
No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01170 นายนันทพัฒน์  ภูด่านงัว ม.5/1 ก่อนถึงทางแยกขึ�นจากอุโมง

2 01340 นางสาวศิริลักษมี  เลาะห์หมัด ม.5/1 ก่อนถึงทางแยกขึ�นจากอุโมง

3 01286 นางสาวลูกนํ�า  กรทิพย์ ม.5/1 ก่อนถึงทางแยกขึ�นจากอุโมง

4 03038 เด็กชายทศพร สีหมอก ม.1/6 ก่อนถึงทางแยกขึ�นจากอุโมง

5 01300 นายณัฐพงษ์  หิรัญธรรมวิชย์ ม.5/3 พัฒนาการ 25

6 00991 นายธนภัทร  แซ่โพร่ง ม.6/3 ม.เกษมบัณฑิต

7 02566 เด็กหญิงนภสร  ไกรชิงฤทธิ� ม.2/2 ม.เกษมบัฌฑิต

8 00950 นายสุทธิพงษ์  จอมคําสิงห์ ม.6/3 ม.เกษมบัณฑิต

9 01113 นางสาวสุนิตา  กันสุธา ม.6/4 London steet

10 01093 นายธีร์วริทธิ�  หอมอ่อน ม.6/5 ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการ 

11 02375 เด็กชายสิรวิชญ์  สัมฤทธิ� ม.3/8 มืองทอง 2/2

12 01234 นางสาวธีรนาฎ  โฉมเฉิด ม.5/1 เมืองทอง 2/2

13 01403 นางสาวชนกนันท์  เบ็ญจพัฒน์ ม.4/5 เมืองทอง 2/2

14 01072 นางสาวจิรกาญจน์   ปัญจแก้ว ม.6/4 ม.ผาสุก (พัฒนาการ)

15 01290 นางสาวอภิฤดี  มูลทรัพย์ ม.5/4 ม.ผาสุก (พัฒนาการ)

16 01384 เด็กหญิงกีรติยาภรณ์  เย็นระยับ ม.4/4 ม.ผาสุก (พัฒนาการ)  

17 01111 นางสาววาสนา  สาธร ม.6/5 ม.ผาสุก (พัฒนาการ)

18 02964 เด็กชายคุณากรณ์ แสงศรี ม.1/4 ม.ผาสุก(พัฒนาการ)

19 03364 เด็กหญิงกนกวรรณ  สินธุเดชากุล ม.1/6 ม.ผาสุก(พัฒนาการ)

20 01038 นายอดิศร  สาครสูงเนิน ม.6/4 ม.ผาสุก (พัฒนาการ)

21 01046 นายอวัสดา    ไชยภา ม.6/4 พัฒนาการ 63

22 02371 เด็กหญิงวรรษมน   กองแซง ม.3/8 พัฒนาการ 65

23 02111 เด็กหญิงพิมลวรรณ   พ่วงภู่ ม.3/8 พัฒนาการ 65

24 03406 เด็กหญิงปณิตา  อับดุสลาม ม.1/3 พัฒนาการ 69

25 01002 นายอิทธิพัทธ์  เหลืองพิมานสกุล ม.6/3 พัฒนาการ 70

26 02528 เด็กชายไดกิ  โอกาวาระ ม.2/2 พัฒนาการ 48

27 02033 เด็กหญิงนิชาภา  ทองงาม ม.3/5 ลาดกระบัง  14/1

28 01575 เด็กชายภูริณัฐ  อยู่ดี ม.4/3 ลาดกระบัง 14/1

29 02100 เด็กหญิงพิชชาภา  ก๊กมาศ ม.3/4 ลาดกระบัง 14/1

30 01043 นายเจษฏากร  บุญบรรดาล ม.6/5 ลาดกระบัง 14/1

31 01870 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมานทสิกรณ์ ม.5/5 ลาดกระบัง 14/1

32 01184 นางสาวจิรัสยา  พรพุทธิชัย ม.5/1 ลาดกระบัง 14/1

33 01187 นางสาวญาณิน  อินทวัฒน์ ม.5/1 ลาดกระบัง 14/1

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 1  (อุโมงค์พัฒนากร - ถ.พัฒนาการ)



34 02475 เด็กชายชิษณุพงศ์   กําศร ม.2/11 ลาดกระบัง 14/1

35 02664 เด็กหญิงพีรดา  สมานทสิกรณ์ ม.2/1 ลาดกระบัง 14/1

36 02688 เด็กชายมหกิจ  ลือวิริยะพันธุ์ ม.2/1 ลาดกระบัง 14/1

37 03169 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนกลาง ม.1/2 ลาดกระบัง14/1

38 01373 นายกษิดิศ  ติรสินถาวร ม.4/4 ลาดกระบัง 14/1

39 03277 เด็กชายอนุวัฒน์  สีม่วง ม.1/4 ลาดกระบัง 14/1

40 02973 เด็กหญิงจิรัชยา  จํานงประโคน ม.1/4 ลาดกระบัง 14/1

41 03037 เด็กชายทฤษฎี  ก๊กมาศ ม.1/6 ลาดกระบัง 14/1

42 02466 เด็กชายชวัลวิทย์  สุวรรณเปี�ยม ม.2/3 ตอพ.ขากลับ



No. รหัส             ชื่อ-สกุล ชั้น  จุดรับ-สง

1 01115 นางสาวปารีดา    ฮุยเอง ม.5/5 ม.เสรี

2 01081 นายภูมิปรัช  เมฆโพธิ์ ม.6/2 ม.เสรี

3 02135 เด็กชายภาวสุ  เมฆโพธิ์ ม.3/10 ม.เสรี

4 01896 เด็กหญิงคุณัญญา  หงสะวดี ม.3/10 ม.เสรี

5 01004 นางสาวชนกนันท  ชัยอภิวัฒน ม.6/1 ม.เสรี

6 02247 เด็กชายอัฑฒ  ศิริมั่น ม.3/9 ม.เสรี

7 01082 นายอิชย  ศิริมั่น ม.6/3 ม.เสรี

8 02466 เด็กชายชวัลวิทย  สุวรรณเปยม ม.2/3 ม.เสรี  ตอนเชา

9 01159 นายกษิติ  คําคง ม.5/1 ม.เสรี

10 01247 นางสาวอริสา  มินตรี ม.5/3 ม.เสรี

11 01269 นางสาวญาณวดี  แพทยจินดา ม.5/3 ม.เสรี

12 02879 นางสาวศศิธร  พรมโนภาส ม.5/1 ม.เสรี

13 02540 เด็กชายธนภพ   เอี่ยมสายบัว ม.2/11 ม.เสรี

14 03149 เด็กหญิงพรนภัส วีระวัฒนะ ม.1/3 ม.เสรี

15 02922 เด็กชายกษิดิศ บัวแพ ม.1/3 ม.เสรี

16 01585 นายรชฎะ  พิมทรัพยศิริ ม.4/6 ม.เสรี

17 01588 นางสาวรติมา ไชยเทศ ม.4/4 ม.เสรี

18 01599 นายวงศวริศ  เบญจริยาภรณ ม.4/7 ม.เสรี

19 03375 เด็กหญิงธัญวรรณ  คลายคลึง ม.1/1 ม.เสรี

20 02606 เด็กชายปรียวุฒิ  มาลัย ม.2/6 ออนนุช 80

21 02896 เด็กชายรุงรุจ  สมจินตนา ม.2/5 ออนนุช 80

22 00951 นายสมเจตน  แสงจันทร ม.6/2 ออนนุช 55 

23 01646 นายหัฏฐกร  วงษตา ม.4/4 ออนนุช 55

24 01315 นายอภิวุฒิ  สิงหหาไชย ม.5/3 ออนนุช 55/1

25 00942 นายจักรภพ   ทรงศิริ ม.6/1 ออนนุช 55 /1 

26 02185 เด็กชายวีรภัทร  ประตูใหญ ม.3/9 ออนนุช 55/1

27 02636 เด็กชายพสิษฐ  สวัสดิ์ธนกิจ ม.2/3 ออนนุช 57

28 01197 นางสาวสิริยากร  ทรงศิริ ม.5/4 ออนนุช 57

29 01164 นายณัฐนันท  จันทรขํา ม.5/2 ออนนุช 57

30 02583 เด็กหญิงนิตยรดี  รักษบํารุง ม.2/1 ออนนุช 59/1 (ม.ชมเดือน)

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื่อนักเรียนขึ้นรถรับ-สงนักเรียน 2/2563

สายที่ 2 (ม.เสรี - ถนนออนนุช)



31 02359 เด็กหญิงธนกมณ  สงเสริม ม.3/2 ออนนุช 65

32 02400 เด็กชายกตัญญวัฒน  ธงสินวาที ม.2/6 ออนนุช 65

33 01665 เด็กหญิงอิศราภรณ  ชิณวงศ ม.4/1 ออนนุช 65

34 02793 เด็กหญิงอารดา  กรบํารุง ม.2/4 ออนนุช 65

35 01021 นางสาวศิรดา  สกุลลิ้มทอง ม.6/3 ออนนุช 67 วัดกระทุมเสือปลา

36 01903 เด็กชายจักรเพชร  แสงเงิน ม.3/9 ออนนุช 67 วัดกระทุมเสือปลา

37 02050 เด็กหญิงปพิชญา  ปราสาร ม.3/2 ออนนุช 67/3

38 01271 นางสาวธิญาดา  นพวงษ ม.5/3 ออนนุช 63

39 01892 เด็กหญิงกุลิสรา   เปรมประยูร ม.3/1 รมเกลา 36

40 01967 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพยรัตน ม.3/10 รมเกลา 36 

41 01626 นางสาวศิรินันท  ผดุงสันต ม.4/5 รมเกลา 36 

42 01395 นางสาวจินตมณี  ลิว ม.4/2 รมเกลา 36

43 02442 เด็กชายจักรภัทร  ประดับ ม.2/8 รมเกลา 36 

44 02275 นายฐิติวัฒน  คงศิริกุล ม.6/2 รมเกลา 44



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 02486 เด็กหญิงฐานิดา  บัวทอง ม.2/3 ตลาดเกียงไกร

2 02503 เด็กหญิงณฤทัย  นาคะสถิตย์ ม.2/1 ตลาดเกียงไกร

3 02531 เด็กชายติณณภัทร์   สัตยา ม.2/10 ตลาดเกียงไกร

4 02941 เด็กชายกันตวัฒน์  สิทธิ ม.1/5 ตลาดเกรียงไกร

5 03219 เด็กหญิงวรรคณางค์  แสงฉาย ม.1/3 ตลาดเกรียงไกร

6 02095 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อภิสินธนารมย์ ม.3/1 ตลาดเกียงไกร  ขากลับ

7 02226 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิทธิธาดาพงษ์ ม.3/6 สน.ร่มเกล้า

