
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ  
จุดบริการรถ  เวลา และจ านวนนักเรียนทีใ่ช้บริการรถ 1/2563 

สายที่ 7 
ป่าในกรุง (สุขาภบิาล 2)- ถ.ลาดกระบัง – ถ.ร่มเกล้า (บางจุด) 

                           

    พนักงานขบัรถ   :   นายกมลพฒัน ์ทองปอนด ์
                         ทะเบียน   :   32-5206 
                           เบอร์โทร   :   081-922-2496 

 เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
                02-1362514 / 0980070229 
 

 

จุดบริการ 
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

ป่าในกรุง (สุขาภิบาล2)  11 06.00 
ม.กฤษฎานคร 2 06.00 
ม.ชวนช่ืน   4 06.05 
โรงถ่าน 2 06.05 
ม.ภทัรา 5 06.05 
ม.นนัทวนั  ตรงขา้มรพ.สิรินธร 4 06.05 
ตลาดน าชยั (ป้ายรถเมยก่์อนถึงป้ัม)  ดีคอนโด 20/2  (4) 3 06.10 
ร้านอาหารเมืองโว ่ 1 06.10 
พาซิโอ ้ลาดกระบงั 3 06.15 
ลาดกระบงั     24(1)   24/2  (1)   4 06.20 
ป้ายรถเมยต์รงขา้มวดัปัญญติัทรัพย(์วดั 2) /วดัสงัฆราช 3 06.20 
ป้ัมเอสโซ่ 1 06.20 
แอร์พอรตลิงลาดกระบงั 4 06.20 

คอนโดแอร์ลิงค ์ 1 06.25 

คอนโดลุมพินี/ 1 06.25 

รวมนักเรียนทั้งหมด 49  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 นางสาววรัญญา  มูลษา ป่าในกรุง   

2 เด็กหญิงวณิชตา  วิเศษศิริ ป่าในกรุง

3 เด็กหญิงณฐัวลญัซ์  มากจนัทร์ ป่าในกรุง

4 เด็กหญิงพิมพิกา    พ้ืนหวัสระ ป่าในกรุง

5 นางสาวมชัฌิมา  สุขสมกิจ ป่าในกรุง

6 เด็กหญิงพิชาภา  ค  าป้อง ป่าในกรุง

7 เด็กหญิงนิตา  ปล้ืมไธสง ป่าในกรุง

8 นางสาวกรกนก  เกตุแกว้ ป่าในกรุง

9 นางสาวณิชา  ปล้ืมไธสง ป่าในกรุง

10 เด็กหญิงสุนนัทา  หมัน่พิมาย ป่าในกรุง

11 นายพรเทพ  ศรีค  าหอม ป่าในกรุง

12 นายอิทธิพล  นอ้ยชมพู ม.กฤษฎานคร

13 นายคหบดินทร์ เล็กอุทยัพรรณ ม.กฤษฎานคร

14 เด็กหญิงชญาน์นนัท ์จูสวสัด์ิ ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2

15 เด็กชายศุภณฐั  เครือวงค์ ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2

16 เด็กชายอติชาติ    ส าเร็จกิจ ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2

17 เด็กชายปภงักร  สุวรรณอ าไพ ม.ชวนช่ืน สุขาภิบาล 2

18 นางสาวพณัณิตา  ศุภฤกษ์ ซอยก่อนโรงถ่าย ซ.15

19 เด็กหญิงเมทิยา  จุมพล ตลาดโรงถ่าน

20 เด็กชายอธิพชัร์  สังขวิสิทธ์ิ ม.ภทัรา 

21 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสนีวงค์ ม.ภทัรา 

22 เด็กชายปาณชยั  จนัทร์แกว้ ม.ภทัรา 

23 เด็กหญิงธญัญน์ภสั  อธิพงษพิ์ศาล ม.ภทัรา 

24 เด็กหญิงรินรดา ชลอธรรม ม.ภทัรา

25 นางสาวปียว์รา  อินาลา แยก รพ.สิรินธร

26 เด็กชายปราชญา  กุลทรงคุณากร ม.นนัทวนั  รพสิรินธร

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
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ล าดบัที่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

27 เด็กชายภคพล   กุลทรงคุณากร ม.นนัทวนั  รพสิรินธร

28 นางสาวนทัธมน  คุณธรรมยิง่ยง ตลาดน าชยั

29 นายวิวรรธน์  พฒุพิมพ์ ตลาดน าชยั/ซีคอน

30 นางสาวนลินนิภา   ศิริคุณ พาซิโอ ลาดกระบงั

31 เด็กหญิงพชัรนนัท ์ วิโรจน์ชีวนั พาซีโอ ้ลาดกระบงั

32 เด็กชายภคิน  ศรีนุวฒัน์ พาซิโอ ลาดกระบงั

33 เด็กหญิงกุลณชัณา  ปิยะอภินนัต์ พาซิโอ ลาดกระบงั

34 เด็กหญิงพรนภสั  แพร่งพราย ร้านอาหารครัวเมืองเว ้

35 เด็กหญิงพิมพม์าดา  ชา้งเยาว์ ป้ัมเอสโซ่

36 เด็กชายธลาธิป  สินธุวนิก ดี คอนโด

37 เด็กชายคุปต ์ สุปินะ  วดัสอง

38 เด็กชายโอบนิธิ  สุขะ วดัสอง

39 เด็กหญิงปวริศา  ยนัตรัตน์ วดัสอง

40 เด็กชายฐิติกร  คุณาวงศ์ วดัสังฆราช

41 เด็กหญิงอรณิชา  ข  าดียิง่ ลาดกระบงั 24

42 เด็กหญิงศศิพิมพ ์ แกว้จินดา ซอยลาดกระบงั 24/2

43 เด็กหญิงพิมพพิ์ชชา  พนัศรี ลาดกระบงั 20/2
44 เด็กหญิงกุลภสัสร์   เป่ียมทรัพย์ แอร์พอรตลิ์งลาดกระบงั

45 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมเจริญ แอร์พอรตลิ์งลาดกระบงั

46 ด.ช.ปุญรวี     เกตุย ัง่ยนืวงศ์ แอร์พอตลิงคล์าดกระบงั  

47 เด็กหญิงโสภิษฐ์รดา แบนนอ้ย แอร์พอร์ตลิงคล์าดกระบงั

48 นายวนสับดี  บวัช่ืน คอนโดลุมพินี

49 เด็กชายอธิยตุ  วีระกุล คอนโดแอร์ลิงค์
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