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             พนักงานขบัรถ  :  ไพฑูรย ์  ศิริวรรณ 
   ทะเบียน   :  30 – 1391 กทม. 
             เบอร์โทร   :   065-6213365 
      เบอร์โทร  :  หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 
      02-1362514 / 098-007-0229 
 

 

จุดบริการ  
จ านวน
นักเรียน 

เวลา 
ในการขึน้รถ 

วดัราชโกษา 9 05.50 
พฤกษาวลิล ์60 3 05.50 
ม.ทิวสน (2) เอ้ืออาทรลาดกระบงั(2) 4 05.55 
ป้ัมปตท. ขา้งสวนงู 1 05.55 
ม. the trop  1 05.55 
ปากซอยวดัพลมณี 18 06.00 
หลวงแพ่ง 4 1 06.00 
ตลาดหวัตะเข ้(1) ตลาดน ้ามหานคร(2) 3 06.05 
รพ.ลาดกระบงั 4 06.10 
ลาดกระบงั 36 1 06.15 
ร่มเกลา้ 21 (รร.เทพศิรินทร์ร่มเกลา้) 3 06.25 
ร่มเกลา้ 44(3)  40(1) 38(1) 32(1)   6 06.25 
   

รวมนักเรียนทั้งหมด 50  

หมายเหตุ  : โปรดสแกนควิอาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่มสายนีเ้พือ่ตดิตามข่าวสารการเดนิรถ 

   : นักเรียนควรออกมารอรถก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที 



ล าดบัที ่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

1 เด็กชายดนุนยั โนนใหญ่ วดัราษโกษา

2 เด็กชายชยางกูร  บุญกล ่า วดัราชโกษา

3 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูสม วดัราชโกษา

4 เด็กชายพยงุกูล  ชนะปทิน วดัราชโกษา

5 เด็กชายณฐัธีร์   มเหศกัด์ิพีรากร วดัราชโกษา

6 เด็กชายวิษณุ  สิงห์ไธสง วดัราชโกษา

7 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชนะปทิน วดัราชโกษา

8 เด็กชายกิตติกรณ์  กิตติวรนนท์ วดัราชโกษา

9 นางสาวอารยา  นนทกานตเ์ดชา วดัราชโกษา

10 เด็กหญิงนนัทณ์ภสั  สิรโชติธนินกุล ม.พฤษาวิลล ์60

11 นางสาวกานตพิ์ชชา  แซ่เหลียว ม.พฤษาวิลล ์60

12 เด็กหญิงปัทมนนัท ์แกลว้กลา้ ม.พฤกษาวิลล ์60

13 นางสาวณฐันิชา  สีดาวงค์ ม.ทิวสน

14 เด็กชายธนะชยั  บุหงารัตน์ หลวงแพง่ 4

15 เด็กหญิงก ญญาวีร์  แกว้นุช ป้ัมปทต. ขา้งๆสวนงู

16 นายณภทัร  อุบลรัตน์  เอ้ืออาทรลาดกระบงั

17 เด็กหญิงภทัราภรณ์  สิงห์โต เอ้ืออาทรลาดกระบงั

18 เด็กหญิงฐิชา  แซ่จงั ม.the trop

19 เด็กชายธนชั   นนทกานตเ์ดชา ทางเขา้วดัพลมณี

20 เด็กหญิงณภทัร  เพญ็สุริยะ ทางเขา้วดัพลมณี

21 นางสาวนลินญา  โคตรเนตร ทางเขา้วดัพลมณี

22 เด็กชายบารมี  โคตรเนตร ทางเขา้วดัพลมณี

23 เด็กหญิงรมิตา   เวียสุวรรณ์ ทางเขา้วดัพลมณี

24 เด็กหญิงอทิตยา สมเจริญวฒันา ทางเขา้วดัพลมณี

25 เด็กชายกฤษดาภทัร์   โสดา ทางเขา้วดัพลมณี
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ล าดบัที ่             ช่ือ-สกุล  จุดรับ-ส่ง

26 นายวชัรินทร์  สอนสืบ ทางเขา้วดัพลมณี

27 นายธนัย ์ สุภาพพนัธ์ ทางเขา้วดัพลมณี

28 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนบุญมี ทางเขา้วดัพลมณี

29 เด็กหญิงพิชามญชุ์   เช้ือวิวฒัน์ ทางเขา้วดัพลมณี

30 เด็กหญิงวลยัยากร  ทินราช ทางเขา้วดัพลมณี

31 เด็กหญิงจนัทกานต ์ มากมี ทางเขา้วดัพลมณี

32 นายพสุ  ธนบดีวงศช์ยั ทางเขา้วดัพลมณี

33 เด็กหญิงชนนัทภ์ทัร์ ทองประไพ ทางเขา้วดัพลมณี

34 นางสาวพีรดา  สีสุระ ทางเขา้วดัพลมณี

35 เด็กหญิงณฐัสินี  พิลาแดง ทางเขา้วดัพลมณี

36 เด็กชายศิลป์ชยั  โชติช่วงวสิษฐ ทางเขา้วดัพลมณี

37 เด็กหญิงณฐิัยารัตน์  ค  าแกว้ แฟมินิมาร์ท ตลาดน ้ามหานคร

38 เด็กหญิงบณัฑิตา  ตั้งสกุล หนา้แฟมิล่ีมารื ตลาดน ้ามหานคร

39 นางสาวจิรัชญา  จิตรจนัทร์ รพ.ลาดกระบงั

40 นางสาวศศิอาภา  พฒันกิจ รพ.ลาดกระบงั

41 นางสาวนุชธีรา  โตแกว้ รพ.ลาดกระบงั

42 เด็กชายกนัตธี์ร์  สิงห์มี รพ.ลาดกระบงั

43 เด็กชายเมธาพร  สมเจริญวฒันา ตลาดหวัตะเข้

44 เด็กหญิงอลิสสา  หละวนั ลาดกระบงั 36

45 เด็กหญิงปพิชญาพร   คุณเสส ร่มเกลา้ 44 ลงหวัตะเข้

46 เด็กหญิงบณัฑิตา  ภาษิต ร่มเกลา้  44

47 เด็กหญิงญาดากร  เกตุพงษพ์นัธ์ ร่มเกลา้ 44 

48 เด็กหญิงอารียา  ทศันชยัสิทธ์ิ ร่มเกลา้ 38 ม.รุ่งกิจ 14

49 นางสาวญานิศา  อินทรวิชา ร่มเกลา้ 40

50 เด็กหญิงกลัยรัตน์ เวือนประโคน ร่มเกลา้ 32
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