8 03003 เด็กชายฐิตินันท์ กาเหว่าดํา ม.1/3 สน.ร่มเกล้า

9 03186 เด็กชายภณชา ศรีษะเกตุ ม.1/1 สน.ร่มเกล้า

10 02925 เด็กชายกฤตวิทย์ ประทุมศรี ม.1/4 สน.ร่มเกล้า

11 02669 เด็กหญิงแพรวพิมพ์  ธีรติกุลนันทน์ ม.2/4 ปั�มบางจากเคหะร่มเกล้า 24

12 02394 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หงอกสิมมา ม.3/1 ปั�มบางจกเคหะร่มเกล้า 24

13 02079 เด็กหญิงพรชนิตว์  สมบูรณ์ ม.3/9 ปั�มบางจากเคหะร่มเกล้า 24

14 02343 นางสาวอภิชญา  ลีมะทวีกูล ม.6/1 เคหะร่มเกล้า 20

15 02765 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนงด์รักษ์กิจ ม.2/1 เคหะร่มเกล้า 20

16 01893 เด็กหญิงเกสรา   กาฬภักดี ม.3/9 เคหะร่มเกล้า 20

17 02542 เด็กชายธนภัทร  ศรีวรรณภูมิ ม.2/6 ตลาดบวร

18 02667 เด็กชายพุทธิธรรม์  ฉิ�นเจริญ ม.2/5 ตลาดบวร 

19 03035 เด็กชายติณณ์ทัพพ์ สุขสวัสดิ� ม.1/7 รับ อาคารพาณิชย1์94(139/99)

20 02090 เด็กหญิงพอฤทัย  คะสุวรรณ์ ม.3/5 ร่มเกล้า 18

21 03207 เด็กชายรัชชานนท์  เรืองกูล ม.1/4 ร่มเกล้า 18

22 02127 เด็กชายภัทรกร  ขะพินิจ ม.3/8 ร่มเกล้า 12

23 02492 เด็กชายณกฤศ  ลมูลพงษ์ ม.2/5 ร่มเกล้า 12

24 03313 นายธนกร  เกื�องกระโทก ม.4/1 ม.กฤษณาร่มเกล้า ซอย 12

25 02449 เด็กชายจิรภัทร  อนุชน ม.2/6 ม.ศุภาลัยร่มเกล้า 

26 01423 นางสาวญาดานันท์  อินเขียว ม.4/2 รับ ศุภาลัย / เช้า

27 02112 เด็กชายพิรัชน์  ฟักซ้าย ม.3/4 เลย.ม.บ้านสวน 1 ป้าย

28 2836 นางสาวมนัสนันท์  เบญจกาญจน์ ม.5/2 ม.ปรีชา

29 02590 เด็กหญิงปฏิมา  สุวรรณ์ ม.2/2 ม.ปรีชา

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 3 (เคหะร่มเกล้า - ถ.ร่มเกล้า)



30 02948 เด็กหญิงกานต์ธิดา   บุษดี ม.1/7 ป้ายรถเมล(์ก่อนอีซูซุร่มเกล้า)

31 03137 เด็กหญิงปุญชรัสมิ� ชูเกียรติตระกูล ม.1/3 ร่มเกล้า 16(ซอยมัสยิดอัตตักวา)

32 01427 นางสาวฐิติยาภรณ์  ศรีสุนทร ม.4/1 ร่มเกล้า 16(ซอยมัสยิดอัตตักวา)

33 03084 เด็กชายธีรวุฒิ วังตระกูล ม.1/1 หน้าเพอร์เฟคพาร์คร่มเกล้า 6/1

34 03229 เด็กหญิงวธิตา  ป้องแก้ว ม.1/5 เคหะร่มเกล้า ซอย 15

35 02621 เด็กชายปิยภูมิ  นาดี ม.2/5 เคหะร่มเกล้า 6  ขากลับ

36 02724 เด็กชายวิริทธิ�พล   นาฏกระสูตร ม.2/3 ม.เกษม ร่มเกล้า ขากลับ

37 02613 เด็กหญิงปาณิสรา  โกธัญ ม.2/3  ร่มเกล้า 6/1 ขากลับ

38 02792 เด็กชายอัสสชิ  หอสุวรรณศักดิ� ม.2/2 เช้า(ส.4)ร่มเกล้า 9 ขากลับ

39 03000 เด็กหญิงฐิตาภา  มีอุไร ม.1/1 ตลาดบวร

40 02233 เด็กหญิงอลิชา  ลิขิตจตุรัส ม.3/1 มินิโลตัส



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03404 เด็กหญิงอุไรรัตน์  คลังทอง ม.1/2 รร.ศรีพฤฑา

2 02792 เด็กชายอัสสชิ  หอสุวรรณศักดิ� ม.2/2 รร.ศรีพฤฑา  (เช้า)

3 02798 เด็กหญิงอิสริญา  กุลธนาวัฒน์ ม.2/2 รร.ศรีพฤฑา

4 03401 เด็กหญิงอชิรญา มูลงาม ม.1/1 บิ�กซีบ้านม้า

5 03049 เด็กชายธนดล แซ่เตียว ม.1/5 ตรงข้ามสนามยูนิลิเวอร์

6 02923 เด็กชายกฤฒา นวมจริต ม.1/5 กรุงเทพกรีฑา ซ.7

7 03300 นายกฤฒิ  นวมจริต ม.4/7 กรุงเทพกรีฑา ซ.7

8 02156 เด็กชายรัชพล    อ่อนละออ ม.3/11 ม.อยุสบาย ซ.กรุงเทพกรีฑา

9 02746 เด็กชายสรวิชญ์  วิมลแก้ว ม.2/2 ม.อยู่สบาย กรุงเทฑกรีฑา 39

10 01193 นางสาวปุญยวรีร์ สุดตา ม.5/2 แยกลําสาลี

11 02847 นางสาวปวีณ์ลดา  อนุจะ ม.5/3 แยกลําสาลี

12 02162 เด็กหญิงลภัสรดา   ขันติวงค์  ม.3/2 สวนสน

13 01584 นางสาวยวิษฐนันท์  ขันติวงศ์ ม.4/1 สวนสน

14 01615 นายวิชากร  มีนะโยธิน ม.4/2 สวนสน

15 02783 เด็กหญิงอภิกขนา  คล้ายสวัสดิ� ม.2/5 สวนสน (ขากลับ)

16 01472 นางสาวธนพร  ตล้ายสวัสดิ� ม.4/1 สวนสน (ขากลับ)

17 01971 เด็กชายดนัยวัฒน์  ปีตภัทรวิบูลย์ ม.3/7 พาซีโอ้ราม

18 01237 นางสาวนาตาลี  เหมวัน ม.5/1 พาซีโอ้ราม

19 01274 นางสาวนาตาชา  เหมวัน ม.5/1 พาซีโอ้ราม

20 00961 นางสาวรวิสรา  โสภณรัตนโภคิน ม.6/1 รร.โสมาภานุสรณ์

21 02744 เด็กหญิงศุภัสรา  โชติสุวรรณ์ ม.2/11 รามคําแหง 118 ม.พฤษชาติ

22 02728 เด็กชายไวกูณฐ์นาถ  จริยสุธรรมกุล ม.2/8 รามคําแหง 118 ม.พฤษชาติ

23 02348 นายอศีส  หัดโดย ม.6/4 ม.พาคร์เวย์

24 03339 นายอลิฟฟ์  หัดโดย ม.4/1 ม.พาคร์เวย์

25 03050 เด็กชายธนภัทร์ จุติมา ม.1/5 รามคําแหง 150

26 03393 เด็กหญิงโยเดีย ผลทวี ม.1/7 ธนาคารกสิกร 151ซ.ราม140

27 02813 นางสาวจณิสตา  วงษ์ทน ม.5/6 วัดบางเพ็งใต้  (เช้า)

28 00964 นางสาวจุฑามาศ  ศรีโยธี ม.6/1 วัดบําเพ็ญใต้

29 01819 นางสาวมนทกานต์   รัตนเถรา ม.5/1 วัดบําเพ็ญใต้

30 01102 นางสาวโชติกา  ดีประเสร็ฐ ม.6/4 วัดบางเพ็งใต้

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน  2/2563

สายที� 4 (รร.ศรีพฤฒา - ถ.กรุงเทพกรีฑา - ถ.รามคําแหง)



31 01434 นางสาวณลญา  เชียงใหม่ ม.4/2 วัดบําเพ็ญใต้

32 03189 เด็กชายภัทรบดี  เจตะสานนท์ ม.1/7 วัดบําเพ็ญใต้

33 03094 เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยะปัญจนิตย์ ม.1/8 วัดบําเพ็ญใต้

34 02418 เด็กหญิงกัญวัลลภ์  ดุริยะบรรเลง ม.2/10 รามคําแหง 178   ตรงปตท.

35 03123 เด็กชายปัญญาพล มณฑาทอง ม.1/6 ระหว่างราม 174 / 182

36 02729 เด็กชายศตวรรษ  ปิ�นสุวรรณ ม.2/2 รามคําแหง 174

37 01976 เด็กชายตรีสรณ์  เสนาคม ม.3/9 รามคําแหง 174

38 02229 เด็กหญิงอชิรญา  จั�นมา ม.3/2 บิ�กซีเคหะราม

39 02607 เด็กหญิงปวรา  คะถานะภาโล ม.2/2 บิ�กซีเคหะราม

40 03205 เด็กชายร่มธรรม  แท่นแก้ว ม.1/8 บิ�กซี� เคหะราม

41 02586 เด็กหญิงบุณยวีร์  บัวชุม ม.2/7 บิ�กซี เคหะราม

42 03151 เด็กหญิงพรรณนารา คัณทักษ์ ม.1/5 บิ�กซี เคหะราม

43 02922 เด็กชายกรวัชร์ สุทธิประภา ม.1/3 บิ�กซี เคหะราม

44 03329 เด็กหญิงเยาวเรศ  ชยเสนา ม.1/2 บิ�กซี เคหะราม

45 03341 นางสาวธัญญารัตน์  ชัยสิทธิ�ศักดิ� ม.4/3 บิ�กซี เคหะราม

46 03308 นายชาญวิทย์  กําลังงาม ม.4/7 โลตัส ม.รินทอง (เช้า)

47 03252 เด็กชายสรวิศ แจ่มจันทรา ม.1/3 โลตัส /ม.รินทอง

48 03022 เด็กชายณัฐพล ยศสุวรรณ์ ม.1/3 โลตัส/ ม.รินทอง

49 01494 นางสาวนภัสวรรณ  แจ่มจันทรา ม.4/1 โลตัส /ม.รินทอง

50 01563 นางสาวภัทรพิมล  บรรจงปรุ ม.4/3 โลตัส / ม.รินทอง

51 02472 เด็กชายชานนท์  เตียตระกูล ม.2/7  ม.รื�นฤดี  (ขากลับ)

52 02589 เด็กชายปคุณา  วิวัฒน์ ม.2/2 ม.รินทร์ทอง ( ขากลับ)



No. เลขประจําตัว             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01185 นางสาวชญานิศ  ชินะโปดก ม.5/6 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14

2 02419 เด็กชายกัณตภณ  ชินะโปดก  ม.2/2 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 14

3 01235 นางสาวนวพร  โล่วีรวุฒิ ม.5/4 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

