
 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ 

จุดบริการรถ เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการ 1/2563 

สายที่  4 
ร.ร.ศรีพฤฒา – ถ.กรุงเทพกรีฑา  ถ.รามค าแหง 

                        

 
 

                                                                                                                              พนักงานขับรถ   :   นายยซูบ  มารยาท 

                 ทะเบียน   :   30-1528  กทม. 
                  เบอร์โทร  :  085-074-6961 
       เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
    02-1362514 / 098-007-0229 
 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ร.ร.ศรีพุฤฒา เชา้(3)เยน็(4) 4 05.50 
ตรงขา้มสนามยนิุลิเวอร์ 1 05.50 
ม.อยูส่บายแยก(3) กรุงเทพกรีฑาซ.7(2) 5 05.55 
แยกล าสาลี (3) สวนสน (3) 6 06.00 
พาซีโอร้ามค าแหง (3) รร.โศมาภานุสรณ์(1) 4 06.05 
รามค าแหง 118 (2)/ม.พาคเวย ์ ราม 127(2) 4 06.05 
ตอน.(1) กสิกร 151 ราม140 (1)  150(1) 3 06.10 
ราม 174-182 (3)   186(1)    178(1)  171(1) 6 06.15 
วดับ าเพญ็ใต ้ 6 06.15 
โลตสัสุขา  3 /รินทอง 4 06.20 
บ๊ิกซีสุขา 3/เคหะราม 6 06.20 
ร่ืนฤดี   (ขากลบั)  2  
ราม 182  (ขากลบั) 1  

รวมนักเรียนทั้งหมด 54  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงอุไรรัตน์  คลงัทอง รร.ศรีพฤฑา

2 เด็กชายอสัสชิ  หอสุวรรณศกัด์ิ รร.ศรีพฤฑา  (เชา้)

3 เด็กหญิงอิสริญา  กุลธนาวฒัน์ รร.ศรีพฤฑา

4 เด็กหญิงอชิรญา มูลงาม รร.ศรีพฤฑา  

5 เด็กชายธนดล แซ่เตียว ตรงขา้มสนามยนิูลิเวอร์

6 เด็กชายกฤฒา นวมจริต กรุงเทพกรีฑา ซ.7

7 เด็กชายกฤฒิ  นวมจริต กรุงเทพกรีฑา ซ.7

8 เด็กชายรัชพล    อ่อนละออ ม.อยสุบาย ซ.กรุงเทพกรีฑา

9 นางสาวฐานนัดร  จนัทรศรีทอง ม.อยสุบาย ซ.กรุงเทพกรีฑา

10 เด็กชายสรวิชญ ์ วิมลแกว้ ม.อยูส่บาย กรุงเทฑกรีฑา 39

11 นางสาวปุญยวรีร์ สุดตา แยกล าสาลี

12 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  อนุจะ แยกล าสาลี

13 เด็กหญิงลภสัรดา   ขนัติวงค ์ แยกล าสาลี

14 เด็กหญิงอภิกขนา  คลา้ยสวสัด์ิ สวนสน ขากลบั

15 นางสาวยวิษฐนนัท ์ ขนัติวงศ์ สวนสน

16 เด็กชายวิชากร  มีนะโยธิน สวนสน

17 เด็กชายดนยัวฒัน์  ปีตภทัรวิบูลย์ พาซีโอร้าม

18 นางสาวนาตาลี  เหมวนั พาซีโอร้าม

19 นางสาวนาตาชา  เหมวนั พาซีโอร้าม

20 นางสาวรวิสรา  โสภณรัตนโภคิน รร.โสมาภานุสร

21 เด็กหญิงศุภสัรา  โชติสุวรรณ์ รามค าแหง 118 ม.พฤษชาติ

22 เด็กชายไวกูณฐ์นาถ  จริยสุธรรมกุล รามค าแหง 118 ม.พฤษชาติ

23 เด็กชายปัญญาพล มณฑาทอง ระหวา่งราม 174 / 182

24 เด็กชายอศีส  หดัโดย ม.พาคร์เวย์

25 นายอลีฟฟ์  หดัโดย ม.พาคร์เวย์

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ

รำยช่ือนักเรียนขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน  1/2563

รร.ศรีพฤฒำ - ถ.กรุงเทพกรีฑำ - ถ.รำมค ำแหง

สำยที่ 4 



ล ำดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 นางสาวจุฑามาศ  ศรีโยธี วดับ าเพญ็ใต้

27 เด็กหญิงมนทกานต ์  รัตนเถรา วดับ าเพญ็ใต้

28 นางสาวโชติกา  ดีประเสร็ฐ วดับางเพง็ใต้

29 เด็กชายภทัรบดี เจตะสานนท์ วดับ าเพญ็ใต้

30 เด็กหญิงจณิสตา  วงษท์น วดับางเพง็ใต ้ เชา้

31 เด็กหญิงนนัทน์ภสั  ติยะปัญจนิตย์ รับวดับ าเพญ็ใต ้ส่ง ราม 164

32 เด็กหญิงกญัวลัลภ ์ ดุริยะบรรเลง ราม 178   ตรงปตท.

33 เด็กชายศตวรรษ  ป่ินสุวรรณ รามค าแหง 174

34 เด็กหญิงอชิรญา  จัน่มา บ๊ิกซีเคหะราม

35 เด็กหญิงปวรา  คะถานะภาโล บ๊ิกซีเคหะราม

36 เด็กชายตรีสรณ์  เสนาคม รามค าแหง 174

37 เด็กชายรมธรรม  แท่นแคว้ บ๊ิกซ่ี เคหะราม

38 เด็กหญิงบุณยวีร์  บวัชุม บ๊ิกซี เคหะราม

39 เด็กหญิงพรรณนารา คณัทกัษ์ บ๊ิกซี เคหะราม

40 เด็กชายกรวชัร์ สุทธิประภา บ๊ิกซี คหะราม

41 เด็กชายณฎัฐ์  พงศสุ์วรรณ รร.เตรียมนอ้ม

42 เด็กหญิงภิรมณ์ พงษเ์กษม รามค าแหง 171

43 เด็กชายธนภทัร์ จุติมา รามค าแหง 150

44 เด็กชายสรวิศ แจ่มจนัทรา โลตสั /ม.รินทอง

45 เด็กชายณฐัพล ยศสุวรรณ์ โลตสั/ ม.รินทอง

46 นางสาวณภสัวรรณ  แจ่มจนัทรา โลตสั /ม.รินทอง

47 นางสาวภทัรพิมล  บรรจงปรุ โลตสั / ม.รินทอง

48 เด็กชายพรรษกฤช กิตติธรศศิ รามค าแหง 182 (ขากลบั)

49 เด็กชายชานนท ์ เตียตระกูล  ม.ร่ืนฤดี  ขากลบั

50 เด็กชายปคุณา  วิวฒัน์ ม.รินทร์ทอง  ขากลบั

51 เด็กหญิงเยาวเรศ  ชยาสนา บ๊ิกซีสุขา 3

52 นางสาวธญัญารัตน์  ชยัสิทธ์ิศกัด์ิ บ๊ิกซีสุขา 3

53 เด็กหญิงวรัชญา  ศิรินาค วดับ าเพญ็ใต้

54 โยเดีย ผลทวี ธนาคารกสิกร 151ซ.ราม140
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