การชาระเงิน

ติดต่ อสอบถาม

1.ชาระโดยเงินสด
1.1. ชาระเงินสด ณ โรงเรี ยน ดังนี้
ม.1, 4 (ใหม่) ชาระวันมอบตัว
ม.2,3,5,6

(ชาระตามหนังสื อแจ้งก่อน

เปิ ดเรี ยนทุกภาคเรี ยน)

ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์ วสิ
61 หมู่ 1 ถนนสุ วนิ ทวงศ์ แขวงลาต้อยติ่ง
เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ 10530
****************

หมายเลขโทรศัพท์
 สานักงาน ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด

2. ชาระโดยผ่านธนาคาร
โอนเงินผ่านธนาคาร หรื อ ผ่านตู ้ ATM ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีหนองจอก เลขทีบ่ ัญชี
468-103443-4 ชื่อบัญชี “ห้ างหุ้นส่ วนจากัด

ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ ”

ซาลามัตทรานสปอร์ต เซอร์วสิ
โทร. 02-136-2514,098-007-0229
 นางสาววารี ยะยา (ผูจ้ ดั การ)
โทร. 084-4383026

E- Mail : Salamat.2530@gmail.com

ห้ างหุ้นส่ วนจากัด

แล้วนาหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อส่ งตาม

ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ

ช่องทางดังนี้

61 หมู่ 1 ถนนสุ วินทวงศ์ แขวงลาต้ อยติ่ง

1.ส่ ง E- Mail : Salamat.2530@gmail.com
2.ส่ งหลักฐานการโอน ID Line 098-007-0229**
ทางบริ ษทั จะจัดส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ภายใน 3- 5 วัน

เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร
โทร.098-007-0229, 084-438-3026

กาหนดการรับสมัคร

หลักการและเหตุผล
ภาคเรียนที่ 1
ปั จจุบนั ปั ญหาการเดินทางมาโรงเรี ยน
ของนักเรี ยนเป็ นปั ญหาที่ผปู ้ กครองมีความวิตกกังวลเป็ น
อย่างยิง่ อาทิเช่นปั ญหาเด็กหาย ปั ญหาอาชญากรรมต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และ การเดินทางมาโรงเรี ยนไม่สะดวก
เนื่องจากระยะทางไกลมาก
ทางห้างหุน้ ส่วนจากัดซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ
ได้เห็นความสาคัญของปั ญหา จึงได้จดั การบริ การรถรับ-ส่ง
นักเรี ยนขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ

สาหรับนักเรียนเข้ าใหม่ ม.1,4

- วันรายงานตัว (ตามปฏิทินที่โรงเรี ยนกาหนด)

- วันมอบตัว (ตามปฏิทินที่โรงเรี ยนกาหนด)
สาหรับนักเรียนเก่ า ชั้น ม.2,3,5,6

เริ่ มรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
*************************
ภาคเรียนที่ 2

ให้แก่นกั เรี ยน ครู และบุคลากร โดยจัดเส้นทางการเดินรถ

เริ่ มรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม

ทั้งหมดจานวน 17 สาย ตามถนนสายหลักเพื่อให้นกั เรี ยนมา

กรอกใบสมัครได้ ที่ www.Salamat-bus.com

เรี ยนทันตามที่กาหนดเวลา นอกจากนี้ยงั ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางแก่ผปู ้ กครองอีกด้วยซึ่งอัตรา
ค่าบริ การเฉลี่ยไป-กลับ 45 – 55 บาท / วัน
พื้นที่ให้บริ การตามถนนสายหลัก ดังนี้
ถนนศรี นคริ นทร์ ถนนลาดกระบัง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ถนนรามอินทรา ถนนพัฒนาการ ถนนรามคาแหง ถนนร่ ม
เกล้า ถนนเสรี ไทย ถนนเลียบวารี ถนนหทัยราษฏร์ ถนน
เชื่อมสัมพันธ์ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเจ้าคุณทหาร
ถนนราษฏร์พฒั นา ถนนเคหะร่ มเกล้า และถนนสุวนิ ทวงศ์

การประกันอุบัตเิ หตุ
รถรับ-ส่ งนักเรี ยน ทุกสาย มีการตรวจสภาพรถตาม

พ.ร.บ. จากกรมการขนส่ ง กระทรวงคมนาคม และมี
การคุม้ ครองนักเรี ยนในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุขณะโดยสาร
รถรับ-ส่ งนักเรี ยน จาก พ.ร.บ. นอกจากนี้ยงั มีประกัน
อุบตั ิเหตุเพิ่มเติมนอกเหนือจาก พ.ร.บ.คุม้ ครองเพิ่มเติม

เส้ นทางการให้ บริการ
อัตราค่าบริการ /1 ภาคเรียน
 ถนนพัฒนาการ
5,200 – 5,500 บาท
 ตลาดอ่อนนุช- ถ.อ่อนนุช
5,500 บาท
 หมู่บา้ นเสรี –ถ.อ่อนนุช(ลาดกระบัง) 5,200 บาท
 สุเหร่ าซีรอ - ถนนเคหะร่ มเกล้า
4,500 บาท
 ถนนร่ มเกล้า
4,500 บาท
 รร.ศรี พฤฒา – ถ.กรุ งเทพกรี ฑา
5,200 บาท
 สวนหลวง ร.9 – ถนนเฉลิมระเกียร ร.9 5,500 บาท
 เซ็นทรัลบางนา –ถ.ศรี นคริ นทร์
5,500 บาท
 ป่ าในกรุ ง - ถ.ลาดกระบัง
4,500 – 5,500 บาท
 วัดราชโกษา – ถ.หลวงแพ่ง – หัวตะเข้ 5,000 บาท
 โฮมโปรกิ่งแก้ว – ถ.กิ่งแก้ว
5,500 บาท
 ตลาดศรี วารี –ถนนฉลองกรุ ง
4,500 บาท
 ถนนรามคาแหง
4,500 – 5,000 บาท
 แฟชัน่ –รามอินทรา
4,500 บาท
 หทัยราษฏร์
4,500 บาท
 นิมิตใหม่
4,500 บาท
 แยกขนส่งพื้นที่ 4 - ถ.เชื่อมสัมพันธ์ 4,500 บาท
 หนองจอก(คูข้ วา)
4,500 บาท
 หนองจอก(คูซ้ า้ ย)
4,500 บาท
 ถนนคุม้ เกล้า -ถนนสุวนิ ทวงค์
4,500 บาท
 ตลาดมีนบุรี – ถนนเสรี ไทย
4,500-5,000 บาท

*** รถให้ บริการจันทร์ – ศุกร์ เท่ านั้น
ตารางเวลาการขึ้นรถจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดได้ ที่
098-0070229 / 02-1362514 / 0844383026