4 02508 เด็กหญิงณัฐกมล  สูนประหัตถ์ ม.2/1 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

5 02436 เด็กหญิงเขมิกา  จูประเสริฐ ม.2/1 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

6 00985 นายสรชัช  ธรรมธีรดํารง ม.6/2 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

7 02943 เด็กหญิงกันยกรณ์  กิติคุณไพโรจน์ ม..1/11 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

8 03415 เด็กหญิงธันยธรณ์  สิงหาทอง ม.1/7 บิ�กซี  มาร์เก็ต สวนหลวง 

9 01163 นายจิราวัฒน์  ศรีลมูล ม.5/4 ตลาดราชพฤกษ์

10 01160 นายกิตติเดช  แดนสมิทธิ� ม.5/6 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 17

11 02084 เด็กชายพรพิพัฒน์  ลลิตวิภาส ม.2/10 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 48 

12 02047 เด็กหญิงปทิตตา  สีแตงสุก ม.3/10 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 48

13 03030 เด็กหญิงณิชาภา ปานลักษณ์ ม.1/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 45

14 01006 นางสาวอมรรัตน์  พงษ์นิมิตร ม.6/3 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 53

15 03391 เด็กชายภูริต  สมสุขเจริญ ม.1/3 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53

16 02507 เด็กหญิงณัฏฐิกา  กาพย์เกิด ม.2/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

17 02771 เด็กหญิงสุวิกรานต์  เหลาธิ ม.2/5 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

18 03386 เด็กหญิงฟัตตานะฮ์ ออสันตินุตสกุล ม.1/2 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ. 62

19 02364 เด็กหญิงพิชญาดา  เกศจิระไพศาล ม.3/8 เฉลียมพระเกียรติ ร.9 ซ. 62

20 01254 นายพิชญากร  เกศจิระไพศาล ม.5/3 เฉลียมพระเกียรติ ร.9 ซ. 63

21 02544 เด็กชายตฤบดี  จันทะรัตน์ ม.2/9 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

22 01859 เด็กชายกฤตัชญ์  ชัยประกิจ ม.3/11 เฉลีมพระเกียรติ ร.9 ซ. 72

23 02373 เด็กชายวิชชากร  เพียรธัญญกรณ์ ม.3/4 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

24 01961 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขแจ่ม ม.3/4 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

25 02769 เด็กหญิงสุริย์วิภา  พรหมพิทักษ์ ม.2/2 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

26 2088 เด็กหญิงพลอยเพชร  อัคราช ม.3/10 เฉลิมพระเกียติ ร.9 ซ. 72

27 03013 เด็กหญิงณัฐกุล ดีศรี ม.1/5 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.  72

28 02816 นางสาวจิรัชญา  ตําราเรียง ม.5/1 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 72

29 01595 นางสาวรินรสา  น้อยกลาง ม.4/5 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 70

30 02730 เด็กหญิงศรีสุภัค  สุรามิตร ม.2/4 เฉลีมพระเกียรติร.9 ซ. 83

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน  2/2563

สายที� 5 (สวนหลวง ร. 9 - ถ.เฉลิมพระเกียรติ  - วัดลานบุญ)



31 01058 นางสาวชนิตา  บุญมี ม.6/3 สํานักงานเขตประเวศ

32 01196 นางสาวสิริยากร  สุดโส ม.5/1 สํานักงานเขตประเวศ

33 01293 นางสาวอุรุณี  ไชยมนตรี ม.5/1 สํานักงานเขตประเวศ

34 02036 เด็กหญิงนิษฐา  โพธิราช ม.3/8 วัด/ตลาดลานบุญ

35 02234 เด็กชายอธิป  แสงวิรุณ ม.3/9 วัด/ตลาดลานบุญ

36 01942 เด็กหญิงญาณิศา  ธนิกกุล ม.3/7 วัด/ตลาดลานบุญ

37 01947 เด็กชายณฐพล  จงยิ�งเจริญ ม.3/6 วัด/ตลาดลานบุญ

38 01965 เด็กหญิงณัฐวรา  ผลโพธิ� ม.3/12 วัด/ตลาดลานบุญ

39 01236 นางสาวนันธิชา  งามบุญสิริสิงห์ ม.5/6 วัด/ตลาดลานบุญ

40 01518 เด็กชายปัณชญา  ศรีสารสกุล ม.4/8 วัด/ตลาดลานบุญ

41 02940 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชนะเมฆสุวรรณ์ ม.1/3 วัด/ตลาดลานบุญ

42 03179 เด็กชายพุฒิเมธ  รัตนวิสุทธิชูกุล ม.1/6 วัด/ตลาดลานบุญ

43 03060 เด็กชายธรรมสรณ์ แสงวิรุณ ม.1/7 วัด/ตลาดลานบุญ

44 01281 นางสาวพัชรียา  เชื�อมาก ม.5/4 วัด/ตลาดลานบุญ

45 02986 เด็กหญิงชยาทิพย์  ปรางทอง ม.1/4 วัด/ตลาดลานบุญ

46 02634 เด็กหญิงพรรษา นาคคล้าย ม.2/2 วัด/ตลาดลานบุญ

47 03143 เด็กหญิงปุริมพรรษ์  ฐิตานนท์เกษมสุข ม.1/4 วัด/ตลาดลานบุญ

48 03278 เด็กหญิงอภิชญา  ทองโฉม ม.1/5 วัด/ตลาดลานบุญ

49 03117 เด็กหญิงปพิชญา   คําพิลา ม.1/5 วัด/ตลาดลานบุญ ขากลับ



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01288 นางสาวสิตานัน  ลีลาสกุลชัย ม.5/3 พณิชยการบางนา

2 01165 นายเทพกวิน  สุนทรชื�น ม.5/1  พณิชยการบางนา  

3 01553 นายภควรรวธก์  โลหะมาศ ม.4/2 พณิชยการบางนา

4 02153 เด็กหญิงรพีพรรณ  แสงศรีธร ม.3/11 เซ็นทรัลบางนา

5 02468 เด็กชายชศกร  อุนาตุโล ม.2/2 เซ็นทรัลบางนา

6 01180 นายอติกานต์  ศิรินรกุล ม.5/1 เซ็นทรัลบางนา

7 02220 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิบูลวิทยากุล ม.3/10 เซ็นทรัลบางนา

8 02497 เด็กหญิงณฐวลัญช์  กายนันท์ ม.2/10 เซ็นทรัลบางนา

9 02827 นางสาวณัฐธนพร  นิลพยัคฆ์  ม.5/6 เซ็นทรัลบางนา

10 02629 เด็กชายพยุงกูล  ชนะปทิน ม.2/5 เซ็นทรัลบางนา

11 01256 นายรชต  ภูธรศรี ม.5/3 ขึ�น เซ็นทรัล  ลงซีคอน

12 01199 นางสาวสุวิชญา  อินทรีย์วงศ์ ม.5/1 ร.พไทยนครินทร์

13 02362 เด็กหญิงพลิมา  ปาละสมิทธิ� ม.3/3 ร.พไทยนครินทร์

14 01500 นางสาวนัทมน  คัมภีริชยา ม.4/2 รพ.ไทยนครินทร์

15 02789 เด็กชายอัครวินท์  เขียวหวาน ม.2/3 พาราไดซ์

16 01301 นายธนกฤต  วราภักดิ� ม.5/3 พาราไดซ์

17 03371 เด็กหฺญิงณัฐชยา  นิภาธรวงษ์ ม.1/1 พาราไดซ์

18 03373 เด็กหญิงณิชากร  นิภาธรวงษ์ ม.1/4 พาราไดซ์

19 01622 นางสาวศรุตยา   ซ่อนบุญ ม.4/2 พาราไดซ์

20 01940 เด็กหญิงญาณกร  สมใจเพ็ง ม.3/11 พาราไดซ์ ขากลับ

21 02504 เด็กหญิงฌัชชา  สุขรักขินี ม.2/2 ซีคอน

22 01245 นางสาวอรณิชชา  มั�นศักดิ� ม.5/2 ซีคอน

23 02414 เด็กชายก้องภพ  วัฒนาวิโส ม.2/11 ซีคอน

24 03044 เด็กชายธนกฤต สุขรักขินี ม.1/3 ซีคอน

25 02625 เด็กหญิงเปมิกา  ตันติสัมฤทธิ� ม.2/1 ขึ�น ศรีนรินทร์ 46/1 ลงซีคอน

26 01213 นายธนดล  เดวี ม.5/2 ตลาดเอี�ยมสมบัติ

27 01061 นางสาวนิติญากร  สิทธิพรมมา ม.6/4 ตลาดเอี�ยมสมบัติ

28 02873 นายวริศ  ดาราฉาย ม.5/1 ตลาดเอี�ยมสมบัติ

29 02874 นางสาววริศรา  ดาราฉาย ม.5/1 ตลาดเอี�ยมสมบัติ

30 03307 นางสาวชลิตา  โซ๊ะเอง ม.4/1 ตลาดเอี�ยมสมบัติ

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน  2/2563

สายที� 6 (พณิชยาการบางนา  - ซีคอน - ถ.ศรีนครินทร์ )



31 01211 นายทรรศน์ธรรม  แมลงทับ ม.5/2 ศรีนครินทร์ 40 

32 03400 เด็กชายหัฎฐกร  จันทดี ม.1/2 ศรีนครินทร์ 40 

33 01938 เด็กหญิงชาชา  พลีบัตร ม.3/7 ศรีนครินทร์ 45

34 01243 นางสาวเลศชา  พลีบัตร ม.5/2 ศรีนครินทร์ 45

35 02354 นางสาวชุติมา  วนาอัครไพศาล ม.6/2 ศรีนครินทร์ 38

36 01650 นายอธิษฐ์  เมืองกุลนันท์ ม.4/4 ศรีนครินทร์ 38

37 02720 เด็กหญิงวิจิตรา อาศัยบุญ ม.2/2 ศรีนครินทร์  24

38 03343 นางสาวพิมพิศา  เกี�ยวกลาง ม.4/2 ศรีนครินทร์ 24

39 01034 นางวงศ์วิญ์   วรรณสุทธิ� ม.6/5 ศรีนครินทร์ 24

40 01202 นางสาวอัชฌิมา    นํามา ม.5/2 แยกพัฒนาการ

41 02122 เด็กหญิงภควดี      อีซอ ม.2/5 คลองสาม



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03333 นางสาววรัญญา  มูลหา ม.4/2 ป่าในกรุง

2 01966 เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มากจันทร์ ม.3/1 ป่าในกรุง

