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สายที่ 5 
สวนหลวง ร.9 - ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 -วดัลานบุญ 

  

ช่ือพนกังานขบัรถ  :  นายนพดล  แจง้วิหลเหิร 
ทะเบียน  :   31-4270  กทม. 
เบอร์โทร :   064-912-1127 

      เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามตัทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
      02-1362514 / 0980070229 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

บ๊ิกซีมาร์เกต็ สวนหลวง 5 05.50 
เฉลิมพระเกียรติ ร9. 14 2 05.55 
เฉลิมพระเกียรติ ร9. 17 1 05.55 
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซ. 48 2 06.00 
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซ. 45 1 06.00 
เฉลิมพระเกียรติ  ร9 ซอย 53 2 06.05 
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย  62 5 06.10 
ตลาดราชพฤกษ ์ 1 06.10 
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 72(8)  70(1) 73(1) 10 06.15 
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย  83(1)  87(1) 2 06.15 
ส านกังานเขตประเวศ 3 06.20 
วดั/ตลาดลานบุญ  (รอหนา้บริษทั เบลตา้)  16 06.30 

   
   

รวมทั้งหมด 50  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กหญิงชญานิศ  ชินะโปดก เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14

2 เด็กชายกณัตภณ  ชินะโปดก  เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14

3 นางสาวนวพร  โล่วีรวฒิุ บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

4 เด็กหญิงณฐักมล  สูนประหตัถ์ บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

5 เด็กหญิงเขมิกา  จูประเสริฐ บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

6 นายสรชชั  ธรรมธีรด ารง บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

7 เด็กหญิงกนัยกรณ์  กิติคุณไพโรจน์ บ๊ิกซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

8 นายจิราวฒัน์  ศรีลมูล ตลาดราชพฤกษ์

9 นายกิตติเดช  แดนสมิทธ์ิ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 17
10 เด็กชายพรพิพฒัน์  ลลิตวิภาส เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 48 

11 เด็กหญิงปทิตตา  สีแตงสุก เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 48

12 เด็กหญิงณิชาภา ปานลกัษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 45

13 นางสาวอมรรัตน์  พงษนิ์มิตร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 53

31 เด็กชายภูริต  สมสุขเจริญ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53

14 เด็กหญิงณฏัฐิกา  กาพยเ์กิด เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

15 เด็กหญิงสุวิกรานต ์ เหลาธิ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

16 เด็กหญิงฟิตตานะฮ ์ออสันตนุ์ตสกุล เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 62

17 เด็กหญิงพิชญาดา  เกศจิระไพศาล เฉลียมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

18 นายพิชญากร  เกศจิระไพศาล เฉลียมพระเกียรติ ร.9 ซ. 63

19 เด็กชายตฤบดี  จนัทะรัตน์ เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 73

20 เด็กชายกฤตชัญ ์ ชยัประกิจ เฉลีมพระเกียรติ ร.9 ซ. 72

21 เด็กชายวิชชากร  เพียรธญัญกรณ์ เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

22 เด็กหญิงณฐันนัท ์ สุขแจ่ม เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

23 เด็กชายกฤตภคั  ขนัติอาคม เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

24 เด็กหญิงสุริยวิ์ภา  พรหมพิทกัษ์ เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

25 เด็กหญิงพลอยเพช็ร  อคัราช เฉลิมพระเกียติ ร.9 ซ. 72

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายช่ือนักเรียนขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน  1/2563
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ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 เด็กหญิงณฐักุล ดีศรี เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72

27 นางสาวจิรัชญา  ต  าราเรียง เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

28 เด็กหญิงรินรสา  นอ้ยกลาง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 70

29 เด็กหญิงญาณิศา  สาทิพย์ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 87

30 เด็กหญิงศรีสุภคั  สุรามิตร เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 83

32 นางสาวชนิตา  บุญมี ส านกังานเขตประเวศ

33 นางสาวสิริยากร  สุดโส ส านกังานเขตประเวศ

34 นางสาวอุรุณี  ไชยมนตรี ส านกังานเขตประเวศ

35 เด็กหญิงนิษฐา  โพธิราช วดั/ตลาดลานบุญ

36 เด็กชายอธิป  แสงวิรุณ วดั/ตลาดลานบุญ

37 เด็กหญิงญาณิศา  ธนิกกุล วดั/ตลาดลานบุญ

38 เด็กชายณฐพล  จงยิง่เจริญ วดั/ตลาดลานบุญ

39 เด็กหญิงณฐัวรา  ผลโพธ์ิ วดั/ตลาดลานบุญ

40 นางสาวนนัทธิ์ชา  งามบุญสิริสิงห์ วดั/ตลาดลานบุญ

41 เด็กหญิงปริญญาพร  ค  าจนั วดั/ตลาดลานบุญ

42 เด็กชายปัณชญา  ศรีสารสกุล วดั/ตลาดลานบุญ

43 เด็กหญิงกนัตฤ์ทยั  ชนะเมฆสุวรรณ์ วดั/ตลาดลานบุญ

44 เด็กชายพฒิุเมธ  รัตนวิสุทธิชูกุล วดั/ตลาดลานบุญ

45 เด็กชายธรรมสรณ์ แสงวิรุณ วดั/ตลาดลานบุญ

46 นางสาวพชัรียา  เช่ือมาก วดั/ตลาดลานบุญ

47 เด็กหญิงชลาทิพย ์ ปรางทอง วดั/ตลาดลานบุญ

48 เด็กหญิงพรรษา นาคคลา้ย วดั/ตลาดลานบุญ

49 เด็กหญิงบุริมพรรษ ์ ฐิตานนทเ์กษม วดั/ตลาดลานบุญ

50 เด็กหญิงปพิชญา   ค  าพิลา วดั/ตลาดลานบุญ ขากลบั
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