.ชมเดือน)

36 เด็กหญิงธนกมณ  ส่งเสริม อ่อนนุช 65
37 เด็กชายกตญัญว์ฒัน์  ธงสินวาที อ่อนนุช 65

38 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ชิณวงศ์ อ่อนนุช 65

39 นายปียะ  มีทิศ  อ่อนนุช 65

40 เด็กหญิงอารดา  กรบ ารุง อ่อนนุช 65

41 นางสาวศิรดา  สกุลล้ิมทอง อ่อนนุช 67 วดักระทุมเสือปลา

42 เด็กชายจกัรเพชร  แสงเงิน อ่อนนุช 67 วดักระทุมเสือปลา

43 เด็กหญิงปพิชญา  ปราสาร อ่อนนุช 67/3

44 เด็กหญิงธิญดา  นพวงค์ อ่อนนุช 63

45 เด็กหญิงกุลิสรา   เปรมประยรู ร่มเกลา้ 36

46 เด็กชายณฐัวฒิุ  ทิพยรั์ตน์ ร่มเกลา้ 36 

47 เด็กหญิงเหมยนภา ใจศิริ ร่มเกลา้ 36

48 นางสาวศิรินนัท ์ ผดุงสันต์ ร่มเกลา้ 36 

49 นางสาวจินตมณี  ลิว ร่มเกลา้ 36

50 เด็กชายจกัรภทัร  ประดบั ร่มเกลา้ 36 

51 นายฐิติวฒัน์  คงศิริกุล ร่มเกลา้ 44
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