3 02109 เด็กหญิงพิมพิกา    พื�นหัวสระ ม.3/6 ป่าในกรุง

4 01014 นางสาวมัชฌิมา  สุขสมกิจ ม.6/3 ป่าในกรุง

5 02103 เด็กหญิงพิชาภา  คําป้อง ม.3/1 ป่าในกรุง

6 02034 เด็กหญิงนิตา  ปลื�มไธสง ม.3/4 ป่าในกรุง

7 01228 นางสาวกรกนก  เกตุแก้ว ม.5/4 ป่าในกรุง

8 03359 เด็กหญิงสิริกร  เกตุแก้ว ม.1/9 ป่าในกรุง

9 02833 นางสาวณิชา  ปลื�มไธสง ม.5/4 ป่าในกรุง

10 01198 นางสาวสุนันทา  หมั�นพิมาย ม.5/4 ป่าในกรุง

11 01161 นายคหบดินทร์ เล็กอุทัยพรรณ ม.5/1 ม.กฤษฎานคร

12 02458 เด็กหญิงชญาน์นันท์ จูสวัสดิ� ม.2/3 ม.ชวนชื�น สุขาภิบาล 2

13 02204 เด็กชายศุภณัฐ  เครือวงค์ ม.3/8 ม.ชวนชื�น สุขาภิบาล 2

14 02231 เด็กชายอติชาติ    สําเร็จกิจ ม.3/8 ม.ชวนชื�น สุขาภิบาล 2

15 02053 เด็กชายปภังกร  สุวรรณอําไพ ม.3/6 ม.ชวนชื�น สุขาภิบาล 2

16 02314 นางสาวพัณณิตา  ศุภฤกษ์ ม.6/4 ซอยก่อนโรงถ่าย ซ.15

17 02146 เด็กหญิงเมทิยา  จุมพล ม.3/1 ตลาดโรงถ่าน

18 02776 เด็กชายอธิพัชร์  สังขวิสิทธิ� ม.2/3 ม.ภัทรา 

19 02598 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสนีวงค์ ม.2/6 ม.ภัทรา 

20 03131 เด็กชายปาณชัย  จันทร์แก้ว ม.1/9 ม.ภัทรา 

21 03212 เด็กหญิงรินรดา ชลอธรรม ม.1/5 ม.ภัทรา

22 02600 เด็กชายปราชญา  กุลทรงคุณากร ม.2/9 ม.นันทวัน  รพสิรินธร

23 01552 เด็กชายภคพล   กุลทรงคุณากร ม.4/5 ม.นันทวัน  รพสิรินธร

24 01333 นางสาวนัทธมน  คุณธรรมยิ�งยง ม.5/4 ตลาดนําชัย

25 02091 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิโรจน์ชีวัน ม.3/6 พาซีโอ้ ลาดกระบัง

26 02671 เด็กชายภคิน  ศรีนุวัฒน์ ม.2/9 พาซิโอ ลาดกระบัง

27 02428 เด็กหญิงกุลณัชฌา  ปิยะอภินันต์ ม.2/7 พาซิโอ ลาดกระบัง

28 02080 เด็กหญิงพรนภัส  แพร่งพราย ม.3/5 ร้านอาหารครัวเมืองเว้ 

29 00993 นายวิวรรธน์  พุฒพิมพ์ ม.6/2 วัดสอง

30 02439 เด็กชายคุปต์  สุปินะ  ม.2/6 วัดสอง

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 7 (ป่าในกรุง - สุขาภิบาล 2 - ถ. ลาดกระบัง)



31 02801 เด็กชายโอบนิธิ  สุขะ ม.2/9 วัดสอง

32 03382 เด็กหญิงปวริศา  ยันตรัตน์ ม.1/4 วัดสอง

33 01426 เด็กชายฐิติกร  กุณาวงค์ ม.4/5 วัดสอง

34 02241 เด็กหญิงอรณิชา  ขําดียิ�ง ม.3/12 พาซีโอ้ ลาดกระบัง

35 02731 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วจินดา ม.2/4 ซอยลาดกระบัง 24/2

36 02656 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พันศรี ม.2/4 ลาดกระบัง 20/2

37 02042 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมเจริญ ม.3/1 แอร์พอรต์ลิงลาดกระบัง

38 02624 ด.ช.ปุญรวี     เกตุยั�งยืนวงศ์ ม.2/10 แอร์พอตลิงค์ลาดกระบัง

39 03267 เด็กหญิงโสภิษฐ์รดา แบนน้อย ม.1/1 แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง

40 01604 นายวนัสบดี  บัวชื�น ม.4/5 คอนโดลุมพินี

41 02899 เด็กชายอธิยุต  วีระกุล ม.2/5 คอนโดแอร์ลิงค์

42 03292 เด็กชายอารยะ  อริยะวงศ์ ม.1/9 คอนโดแอร์ลิงค์



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03031 เด็กชายดนุนัย โนนใหญ่ ม.1/3 วัดราษโกษา

2 02985 เด็กชายชยางกูร  บุญกลํ�า ม.1/8 วัดราชโกษา

3 01987 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูสม ม.3/4 วัดราชโกษา

4 02515 เด็กชายณัฐธีร์   มเหศักดิ�พีรากร ม.2/11 วัดราชโกษา

5 02727 เด็กชายวิษณุ  สิงห์ไธสง ม.2/5 วัดราชโกษา

6 02489 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชนะปทิน ม.2/9 วัดราชโกษา

7 01878 เด็กชายกิตติกรณ์  กิตติวรนนท์ ม.3/7 วัดราชโกษา

8 01203 นางสาวอารยา  นนทกานต์เดชา ม.5/2 วัดราชโกษา

9 02574 เด็กหญิงนันท์ณภัส  สิรโชติธนินกุล ม.2/10 ม.พฤษาวิลล์ 60

10 01379 นางสาวกานต์พิชชา  แซ่เหลียว ม.4/8 ม.พฤษาวิลล์ 60

11 03130 เด็กหญิงปัทมนันท์ แกล้วกล้า ม.1/2 ม.พฤกษาวิลล์ 60

12 01189 นางสาวณัฐนิชา  สีดาวงค์ ม.5/1 ม.ทิวสน

13 02546 เด็กชายธนะชัย  บุหงารัตน์ ม.2/7 หลวงแพ่ง 4

14 02937 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วนุช ม.1/8 ใต้สะพานทางมอเตอรเวย์

15 02501 นายณภัทร  อุบลรัตน์  ม.2/7 เอื�ออาทรลาดกระบัง

16 02096 เด็กหญิงพัณณิตา  ใจยงค์ ม.3/4 เอื�ออาทรลาดกระบัง

17 02487 เด็กหญิงฐิชา  แซ่จัง ม.2/1 ม.the trop

18 01994 เด็กชายธนัช   นนทกานต์เดชา ม.3/7 ทางเข้าวัดพลมณี

19 01950 เด็กหญิงณภัทร  เพ็ญสุริยะ ม.3/5 ทางเข้าวัดพลมณี

20 02296 นางสาวนลินญา  โคตรเนตร ม.6/2 ทางเข้าวัดพลมณี

21 02038 เด็กชายบารมี  โคตรเนตร ม.3/9 ทางเข้าวัดพลมณี

22 02154 เด็กหญิงรมิตา   เวียสุวรรณ์ ม.3/8 ทางเข้าวัดพลมณี

23 02232 เด็กหญิงอทิตยา สมเจริญวัฒนา ม.3/1 ทางเข้าวัดพลมณี

24 02410 เด็กชายกฤษดาภัทร์   โสดา ม.2/7 ทางเข้าวัดพลมณี

25 02876 นายวัชรินทร์  สอนสืบ ม.5/4 ทางเข้าวัดพลมณี

26 02836 นายธันย์  สุภาพพันธ์ ม.5/2 ทางเข้าวัดพลมณี

27 02646 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนบุญมี ม.2/8 ทางเข้าวัดพลมณี

28 02651 เด็กหญิงพิชามญชุ์   เชื�อวิวัฒน์ ม.2/2 ทางเข้าวัดพลมณี

29 02178 เด็กหญิงวลัยยากร  ทินราช ม.3/4 ทางเข้าวัดพลมณี

30 02443 เด็กหญิงจันทกานต์  มากมี ม.2/1 ทางเข้าวัดพลมณี

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน  2/2563

สายที� 8 (วัดราชโกษา - ถ.ลาดกระบัง  - ร่มเกล้า)



31 03349 เด็กหญิงชนันท์ภัทร์ ทองประไพ ม.1/8 ทางเข้าวัดพลมณี

32 03027 เด็กหญิงณัฐสินี  พิลาแดง ม.1/9 ทางเข้าวัดพลมณี

33 02737 เด็กชายศิลป์ชัย  โชติช่วงวสิษฐ ม.2/9 ทางเข้าวัดพลมณี

34 02019 เด็กชายนนธวัช  รัศมีฉาย ม.3/6 ทางเข้าวัดพลมณี

35 02523 เด็กหญิงณัฐิยารัตน์  คําแก้ว ม.2/2 แฟมินิมาร์ท ตลาดนํ�ามหานคร

36 03125 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตั�งสกุล ม.1/10 หน้าแฟมิลี�มารื ตลาดนํ�ามหานคร

37 01183 นางสาวจิรัชญา  จิตรจันทร์ ม.5/1 รพ.ลาดกระบัง

38 02880 นางสาวศศิอาภา  พัฒนกิจ ม.5/4 รพ.ลาดกระบัง

39 02842 นางสาวนุชธีรา  โตแก้ว ม.5/1 รพ.ลาดกระบัง

40 02420 เด็กชายกันต์ธีร์  สิงห์มี ม.2/5 รพ.ลาดกระบัง

41 02690 เด็กชายเมธาพร  สมเจริญวัฒนา ม.2/7 ตลาดหัวตะเข้

42 03403 เด็กหญิงอลิสสา  หละวัน ม.1/5 ลาดกระบัง 36

43 02905 เด็กหญิงญาดากร  เกตุพงษ์พันธ์ ม.3/9 ร่มเกล้า 44 

44 02252 เด็กหญิงอารียา  ทัศนชัยสิทธิ� ม.3/3 ร่มเกล้า 38 ม.รุ่งกิจ 14

45 02945 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เวือนประโคน ม.1/1 ร่มเกล้า 32

46 02617 เด็กหญิงปาลิตา  ชูเชิด  ม.2/2 ร่มเกล้า 44

47 02800 เด็กหญิงเอวิรา  โสพันธุ์ ม.2/2 ขึ�นร่มเกล้า 26  กลับ ร่มเกล้า 9

48 01860 เด็กชายกฤษชา  กล้าหาญ ม.3/8 ร่มเกล้า 21



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01030 นางสาวศรุตา  ดีทองคํา ม.6/5 ตลาดอ่อนนุช

