
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 

61 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์  แขวงล าต้อยติ่ง  

เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 

โทร.098-007-0229, 084-438-3026 

 

 

 

1.ช าระโดยเงนิสด 

1.1. ช าระเงินสด  ณ  โรงเรียน ดงัน้ี 

  ม.1, 4 (ใหม่)    ช าระวนัมอบตวั       

             ม.2,3,5,6         (ช าระตามหนงัสือแจง้ก่อน

เปิดเรียนทุกภาคเรียน) 

 

2. ช าระโดยผ่านธนาคาร 

      โอนเงินผา่นธนาคาร  หรือ ผา่นตู ้ATM  ธนาคาร

ไทยพาณชิย์    สาขาบิ๊กซีหนองจอก  เลขทีบ่ัญชี 

468-103443-4  ช่ือบัญชี  “ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

 ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วสิ” 

 แลว้น าหลกัฐานการโอนเงินมาติดต่อส่งตาม

ช่องทางดงัน้ี 

 1.ส่ง E- Mail : Salamat.2530@gmail.com     
 2.ส่งหลกัฐานการโอน  ID Line  098-007-0229** 

ทางบริษทัจะจดัส่งใบเสร็จรับเงินใหภ้ายใน 3- 5 วนั

 

 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ซาลามตัทรานสปอร์ตเซอร์วสิ 

61 หมู่ 1 ถนนสุวนิทวงศ ์ แขวงล าตอ้ยต่ิง  

เขตหนองจอก   กรุงเทพฯ 10530 

**************** 

หมายเลขโทรศัพท์ 

  ส านกังาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

        ซาลามตัทรานสปอร์ต เซอร์วสิ 

         โทร. 02-136-2514,098-007-0229 

  นางสาววารี   ยะยา  (ผูจ้ดัการ)  

         โทร. 084-4383026 

E- Mail : Salamat.2530@gmail.com 

 

ติดต่อสอบถาม 

 

การช าระเงนิ 

mailto:Salamat.2530@gmail.com
mailto:Salamat.2530@gmail.com


 

 

 

 

ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ ม.1,4 

 - วนัรายงานตวั (ตามปฏิทินท่ีโรงเรียนก าหนด) 

  - วนัมอบตวั      (ตามปฏิทินท่ีโรงเรียนก าหนด)

ส าหรับนักเรียนเก่า ช้ัน ม.2,3,5,6 

เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์  

************************* 

 
 

เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่เดือนกนัยายน – ตุลาคม 

กรอกใบสมัครได้ที ่www.Salamat-bus.com 

การประกนัอุบัตเิหตุ 

     รถรับ-ส่งนกัเรียน ทุกสาย มีการตรวจสภาพรถตาม 

พ.ร.บ. จากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม  และมี

การคุม้ครองนกัเรียนในกรณีเกิดอุบติัเหตุขณะโดยสาร

รถรับ-ส่งนกัเรียน จาก พ.ร.บ. นอกจากน้ียงัมีประกนั

อุบติัเหตุเพิ่มเติมนอกเหนือจาก พ.ร.บ.คุม้ครองเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

         ปัจจุบนัปัญหาการเดินทางมาโรงเรียน 

ของนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีผูป้กครองมีความวติกกงัวลเป็น

อยา่งยิง่  อาทิเช่นปัญหาเด็กหาย  ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน  และ  การเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก  

เน่ืองจากระยะทางไกลมาก 

            ทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดัซาลามตัทรานสปอร์ตเซอร์วสิ

ไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหา จึงไดจ้ดัการบริการรถรับ-ส่ง

นกัเรียนข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลบั  

ใหแ้ก่นกัเรียน  ครู และบุคลากร โดยจดัเสน้ทางการเดินรถ

ทั้งหมดจ านวน 17 สาย  ตามถนนสายหลกัเพื่อใหน้กัเรียนมา

เรียนทนัตามท่ีก าหนดเวลา  นอกจากน้ียงัช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทางแก่ผูป้กครองอีกดว้ยซ่ึงอตัรา

ค่าบริการเฉล่ียไป-กลบั 45 – 55 บาท / วนั 

           พ้ืนท่ีใหบ้ริการตามถนนสายหลกั ดงัน้ี   

ถนนศรีนครินทร์  ถนนลาดกระบงั  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

ถนนรามอินทรา  ถนนพฒันาการ  ถนนรามค าแหง  ถนนร่ม

เกลา้  ถนนเสรีไทย  ถนนเลียบวารี ถนนหทยัราษฏร์  ถนน

เช่ือมสมัพนัธ์ ถนนนิมิตใหม่  ถนนเจา้คุณทหาร   

ถนนราษฏร์พฒันา    ถนนเคหะร่มเกลา้  และถนนสุวนิทวงศ ์  

  
        
 
 

 ถนนพฒันาการ              5,200 – 5,500   บาท 
 ตลาดอ่อนนุช- ถ.อ่อนนุช                         5,500 บาท 
 หมู่บา้นเสรี –ถ.อ่อนนุช(ลาดกระบงั)       5,200 บาท 
 สุเหร่าซีรอ  - ถนนเคหะร่มเกลา้              4,500 บาท 
  ถนนร่มเกลา้                         4,500 บาท 
 รร.ศรีพฤฒา – ถ.กรุงเทพกรีฑา               5,200  บาท 

 สวนหลวง ร.9 – ถนนเฉลิมระเกียร ร.9   5,500  บาท 
 เซ็นทรัลบางนา –ถ.ศรีนครินทร์               5,500 บาท 

 ป่าในกรุง - ถ.ลาดกระบงั           4,500 – 5,500  บาท 
 วดัราชโกษา – ถ.หลวงแพง่ – หวัตะเข ้   5,000  บาท 
 โฮมโปรก่ิงแกว้ – ถ.ก่ิงแกว้                      5,500 บาท 

 ตลาดศรีวารี –ถนนฉลองกรุง                   4,500 บาท 
 ถนนรามค าแหง                              4,500 – 5,000  บาท 
 แฟชัน่ –รามอินทรา             4,500 บาท 
  หทยัราษฏร์              4,500 บาท 
  นิมิตใหม่                  4,500 บาท 
 แยกขนส่งพ้ืนท่ี 4 - ถ.เช่ือมสมัพนัธ์         4,500 บาท 
 หนองจอก(คูข้วา)            4,500 บาท 
 หนองจอก(คูซ้า้ย)            4,500 บาท 
 ถนนคุม้เกลา้   -ถนนสุวนิทวงค ์          4,500 บาท 
 ตลาดมีนบุรี – ถนนเสรีไทย           4,500-5,000 บาท 

*** รถให้บริการจันทร์ – ศุกร์ เท่าน้ัน 
ตารางเวลาการข้ึนรถจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที ่ 
098-0070229 / 02-1362514 / 0844383026 

 

หลกัการและเหตุผล 

เส้นทางการให้บริการ 

อตัราค่าบริการ /1 ภาคเรียน 
ก าหนดการรับสมัคร 

ภาคเรียนที ่1 

ภาคเรียนที ่2 


