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สายที่ 3 
ตลาดเกรียงไกร -สน.ร่มเกล้า- เคหะร่มเกล้า – ถนนร่มเกล้า 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือพนักงานขับรถ  :  นายขวญัณรงค ์ มณีรัตน์ศิริกุล 
ทะเบียน  :  34 – 0677  กทม. 
เบอร์โทร  :  064-134-9040  

          เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
       02-1362514 / 0980070229 
 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ตลาดเกรียงไกร 7 06.10 
สน. ร่มเกลา้   4 06.10 
เคหะร่มเกลา้ 56 (1)  24(2)  20(3)  15(1) 7 06.10 
ตลาดบวร 3 06.15 
อาคารพาณิชย ์194 (ตึกท่ีอยูท่างท่ีจออกถนนร่มเกลา้) 1 06.25 
ร่มเกลา้  18(2)   16(2)  12(3)  ร่มเกลา้ 6/1(2) 9 06.25 
ศุภาลยัร่มเกลา้ 3 06.25 
ก่อนป้ายรถเมยอี์ซุซุ 2 06.30 
บา้นสวน (1)  เลยบา้นสวน 1 ป้าย(1) 2 06.30 
ม.ปรีชา 2 06.30 
ม.เกษมร่มเกลา้ (ขากลบั) 2  
เคหะร่มเกลา้ 6 (ขากลบั ) 1  
ประภาวรรณ บึงขวาง  (ขากลบั)  1  

รวมนักเรียนทั้งหมด 42  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดับที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กชายธนดล  คณะรัตน์ ตลาดเกียงไกร

2 เด็กหญิงฐานิดา  บวัทอง ตลาดเกียงไกร

3 เด็กหญิงณฤทยั  นาคะสถิตย์ ตลาดเกียงไกร

4 เด็กชายติณณภทัร   สัตยา ตลาดเกียงไกร

5 เด็กชายกนัตวฒัน์  สิทธิ ตลาดเกรียงไกร

6 เด็กหญิงวรรคณางค ์ แสงฉาย ตลาดเกรียงไกร

7 เด็กหญิงพณัณ์ชิตา  อภิสินธนารมย์ ตลาดเกียงไกร  ขากลบั
8 เด็กหญิงสุภสัสรา  สิทธิธาดาพงษ ์ สน.ร่มเกลา้

9 เด็กชายฐิตินนัท ์กาเหวา่ดาํ สน.ร่มเกลา้

10 เด็กชายคณชา ศรีษเกตู สน.ร่มเกลา้

11 เด็กชายกฤตวิทย ์ประทุมศรี สน.ร่มเกลา้

12 เด็กชายนฤภทัทร์  สุภาวฒิุ  เคหะร่มเกลา้ 56

13 เด็กหญิงแพรวพิมพ ์ ธีรติกุลนนัทน์ ป้ัมบางจากเคหะร่มเกลา้ 24

14 เด็กหญิงธญัญรัตน์  หงอกสิมมา ป้ัมบางจกเคหะร่มเกลา้ 24

15 นางสาวอภิชญา  ลีมะทวีกุล เคหะร่มเกลา้ 20

16 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนงดรั์กษกิ์จ เคหะร่มเกลา้ 20

17 เด็กหญิงเกสรา   กาฬภกัดี เคหะร่มเกลา้ 20

18 เด็กชายธนภทัร  ศรีวรรณภูมิ ตลาดบวร

19 เด็กชายพทุธิธรรม ์ ฉ่ินเจริญ ตลาดบวร 

20 เด็กหญิงกญัญาภทัร  จ๋ิวหนอวโพธ์ิ ตลาดบวร กลบัสารศาตร์

21 เด็กชายติณณ์ทพัน์ สุขสวสัด์ิ รับ อาคารพาณิชย1์94(139/99)

22 เด็กหญิงพอฤทยั  คะสุวรรณ์ ร่มเกลา้ 18

23 เด็กชายรัชชานนท ์เรืองกูล ร่มเกลา้ 18

24 เด็กชายภทัรกร  ขะพินิจ ร่มเกลา้ 12

25 เด็กชายณกฤศ  ลมูลพงษ์ ร่มเกลา้ 12

26 เด็กชายธนกร  เก่ืองกระโทก ม.กฤษณาร่มเกลา้ ซอย 12

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
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ล าดับที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

27 เด็กหญิงชญัญานุช  พรหมบุตร ม.ศุภาลยัร่มเกลา้

28 เด็กชายจิรภทัร  อนุชน ม.ศุภาลยัร่มเกลา้ 

29 นางสาวญาดานนัท ์ อินเขียว รับ ศุภาลยั /ส่ง ประภาวรรณ

30 เด็กชายภูริทตั  สุวิวฒันกุล ม.บา้นสวน ร่มเกลา้

31 เด็กชายพิรัชน์  ฟักซ้าย เลย.ม.บา้นสวน 1 ป้าย

32 นางสาวมนสันนัท ์ เบญจกาญจน์ ม.ปรีชา

33 เด็กหญิงปฏิมา  สุวรรณ์ ม.ปรีชา

34 เด็กหญิงกานตธิ์ดา บุษดี ป้ายรถเมล(์ก่อนอีซูซุร่มเกลา้)

35 เด็กหญิงปุญชรัสม์ิ ชูเกียรติตระกูล ร่มเกลา้ 16(ซอยมสัยดิอตัตกัวา)

36 นางสาวฐิติยาภรณ์  ศรีสุนทร ร่มเกลา้ 16(ซอยมสัยดิอตัตกัวา)

37 เด็กชายธีรวฒิุ วงัตระกูล หนา้เพอร์เฟคพาร์คร่มเกลา้ 6/1

38 เด็กหญิงศาตร์ธิดา  เกิดสันเทียะ ร่มเกลา้ 6/1 ขากลบั

39 เด็กหญิงวธิตา ป้องแกว้ เคหะร่มเกลา้ ซอย 15

40 เด็กชายปิยภูมิ  นาดี เคหะร่มเกลา้ 6  ขากลบั

41 เด็กชายวิริทธิพล   นาฏกระสูตร ม.เกษม ร่มเกลา้ ขากลบั

42 เด็กหญิงปาณิสรา  โกธญั ม.เกษม ร่มเกลา้ ขากลบั
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