2 03318 นายพชร  จันทรโชติ ม.4/1 ตลาดอ่อนนุช

3 01224 นายสิงหนาท  สิงห์ชาติ  ม.5/4 โชว์รูมโตโยต้าอ่อนนุช

4 01025 นางสาวสาวิตรี  สิงห์หะ ม.6/4 อ่อนนุช 13 หน้า 7-11 

5 01029 นางสาวจุฑามาศ  วัฒนศิลป์ ม.6/3 อ่อนนุช 17

6 00988 นายวงศกร  นาถาบํารุง ม.6/5 อ่อนนุช 17

7 01084 นายธนกฤต  คํามงคล ม.6/5 อ่อนนุช 17

8 01073 นางสาวกุลณัฐ  ทําอินลาด ม.6/5 อ่อนนุช 25  เช้า

9 00996 นายนัชนันท์  เถี�ยวสูงเนิน ม.6/4 อ่อนนุช  21

10 01011 นางสาวอรรชญา  อาจกลั�นแก้ว ม.6/2 อ่อนนุช 27

11 03293 เด็กชายอิทธิกร นาคไกรสร ม.1/2 อ่อนนุช 27

12 02797 เด็กชายอิทธิพล  นาคไกรสร ม.2/4 อ่อนนุช 27

13 01277 นางสาวพรนภัส  เรืองปิยะเสรี ม.5/3 อ่อนนุช 35

14 01070 นางสาวณัฐฐิกา   ปานเพ็ชร ม.6/4 อ่อนนุช 39

15 01068 นางสาวสลิลทิพย์  กระโห้ทอง ม.6/4 อ่อนนุช 39

16 01092 นายศุภกร  แซ่โค้ว ม.6/5 อ่อนนุช 39

17 02377 เด็กชายสุวัฒน์   โตกะหุต ม.3/9 อ่อนนุช 39 

18 03310 เด็กชายบูรพาเกียรติ สุดรัมย์ ม.1/7 อ่อนนุช 39

19 03396 เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ สิงหอังคารนนท์ ม.1/6 อ่อนนุช 39

20 01470 เด็กชายธนบดี  สุวรรณสิทธิ� ม.4/4 อ่อนนุช 39

21 01858 เด็กหญิงกฤตยานี เนียมสอน ม.3/10 อ่อนนุช 46/2

22 01865 เด็กชายกษิดิศ  ถาวรผล ม.3/8 วัดทองใน

23 01964 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดิสริยะกุล ม.3/7 อ่อนนุช 46

24 01589 นายรัชชานนท์  แป้นงาม ม.4/6 อ่อนนุช 46

25 03366 เด็กหญิงจิรัชญา  แป้นงาม ม.1/4 อ่อนนุช 46

26 02018 เด็กชายนนทพัทธ์  นาคนาวา ม.3/11 อ่อนนุช 53

27 01253 นายธนัท  มาตราช ม.5/3 อ่อนนุช 53

28 03372 เด็กหญิงณัฐนันท์  ประเสริฐแสง ม.1/4 อ่อนนุช 53

29 01099 นายพิทวัตร์  เผ่าเต็ม ม.5/5 อ่อนนุช  53

30 00997 นายจักรกฤษณ์  เพ็งแจ่ม ม.6/5 ซ.อ่อนนุช 23

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 9 (ตลาดอ่อนนุช - ถ.อ่อนนุช - ไปรษณี - แยกประเวศศุภกรณ)์



31 03104 เด็กหญิงเนตรนภา อินทาพันธ์ ม.1/6 อ่อนนุช 23

32 03330 นางสาวรุจิรา คงสวัสดิ� ม.4/5 อ่อนนุช 41

33 01457 นายตะวัน  แสงนนท์ ม.4/4 รับ อ่อนนุช 41  ส่ง 54

34 01628 นายศิลา  จรูญวิทยา ม.4/1 อ่อนนุช 49

35 02707 ด.ช.ลภัส   ผดุง เกียรติสกุล ม.2/8 ไปรษณีย์ (สาขาอ่อนนุช)

36 01192 นางสาวธันยพร  กนกวัฒนาวรรณ ม.5/1 ไปรษณีย์ (สาขาอ่อนนุช)

37 01217 นายนรุตม์  สรีดอกจันทร์ ม.5/2 ไปรษณีย์ (สาขาอ่อนนุช)

38 01303 นายธีรภัทร  เถื�อนปาน ม.5/3 ไปรษณีย์ (สาขาอ่อนนุช)

39 02188 เด็กชายเวชพิสิฐพล  ลานลักษณ์ ม.3/9 แยกประเวศ  ร.ร.ศุภกรณ์

40 02222 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เอี�ยมประไพ ม.3/7 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

41 2456 เด็กหญิงชญาดา  ชื�นสมบัติ ม.2/5 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

42 01306 นายภูวดล  ทองภู ม.5/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

43 02476 เด็กชายชุณห์    เขมวิรัตน์ ม.2/11 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

44 01265 เด็กหญิงกฤติยา  ลีลากุลธนิต ม.5/3 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

45 01062 นางสาวพัชราภรณ์  ลีลากุลธนิต ม.6/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

46 01279 เด็กหญิงพรสุรีย์   เสือพงษ์ ม.5/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

47 01221 นายรณกฤต  นนทะสาร ม.5/4 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

48 02902 นายศุภสิน  เหลี�ยมสุวรรณ์ ม.5/2 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

49 03080 เด็กชายธีร์ธวัช เอื�ยมประไพ ม.1/7 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

50 02355 นายธนภัทร หวง ม.4/2 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

51 03055 เด็กหญิงธนัชพร อิ�มละมัย ม.1/1 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

52 01468 นายธนโชติ  คําชา ม.4/5 แยกประเวศ ร.ร.ศุภกรณ์

53 03399 เด็กชายศิริพงศ์  จันทะลุน ม.1/4 แยกประเวศ  ร.ร.ศุภกรณ์



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01900 เด็กหญิงจรรย์อมล  นาคมาศ ม.3/5 โฮมโปรกิ�งแก้ว

2 02029 เด็กชายนัฐทพงศ์  วิทยารจรศาสตร์ ม.3/10 โฮมโปรกิ�งแก้ว

3 02073 เด็กชายปุณวัฒน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า ม.3/10 โฮมโปรกิ�งแก้ว

4 01852 เด็กหญิงกรณิศ   สํากําปัง ม.3/11 โฮมโปรกิ�งแก้ว

5 01167 นายธนกร  รอดด้วยธรรม ม.5/1 โฮมโปรกิ�งแก้ว

6 02430 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ ม.2/9 โฮมโปรกิ�งแก้ว

7 01168 นายธรรมสรณ์  โตนนํ�าขาว ม.5/1 โฮมโปรกิ�งแก้ว

8 01040 นายศรยุธ  เพ็ชรภา ม.6/5 กิ�งแก้วโฮมโปร

9 03216 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฮาตระวัง ม.1/10 โฮมโปรกิ�งแก้ว

10 02660 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช้างเยาว์ ม.2/4 โฮมโปรกิ�งแก้ว

11 03026 เด็กหญิงณัฐรดา  คอนราด ม.1/11 กิ�งแก้ว 19

12 01658 เด็กชายอลงกรณ์  รักษาวงค์ ม.4/2 กิ�งแก้ว 19

13 03105 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รอดพ่าย ม.1/1 กิ�งแก้ว 37 ขากลับ

14 03224 เด็กชายวริษฐ์    นิธิเจริญรักษ์ ม.1/6 กิ�งแก้ว 37

15 03279 เด็กหญิงอภิชญา    ทับทอง ม.1/5 .กิ�งแก้ว  37/4

16 02005 เด็กหญิงธัญญาเรศ  พูลประดิษฐ ม.3/5 กิ�งแก้ว 48

17 02429 เด็ฏหญิงกุลนัดดา  สีผ่องใส ม.2/4 กิ�งแก้ว 41  ม.จามจุรี

18 01898 เด็กหญิงเครือวัลย์  คงธนดิฐ ม.3/7 กิ�งแก้ว 41 ม.จามจุรี

19 02766 เด็กชายสุภเวช  ค้วนสมบุญ ม.2/5 กิ�งแก้ว 41 ม.จามจุรี

20 03272 เด็กหญิงอชิรญา    ศรีฉายนาม ม.1/1 กิ�งแก้ว 43

21 03117 เด็กหญิงปพิชญา   คําพิลา ม.1/5 ระหว่างซ.กิ�งแก้ว31-33

22 01935 เด็กชายชีวาพัฒน์  จันทรภักดี ม.3/10 กิ�งแก้ว 43 7/11

23 02465 เด็กชายชยพัทร์   สมใจ ม.2/3 กิงแก้ว 43 7/11

24 02189 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ปิ�นทองเจริญ ม.3/9 กิ�งแก้ว 43  7-11

25 02552 เด็กชายธฤษณัช  มั�นเมือง ม.2/3 วัดกิ�งแก้ว

26 02747 เด็กหญิงสโรชินี  ยิ�งนอก ม.2/6 กิ�งแก้ว 11

27 03374 เด็กชายธนภูมิ  จันทเสวต ม.1/5 ม.รุ่งกิจ 9

28 01609 นางสาววริษา  แสวงดี ม.4/1 ม.รุ่งกิจ 7

29 02361 เด็กหญิงพรรวินท์   จันทกุล ม.3/2 ม.รุ่งกิจ 5

30 03405 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  สําอางศรี ม.1/6 ม.รุ่งกิจ 5

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน   2/2563

สายที� 10  (โฮมโปรกิ�งแก้ว - ถ. กิ�งแก้ว - ถ. ร่มเกล้า)



31 01424 นางสาวญานิศา  อินทรวิชา ม.4/5 ร่มเกล้า 40

32 02958 เด็กหญิงขวัญวริน  รัศมีฉาย ม.1/5 7-11 มบ.สุภาวัลย์ ร่มเกล้า 19/2

33 02795 เด็กหญิงอารียา  แซ่เอี�ยว ม.2/7 ร่มเกล้า 19/2

34 02206 เด็กชายสรยุทธ  รัศมีฉาย ม.3/8 ร่มเกล้า 19/1

35 02975 เด็กชายจีรภัทร  แก่นจันทน์ ม.1/7 ร่มเกล้า19/1

36 03348 เด็กชายจิรัฎฐ์  รัตนพิทักษ์ ม.1/9 ร่มเกล้า 19/1

37 01988 เด็กชายธนภัทร   กิตติพงษ์อนันต์ ม.3/6 ร่มเกล้า 19/7

38 02190 เด็กหญิงศศิวิมล  กาหลง ม.3/1 ร่มเกล้า 28

39 03153 เด็กชายพรสวรรค์ เลิศวิไลศักดิ� ม.1/5 ร่มเกล้า 28

40 02257 เด็กชายเอกพัฒน์  จันทร์แก้ว ม.3/5 ร่มเกล้า 28

41 03258 เด็กหญิงศรัณย์พร แสงศรี ม.1/2 ร่มเกล้า 21/1

42 02166 เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสินรุ่งเรือง ม.3/12 ร่มเกล้า 21/7

43 02936 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จิ�วหนองโพธิ� ม.1/8 รร.สารสาสน์ (ขากลับ)

44 01943 เด็กชายฐปนพงศ์  อุดมชัยโชติสกุล ม.3/3 รร.สารศาตร์  ขากลับ

45 02918 เด็กหญิงกมลพร   สวัสดิผล ม.1/1 ขนส่ง4 /สารสาสน์ร่มเกล้า



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03043 เด็กชายธนกร  เพ็ชรฉนวน ม.1/9 วัดศรีวารีน้อย

2 01871 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาโจทย์ ม.3/1 ตลาดศรีวารี

3 02115 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีธรรมมา ม.3/10 ตลาดศรีวารี

4 03034 เด็กชายดุลยทรรศน์ พ่วงสมจิตต์ ม.1/3 ตลาดศรีวารี

5 03101 เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์ ม.1/2 ตลาดศรีวารี

6 03270 เด็กชายเหมรัศมิ�  ศรีโพธิ� ม.1/6 ม.พฤกกษา 58

7 02416 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ศิริศิลป์ ม.2/3 ตลาดศรีวารี

8 00986 นางสาวฐานันดร์  จันทรศรีทอง ม.6/3 ตลาดศรีวารี

9 02299 นางสาวนวิยา  สุคันธเมศ  ม.6/7 ม.ศุภาลัย

10 03146 เด็กชายพงศ์พลิล  สุนทวนิค ม.1/1 ม.ศุภาลัย 

11 03337 นางสาวสุวิชญา  เกียรติสมบัติ ม.4/8 ม.ศุภาลัย

12 02378 นางสาวชลลดา  คุณช่างทอง ม.6/4 วัดหัวคู้

13 01454 นางสาวณิชาภา  ปันเชื�อ ม.4/2  วัดหัวคู้

14 03262 เด็กชายสุกฤษฏิ� โชคพิพัฒน์ ม.1/6 ม.ชลลดา

15 03309 นางสาวญาดา  อินทโคตร ม.4/7 ม.ชลลดา 

16 01618 นายวิธินา  สานุ่น ม.4/4 ม.ชลลดา

17 01431 นางสาวณฐนนท  เสนานุช ม.4/7 ม.ชลลดา

18 03138 เด็กชายปุญญพัฒน์ เจริญบุญ ม.1/6 ม.ชลลดา

19 02524 เด็กหญิงณิชานาฏ    วังศรีวิโรจน์ ม.2/6 ปากซอยวัดสุธาโพธ์

20 02495 เด็กหญิงณฐมน  แก่นมณี ม.2/3 ม.รุ่งอรุณ 1

21 02661 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  หมื�นสายญาติ ม.2/8 ม.แฮปปี�เพลส  (เช้า)

22 01484 นายธศิวัฒน์  แทนอิสระ ม.4/1 ม.แฮปปี�เพลส  

23 01899 เด็กชายจตุรภัทร  บวกไธสง ม.3/10 หน้านิคม

24 01535 นางสาวพรรณษา  พันเจาะ ม.4 /4 หน้านิคม

25 03196 เด็กชายภูริณัฐ  คํามงคล ม.1/5 หน้านิคม

26 01346 เด็กชายธนภัทร  จันทร์นุ่ม ม.6/4 วัดทิพวาส

27 02838 นายนรบดี  ภู่เอี�ยม ม.5/5 วัดทิพวาส

28 03036 เด็กหญิงเต็มรดา  เอี�ยมเจริญชัยกุล ม.1/8 รร.ลําพะอง

29 01989 เด็กชายธนภัทร ตลับเงิน ม.3/5 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

30 02320 นางสาวภคนันท์  ยิ�มเครือ ม.6/1 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 11 (ตลาดศรีวรี - ถ.ฉลองกรุง - สุวินทวงค์)



31 01901 เด็กหญิงจริญญาพร  สมจิตต์ ม.3/6 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

32 01577 นายภูรินท์  ปราณีทะ ม.4/5 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

33 02877 นายวัตน์สัณ  รัตนวิชัย ม.5/5 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

34 01933 เด็กหญิงชาลิสา  วงษ์จ่อน ม.3/8 ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุง

35 02136 เด็กหญิงภิรญา  วงสุพรรณ ม.3/2 ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล์

36 02806 นายกวิภัฏ   บุญวิแวง ม.5/1 ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล์

37 02440 เด็กชายจรรยวรรธน์  ลีลายนะ ม.2/5 ฉลองกรุง 45 ม.อนาวิลล(์ขากลับ)

38 02573 เด็กหญิงนัฐกฤตา  ชาวนาดอน ม.2/11 FBT  ฉลองกรุง

39 02602 เด็กชายปริญญา  ถินประสาท ม.2/4 FBT  ฉลองกรุง

40 02491 เด็กหญิงฐิติชญาน์   ธนศิริพงษ์ประภา ม.2/9 FBT  ฉลองกรุง

41 01417 นายชิษณุพงศ์  ชมท่าไม้ ม.4/2 ฉลองกรุง 24

42 02387 เด็กหญิงชุติมา  พลพิชัย ม.4/4 ฉลองกรุง 25

43 03291 เด็กหญิงอารณีย์  โออนันต์ ม.1/8 ฉลองกรงุ 23

44 03295 เด็กหญิงอุษณี  โออนันต์ ม.1/7 ฉลองกรุง 23

45 01541 นางสาวพัชราภรณ์  หวานเสียง ม.4/2 ม.วนารมย์

46 02762 เด็กหญิงสุนันทา  เสรีประเสริฐ ม.2/8 เจ้าคุณทหาร  ขากลับ

47 01073 นางสาวกุลณัฐ  ทําอินลาด ม.6/5 เจ้าคุณทหาร ชากลับ

48 03072 เด็กหญิงธัญชนก สมปาง ม.1/3 เชื�อมสัมพันธ1์3 กลับ11วนารม



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 02763 เด็กหญิงสุนิสา  จําเริญทิศ ม.2/3 สุเหร่าซีรอ 

2 02901 นางสาวมรกต  แผ่นทอง ม.5/3 สุเหร่าซีรอ 

3 01958 เด็กหญิงณัฐญดา  เอื�อตระกูลวิทย์ ม.3/1  ม.โกลเด้นทาวน์

4 02450 เด็กหญิงจิราพัชร  คงธนสมุทร ม.2/6 ม.ศิรินเทพ  9

5 02857 นางสาวพิมพิปสร  ไมตรีจิตต์ ม.5/5 ม.การ์เด้นท์สวีท (เช้า)

6 01861 เด็กชายกฤษฏ์  ฟ้าเลิศ ม.3/12 ม.การด์เด้นสวีท

7 02949 เด็กชายกานนภัส  ฟ้าเลิศ ม.1/9 ม.การ์เด้นท์สวีท

8 01280 นางสาวพัชรพร  กุลเพชรชนก ม.5/3 ม.การ์เด้นท์สวีท

9 03397 เด็กชายวสุกุล  ภาคากรณ์สกุล ม.1/5 ม.การ์เด้นท์สวีท

10 02099 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วประจบ ม.3/5 ม.พฤกษาวิลล์

11 02678 เด็กชายภัทร  ผลถวิล ม.2/11 ม.พฤกษาวิลล์

12 02841 นางสาวนิสรีน  เผ่าอําไพ ม.5/1 ราฎร์พัฒนา 27

13 02564 เด็กหญิงนภกมล  สิกนนท์ ม.2/9 ม.นลินวิลล์ 5

14 03018 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  นิยมญาติ ม.1/11 ม.นลินวิลลื 3

15 02244 เด็กหญิงอริสา     ปฐมวงษ์ไพโรจน์ ม.3/5 แยกแวกซี�

16 02719 เด็กหญิงวันวิษา  บุญยัง ม.2/4 แยกแวกซี�

17 01354 นางสาวเมธาวี   ชาญชัยศรี ม.6/4 แยกแวกซี�

18 02467 เด็กชายชวิศกร  ขันสุวรรณา ม.2/2 แยกแวกซี�

19 02242 เด็กหญิงอร่ามลักษณ์  สุขเกษม ม.3/7 พูนสิน 1

20 01425 นางสาวญานิศา  ขันสิงห์ ม.4/4 พูนสิน 1

21 02070 เด็กหญิงปัณฑิตา  จ้อยลี ม.3/4 เคหะร่มเกล้า 64

22 03087 เด็กชายธีรัช  สืบสมาน ม.1/7 เคหะร่มเกล้า 64

23 02363 เด็กหญิงพัชชา    อารีราษฎร์ ม.2/7 เคหะร่มเกล้า 64

24 02407 เด็กชายกฤตานนท์  เยมรัมย์  ม.2/10 เคหะร่มเหล้า 64

25 02784 เด็กหญิงอรไพลิน  ฟักโต ม.2/4 เคหะร่มเกล้า 64

26 02405 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สุขเจริญจินดา ม.2/8 เคหะร่มเกล้า 64

27 01456 นายต่อพงศ์   คุ้มภัย ม.4/4 เคหะร่มเกล้า 64

28 01504 นายนิพัฒน์พนธ์  แพทย์กุล ม.4/4 เคหะร่มเกล้า 64

29 03141 เด็กชายปุณณสิน  วิพัฒน์ครุฑ ม.1/6 เคหะร่มเกล้า 64

30 03206 เด็กชายรวิภัทร แก้วโกต ม.1/5 เคหะร่มเกล้า 64

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 12 (สุเหร่าซีรอ - กรมที�ดิน - เคหะร่มเกล้า)



31 01436 นางสาวณัชชา ไตรยางค์ ม.4/3 เคหะร่มเกล้า 64

32 03041 เด็กหญิงทิตาวรัตถ์  ศรีสวัสดิ� ม.1/7 เคหะร่มเกล้า 64

33 02024 เด็กชายนฤภัททร์  สุภาวุฒิ ม.3/8  เคหะร่มเกล้า 56

34 01948 เด็กชายณธีพงศ์  สินเสถียรฐากุล ม.3/7 คาซ่าวิลล์

35 02417 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวิทยะศิริ ม.2/2 เคหะร่มเกล้า 39

36 02592 เด็กหญิงปพิชญา  สีหาชัย ม.2/1 บิ�กซี เคหะร่มเกล้า

37 02713 เด็กหญิงวรนันท์  เกื�อศักดิ�ชัยกุล ม.2/4 บิ�กซี เคหะร่มเกล้า

38 02856 นางสาวพิมพ์ชนก  เล็กอุทัย ม.5/4 บิ�กซี เคหะร่มเกล้า

39 02924 เด็กชายกฤตินศ์  จันทวงศ์ ม.1/4 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

40 03017 เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทฮาด ม.1/1 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

41 03173 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ถนอมวงศ์ ม.1/3 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

42 01392 นายจงฮยอน คิม ม.4/4 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

43 03045 เด็กชายธนกฤต  แย้มทุ่ง ม.1/6 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

44 01562 นายภัทรพล  อุตมะมงคลชัย ม.4/3 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า

45 01984 เด็กชายธนดล  คณะรัตน์ ม.3/7 บิ�กซีเคหะร่มเกล้า



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03298 เด็กหญิงไอยจริณ วนิชกุลธํารง ม.1/10 แฟชั�น

2 02916 เด็กหญิงกชพรรณ  อุ่มคํา ม.1/9 แฟชั�น

3 02605 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ฉัตรสกุลปัญญา ม.2/11 แฟชั�น

4 03256 เด็ฏหญิงสาวิตรี ศุกรเศษ ม.1/1 รพ.นพรัตน์

5 02293 นางสาวธัญรดา   ประเสริฐวงค์ ม.6/1 รพ.นพรัตน์

6 02406 เด็กชายกริชญ์    นนทโชติ ม.2/4 รพ.นพรัตน์

7 03395 เด็กชายรุ่งฤทธิ�  มีโชค ม.1/4 รพ.นพรัตน์

8 02770 เด็กชายสุวพัชร  บับภาวัน ม.2/1 รับ รามอินทรา 117  ส่งแฟชั�น

9 02689 เด็กชายมังกร  มังกรกิม ม.2/7 รามอินทรา 109

10 03112 เด็กหญิงเบญญาภา แสงสังข์ ม.1/3 รามอินทรา 109

11 02601 เด็กหญิงปราชญาพร  เต็มไป ม.2/3 รามอินทรา 109

12 03334 นายศุภวิชญ์  พาโคกทม ม.4/2 รามอินทรา 109

13 02844 นางสาวปณิตตรา  ผลเพียร ม.5/5 หทัยราษฏร์ 4

14 02027 เด็กหญิงนวพรรษ  เกตุโกมุท ม.3/5 หทัยราษฏร์ 7 

15 02969 เด็กชายจิรภัทร  เชิงคีรี ม.1/2 หทัยราษฎร์ 7

16 01980 เด็กชายทินภัทร  เสียมใหม ม.3/10 ม.รุ่งกิจแกรนวิสต้า หทัยราฏร์

17 02626 เด็กหญิงเปมิกา  เงินสุวรรณ ม.2/5 หทัยราษฏร์  15

18 02536 เด็กชายธนดล  ปัญญาโชคอนันท์ ม.2/4 RK หทัยราษฎร์

19 02472 เด็กชายชานนท์  เตียตระกูล ม.2/7 รับ ม.นลินเรสเดน หทัยราษ 

20 01874 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพียราช ม.3/8 หทัยราษฏร์ 29

21 01997 เด็กชายธรรมธาดา   คงชิพงศ์ ม.3/6 หทัยราษฏร์ 29

22 02328 นายวชิรวิทย์  เอกศรี ม.6/3 หทัยราษฏร์ 29

23 02139 เด็กชายภูริช  ปานทุ่ง ม.3/2 ม.รื�นฤดั 3 

24 03237 เด็กหญิงศตนันท์  ตนพยอม ม.1/11 ม.รื�นฤดั 3  25-27

25 02913 เด็กหญิงกชกร  คําสีแก้ว ม.1/10 หทัยราษฎร์ 39

26 02630 เด็กหญิงพรชนิตว์  เนื�องสมศรี ม.2/4 ม.ราชพฤกษ์

27 02535 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ศุภโชติไพศาล ม.2/10 หทัยราษรฎร์ 37

28 03265 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ศุภโชติไพศาล ม.1//8 ทหัยราษฎร์ 37

29 02724 เด็กชายวิริทธิ�พล   นาฏกระสูตร ม.2/3 หทัยราษฏร์ 37

30 01671 นายฆนาสินธุ์  เนื�องศรี ม.4/3 แยกหทัยมิตร

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 13 ( หทัยราษฎร์ - นิมิตรใหม)่



31 03220 เด็กหญิงวรวลัญช์  เนื�องศรี ม.1//9 แยกหทัยมิตร

32 02123 เด็กชายภเดช  บุรภัทรเตชานนท์ ม.3/11 ตลาดหทัยมิตร

33 03158 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภาคบุญ ม.1/4 ตลาดหทัยมิตร

34 01642 นางสาวสุธินี  ปิยะคง ม.4/5 เอื�ออาทรหทัยราษฎร์

35 03124 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปิรยะวราภรณ์ ม.1/1 หทัยราษฎ์ 15

36 02672 เด็กชายภภัทรพงษ์  เวฬุมาศ ม.2/4 หทัยราษฎร์ 33

37 03200 เด็กชายเมธาพัฒน์  สุดาศักดิ�สิริกุล ม.1/6 ม.ภาวรินทร์ ระหว่างซ.7-9

38 03114 เด็กชายปฐวี  ฐิติธนาวิน ม.1/1 ม.นลินเรสซิเดนซ์

39 01909 เด็กหญิงจินห์ระพีร์  เวชสิทธิ� ม.3/3 บิ�กซี สุวินทาวงค์  

40 01923 เด็กหญิงชญานันท์     เอื�อเฟื�อ ม.3/3 ม.รุ่งกิจ (ขากลับ)

41 02168 เด็กชายวรภพ   จินดามณี ม.3/8 ตรงข้ามศูณฮอนด้า (ขากลับ)

42 03167 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  พิชิตยศวัฒน์ ม.1//11 ม.ราชพฤกษ์  (ขากลับ)



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01396 นายจิรฑภูมิ  ดอยคําไพร ม.4/1 ขนส่งพิ�นที� 4

2 02327 นางสาวลลิลทิพย์  ศรีหงษา ม.6/1 ตลาดลําผักชี

3 02519 เด็กชายณัฐพล  ธนะปัด ม.2/6 ตลาดลําผักชี

4 03251 เด็กชายศรณ์สิริ  ว่องไววัฒนกุล ม.1/2 ตลาดลําผักชี

5 02918 เด็กหญิงกมลพร   สวัสดิผล ม.1/1 ลําผักชี /สารศารต์ร่มเกล้า

6 02779 เด็กชายอนพัช  ศรีธิบุตร  ม.2/5 ตลาดลําอีรั�ว

7 03324 นางสาวภาวิตรา  นิลขาว ม.4/7 เชื�อมสัมพันธ์ 4 (เช้า)

8 02547 เด็กหญิงธนัชพร  อาจวิชัย ม.2/1 เชื�อมสัมพันธ์ 23 

9 02142 เด็กชายสิริสิทธิ  ซะมะ ม.3/9 เชื�อมสัมพันธ์ 13 

10 02650 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทพมงคล ม.2/2 เชื�อมสัมพันธ์ 13 

11 02952 เด็กหญิงกุลธิรา สมมุ้ง ม.1/4 เชื�อมสัมพันธ1์3

12 03072 เด็กหญิงธัญย์ชนก สมปาง ม.1/3 เชื�อมสัมพันธ1์3 (เช้า)

13 02695 เด็กชายรวิกร  สุดรักษ์ ม.2/10 แยกหนองจอก

14 01930 เด็กหญิงชนิตา   จันทร์เกษ ม.3/4 แยกหนองจอก

15 02132 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โล่ห์สถาพรพิพิธ ม.3/3 แยกหนองจอก

16 02451 เด็กชายจิรายุ  จันทร์เกษ ม.2/7 แยกหนองจอก

17 02674 เด็กหญิงภวิสรัศมิ�  ปาทองหลาง ม.2/4 บิ�กซีหนองจอก

18 02740 เด็กหญิงศุทธหทัย  จิตรมั�น ม.2/2 บิ�กซีหนองจอก

19 02881 นางสาวสินัลรนีย์  ปาทองหลาง ม.5/2 บิ�กซีหนองจอก

20 02662 เด็กหญิงพิรสา    ชูชีพ ม.2/9 บิ�กซีหนองจอก  (ตอนเช้า)

21 02742 เด็กชายศุภชัย  พรมพิลา ม.2/8 บิ�กซีหนองจอก  (ตอนเช้า)

22 01433 นางสาวณภัทร  ศรีอักษร ม.4/5 ม.พฤกษา หนองจอก

23 02562 เด็กชายธนภัทร  เอียดแก้ว ม.2/9 เลียบวารี 59

24 02011 เด็กชายธีรพงศ์   เดชภาคิน ม.3/8 เลียบวารี 59

25 01842 นางสาวชญาดา  สังขพันธ์ ม.5/1 นันทวัน 5

26 02337 เด็กหญิงศุภาพิชย์  ยีขอ ม.6/1 นันทวัน 10 เลียบวารี

27 02399 เด็กหญิงกณิศา พิพัฒน์ธรรมพร ม.2/8 นันทวัน 10 เลียบวารี

28 02513 เด็กชายณัฐญพล  คําเวียงจันทร์ ม.2/6 แยกลําหิน

29 03328 นางสาวมินนา  โซ๊ะมิน ม.4/3 ราษฎร์อุทิศ  10

30 01408 นางสาวชนิสรา  มีชัย ม.4/5 ราฏร์อุทิศ 48

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 14  (ตลาดลําผักชี - ถ.เชื�อมสัมพันธ์ - หนองจอกคู้ขวา)



31 01446 นางสาวสุธาชลี  อรุณพุนทรัพย์ ม.4/5 ราษฎร์อุทิศ 48

32 02717 เด็กหญิงวรินทร  กรัณยโสภณ ม.2/2 ราษฎร์อุทิศ 54 (คู้ขวา)

33 02633 เด็กชายพรรธน์ปกรณ์  แก้วคํา ม.2/7 ราษฎร์อุทิศ 54 (คู้ขวา)

34 02058 เด็กหญิงประภัสสร  มูฮําหมัดอาลี ม.3/7 ราษฏร์อุทิศ 70

35 02983 เด็กหญิงชนาภา  พรหมธิดา ม.1/1 ม.มีนบุรีการ์เด้นโอม

36 02585 เด็กชายบัณฑิตา  ทองสนธิ ม.2/1 ราษฎร์อุทิศ  38

37 03116 เด็กหญิงปนัสยา  เล็มบาราฮีม ม.1//10 ราษฎร์อุทิศ 27/5

38 02743 เด็กชายศุภวิชย์  เสน่หา  ม.2/6 ม.วรารมภ์  ราษฎร์อุทิศ 9

39 02291 นายธนวิชญ์   ทวีธนวิชญ์ ม.6/1 ม.ภักภิรมย์

40 02987 เด็กชายชโยดม  กอพจญ ม.1/6 ม.ภัคภิรมย์

41 01399 นายจีณานนท์  ทวีธนวิชย์ ม.4/1 ม.ภักภิรมย์

42 02712 เด็กชายวรณิพิฐ  พานิชสุข ม.2/11 ม.จันทร์บัวสวย

43 02302 นายบุญฐิกร  ภู่วิจิตรสุทิน ม.6/3 ม.เฟอร์เรสปารค์  ข้ามประปามีน

44 03160 เด็กหญิงพาขวัญ  สมันเลาะ ม.1/2 ซ.ราษฎ์อุทิศ 68/4  (ขากลับ)



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03181 เด็กหญิงแพรวประภา เพ็งรัตน์ ม.1/5 รับสะพานลอยหน้าวัดบึงบัว

2 03010 เด็กหญิงณัชชา  รังสีพรหม ม.1/5 ม.ชัยพฤกษ์ 2

3 02761 ด.ญ.สุธีนันท์  ไวยสัจจา ม.2/5 ม.ชัยพฤกษ์ 1

4 02444 เด็กหญิงจารุพิชญา  ฤทธิสุนทร ม.2/1 เคหะสุวินทวงค์

5 02691 เด็กชายแมทธิว  เอลลิส ม.2/5 เคหะสุวินทวงค์

6 01998 เด็กชายธวัชชัย  บุญเต็ม ม.3/7 เคหะสุวินทวงค์

7 02360 เด็กหญิงนฤมล   เจริญรัมย์ ม.3/1 เคหะสุวินทวงค์

8 02900 เด็กชายพิเชษฐ   เนตรสืบสาย ม.2/7 เคหะสุวินทวงค์

9 03235 เด็กชายวุฒิภัทร วงชารี ม.1/6 เคหะสุวินทวงค์

10 02644 เด็กชายพัสกร  เพ็ชรผ่อง ม.2/8 ม.พัสสร 10( ขากลับ)

11 02957 เด็กชายขวัญชัย โรจนวสุ ม.1/1 ม.ภัสสร  10

12 03170 เด็กหญิงพิมพ์นิภา ภู่วพงษ์ศิริ ม.1/5 หมู่บ้านเพ็ญศิริ

13 03225 เด็กชายวรุณเดช  งามดี ม.1/5 ม.นราธร  

14 01654 นางสาวอภิญญา  สุขสวัสดิ� ม.4/5 ม.นราธร  

15 02854 นางสาวพาสนา  ชื�นนิยม ม.5/4 ม.ซื�อตรง

16 03250 เด็กชายสมพล  ชื�นนิยม ม.1/9 ม.ซื�อตรง

17 02341 นางสาวสุพิฌาย์  ลิขิตสุภิณ ม.6/7 เดซีสุวินทวงค(์ขาเช้า)

18 02967 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  กิจสินธพชัย ม.1/2 หน้ามบ.เคซีสุวินทวงศ์

19 02610 เด็กชายปัญญาวุธ  วงษ์เพชร ม.2/2 ม.โรยัลปาร์ด

20 02815 นางสาวจิตระพี  ปัญจลาภสกุล ม.5/6 ม.โรยัลปาร์ด

21 03353 เด็กชายวชิรภัทร แก้วมะลัง ม.1/9 ม.โรยัลปาร์ด

22 03065 เด็กชายธฤษณุ ใจสมุทร ม.1/2 ม.โรยัลปาร์ด

23 02999 เด็กหญิงญาดา หงษ์ทอง ม.1/6 ม.โรยัลปาร์ด

24 02584 เด็กชายนิธิศ  แย้มมั�งมี ม.2/4 วัดใหม่ลํานกแขวก

25 02599 เด็กหญิงประกายแก้ว  บุดชา ม.2/3 ม.ฟลอราวิลล์ 

26 02176 เด็กหญิงวริศรา  ธานีรัตน์ ม.3/1 ม.ฟลอราวิลล์ 

27 01478 นางสาวธนันท์ชนก  ภูริพงศ์ชนะกิจ ม.4/3 ม.ฟลอราวิลล์ 

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 15  (ถ.คุ้มเกล้า - ถ.สุวินทวงค์)



28 02398 เด็กหญิงกชพร  ดุจดา ม.2/3 ม.ฟลอราวิลล์ 

29 03258 เด็กชายสิทธิโชค  บุญเทียม ม.1/3 ม.ฟลอราวิลล์

30 03085 เด็กช่ายธีรวุธ กุฎีพันธ์ ม.1/3 สุวินทวงค์ 28

31 02709 เด็กหญิงลลดา ศรีเทียมทอง ม.2/4 สุวินทวงศ์ 22 



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 01974 เด็กหญิงดาราวดี   ด้วงทอง ม.3/12 สน.มีนบุรี 

2 02555 เด็กหญิงธัญชนก เปาะทองคํา ม.2/9 ปั�มบางจาก

3 02772 เด็กหญิงสุหทัย  แต่งตั�ง ม.2/5 นิมิตรใหม่ 14

4 01887 เด็กหญิงกุลณัฐ   ใจไหว  ม.3/7 บิ�กซี สุวินทวงศ์  ขากลับ

5 01996 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฟูแสง ม.3/5 บิ�กซี สุวินทวงศ์  ขากลับ

6 03190 เด็กชายภาคิน หมื�นใจ ม.1/7 KFC

7 03221 เด็กชายวรสรณ์ แป้นอ้อย ม.1/6 KFC

8 02593 เด็กหญิงปพิชญา  อัศวบํารุงกุล ม.2/4 KFC

9 03011 เด็กหญิงณัชชา สุธรรม ม.1/5 บ.เดอะคอนเนค

10 03245 เด็กหญิงศิวัชญา ดีจังวิภาต ม.1/3 ม.เดอะคอนเนค

11 02260 เด็กหญิงไอริน  โศจิพลกุล ม.3/6 ม.เดอะคอนเนค

12 02460 เด็กชายชนกฤตณ์  ยุชมพู ม.2/6 นิมิตรใหม่ ซอย 1

13 03319 นางสาวพรศิริ  ศรีสมบูรณ์ ม.4/2 นิมิตรใหม่ 19

14 01833 นายการุณรัฐ เกื�อกลิ�น ม.4/3 นิมิตรใหม่ 13/2

15 03113 เด็กชายปกาสิต  พรโรจนกูร ม.1/9 ม.ปัญญาเลดโฮม

16 02993 เด็กหญิงกัญญาณัช  หมื�นเพชร ม.1/4 นิมิตรใหม่ 40

17 03249 เด็กชายสถิรศักดิ�  ไชยพันธ์พงษ์ ม.1/1 สารสาสน์ นิมิตรใหม่

18 02589 ด.ช.ปคุณา    วิวัฒน์ ม.2/2 ขึ�นวัดสุขใจ  ลง ม.รินทร์ทอง

19 02971 เด็ฏหญิงจิรสุดา เทพรองเมือง ม.1/5 นิมิตรใหม่20

20 01329 นางสาวจันทภา  ระดับปัญญาวุฒิ ม.4/2 นิมิตใหม่ 14

21 02330 นายวรกร  โฆษิตโภคิน ม.6/1 นิมิตใหม่ 14

22 01412 นางสาวชลกนก  โฆษิตโภคิน ม.4/3 นิมิตรใหม่ 14

23 02289 นายธนพัฒน์  สถิตย์กุลรัตน์ ม.6/1 นิมิตรใหม่ 2 

24 02116 เด็กชายพีรวัฒน์  ศรัณยพจน์ ม.3/3 ม.พนาสนธ์ 3

25 01398 เด็กหญิงจิรัฐิพร  อยู่สวน ม.4/2 ม.พนาสนธิ� 3

26 01410 นายชยพล  ปัญญาเลิศพาณิชย์ ม.4/2 ม.พนาสนธ์ 4

27 03168 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เฉยสะอาด ม.1/10 ม.พนาสนธ์ 4 

28 03285 เด็กชายอัทธ์ขจร วิฑูรชาติ ม.1/4 ตลาดมีน ขากลับ

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที� 16  บิ�กซีสุวินทวงค์ นิมิตรใหม่



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03321 นายพีรพงษ์  ภักดีแก้ว ม.4/3 มิตรไมตรี 8

2 02745 เด็กหญิงศุภานัน   มีแก้ว ม.2/2 ม.เคซี   10/1

3 03379 เด็กชายปฐมพงษ์  รังสร้อย ม.1/2 ม.เต็มศิริ มิตไม่ตรี 19

4 03284 เด็กหญิงอัจฉราพร ไทรระพันธ์ ม.1/2 ม.เต็มศิริเพลส

5 03056 เด็กชายธโนดม  ทรายอ่อน ม.1/4 ม.เคซี.ดรีนวิลล์ 10/1

6 01855 เด็กชายกฤชภัทร  เสวีวัลลภ ม.3/7 ประชาร่วมใจ 11

7 02891 นางสาวเอื�ออารี  อักษร ม.5/3 ประชาร่วมใจ 61

8 02892 นางสาวโอบอ้อม อักษร ม.2/2 ประชาร่วมใจ 61

9 03327 นายภูรี  แซ่ลิ�ม ม.4/2 พฤษาวิลล์ 14

10 02980 เด็กชายชนกันต์  หาญนอก ม.1/7 พฤษาวิลล์ 14

11 03356 เด็กหญิงรินรําไพ  ใจซื�อ ม.1/1 พฤษาวิลล์ 14

12 03261 เด็กหญิงสิริวิมล  หอมขจร ม.1/5 พฤษาวิลล์ 5 

13 03054 เด็กชายธนยศ  ชูเสือหึง ม.1/6 พฤษาวิลล์ 5

14 02721 เด็กหญิงวิชญาพร  นาคมุสิก ม.2/8 พฤษาวิลล์ 5 ขากลับ

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 1/2563

สายที� 17   คู้ซ้าย  



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03106 เด็กหญิงบาจิกา  กาลลินกิล ม.1/11 ม.เสร(ีคอนโดลุมพินีวิลล)์

2 03215 เด็กหญิงลัยลา  ชัยรัตน์ ม.1/10 ม.เสร(ีคอนโดลุมพินีวิลล)์

3 03354 เด็กหญิงวนาลี  จัดเจน ม.1/10 รับ ม.มัณฑนา ซ.เคหะ

4 02787 เด็กชายอรุษ  พรรณธรรม ม.2/8 ม.นันทวัน

5 03317 นางสาวปุณิกา  พรรณธรรม ม.4/7 ม.นันทวัน

6 02965 เด็กชายคุณานนท์  บําเพ็ญกลึง ม.1/8 วัดลานบุญ

7 02961 เด็กหญิงเขียนเดือน  สุวรรณรัตน์ ม.1/10 ม.เพอเฟสเพลส  พาซีโอ้

8 03091 เด็กหญิงนภสร  บวรภิญโญ ม.1/10 ม.เพอเฟสเพลส  พาซีโอ้

9 02979 เด็กหญิงชญานิศ  เมียกขุนทด ม.1/8 ลาดกระบัง 14/1

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที�  18  (สําหรับห้องเรียนพิเศษ)



No. รหัส             ชื�อ-สกุล ชั�น  จุดรับ-ส่ง

1 03015 เด็กหญิงณัฐชา วัฒนพุฒิพฤฒ ม.1/10 ป่าในกรุง

2 03068 เด็กหญิงธัญญ์นรี  อธิพงษ์พิศาล ม.1/10 ม.ภัทรา 

3 02993 เด็กหญิงชิตากานต์  ทิสาปกรณ์ ม.1/11 แอร์พอตลิงค์

4 02951 เด็กหญิงกีรติ  เดชหนู ม.1/8 ร่มเกล้า 36

5 02930 เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนพาสน์ ม.1/11 ม.ศุภาลัยพาร์วิลล์

6 03174 เด็กชายพิรชัช  สุวงศ์วาร ม.1/10 ม.ศุภาลัยพาร์วิลล์

7 03281 เด็กหญิงอริสรา  ดั�งวัน ม.1/11 ม.ศุภาลัยพาร์วิลล์

8 03254 เด็กญิงสาริศา  รักแม่ ม.1/11 รับ ปทต.สารสาต ลง แอร์พอคลิงค์

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายชื�อนักเรียนที�สมัคร ขึ�นรถรับ-ส่งนักเรียน 2/2563

สายที�  19  (สําหรับห้องเรียนพิเศษ)
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