
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 02430 เด็กหญิงเกวลิน  พฒุพนัธ์ ม.3/9 โฮมโปรก่ิงแกว้
2 01168 นายธรรมสรณ์  โตนน ้าขาว ม.6/1 โฮมโปรก่ิงแกว้
3 02660 เด็กหญิงพิมพม์าดา  ชา้งเยาว์ ม.3/3 โฮมโปรก่ิงแกว้
4 03216 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฮาตระวงั ม.2/10 โฮมโปรก่ิงแกว้
5 02029 นายนฐัทพงศ ์ วิทยาขจรศาสตร์ ม.4/8 โฮมโปรก่ิงแกว้
6 02073 นายปุณวฒัน์  เต็มพงศศ์รีสง่า ม.4/1 โฮมโปรก่ิงแกว้
7 01167 นายธนกร  รอดดว้ยธรรม ม.6/1 โฮมโปรก่ิงแกว้
8 03546 เด็กหญิงฐิตานนัท ์ พรมมาก ม.1/6 โฮมโปรก่ิงแกว้/บางวนัวดัศรี
9 03105 เด็กหญิงบวรลกัษณ์  รอดพา่ย ม.2/1 ก่ิงแกว้ 37 ขากลบั
10 02766 เด็กชายสุภเวช  คว้นสมบุญ ม.3/5 ก่ิงแกว้ 41 ม.จามจุรี
11 01935 เด็กชายชีวาพฒัน์  จนัทรภกัดี ม.4/8 ก่ิงแกว้ 43 7/11
12 02747 เด็กหญิงสโรชินี  ยิง่นอก ม.3/6 ก่ิงแกว้ 11
13 02465 เด็กชายชยพทัร์   สมใจ ม.3/2 กิงแกว้ 43 7/11
14 01609 นางสาววริษา  แสวงดี ม.5/2 รุ่งกิจวิลล่า 7
15 03272 เด็กหญิงอชิรญา    ศรีฉายนาม ม.2/1 ก่ิงแกว้ 43
16 02189 นายศรัณยภ์ทัร  ป่ินทองเจริญ ม.4/7 ก่ิงแกว้ 43
17 03793 เด็กหญิงวนัเพญ็   อาวะชยั ม.1/4 ก่ิงแกว้ 43
18 03858 เด็กหญิงหยกรัตน์  หงศเ์ลิศสกุล ม.1/1 ก่ิงแกว้ 19/1
19 03026 เด็กหญิงณฐัรดา  คอนราด ม.2/11 ก่ิงแกว้ 19
20 01658 เด็กชายอลงกรณ์  รักษาวงค์ ม.5/2 ก่ิงแกว้ 19
21 03416 นางสาวพรชนก  สุริวงษ ์ ม.5/2 รพ.จุฬารัตน์ 9
22 03117 เด็กหญิงปพิชญา   ค  าพิลา ม.2/5 ระหวา่งซ.ก่ิงแกว้31-33
23 03279 เด็กหญิงอภิชญา    ทบัทอง ม.2/5 .ก่ิงแกว้  37/4
24 03886 เด็กชายอิศเดช  ปัญญา ม.1/6 ก่ิงแกว้ 37/4
25 03224 เด็กชายวริษฐ์    นิธิเจริญรักษ์ ม.2/6 ก่ิงแกว้ 37
26 02552 เด็กชายธฤษณชั  มัน่เมือง ม.3/3 วดัก่ิงแกว้
27 02428 เด็กหญิงกุลณชัฌา  ปิยะอภินนัท์ ม.3/6 พาซิโอ ลาดกระบงั
28 03058 เด็กหญิงธมลวรรณ  เดชะบุญชนะ ม.2/4 พาซีโอ ้ลาดกระบงั เยน็
29 03382 เด็กหญิงปวริศา  ยนัตรัตน์ ม.2/2 พาซิโอ ลาดกระบงั
30 02671 เด็กชายภคิน  ศรีนุวฒัน์ ม.3/9 พาซิโอ ลาดกระบงั

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุวรรณภูมิ

รายช่ือนักเรียนที่สมคัรและช าระ ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2564
สายที ่10  (โฮมโปรกิ่งแก้ว - ถ. กิ่งแก้ว - ลาดกระบัง)

                                                                                                               ณ.วนัที ่22/06/2564 เวลา 14.00 น.



31 02475 เด็กชายชิษณุพงศ ์  ก  าศร ม.3/11 ลาดกระบงั 14/1
32 01373 นายกษิดิศ  ติรสินถาวร ม.5/4 ลาดกระบงั 14/1
33 02973 เด็กหญิงจิรัชยา  จ  านงประโคน ม.2/4 ลาดกระบงั 14/1
34 02688 เด็กชายมหกิจ  ลือวิริยะพนัธุ์ ม.3/1 ลาดกระบงั 14/1
35 03277 เด็กชายอนุวฒัน์  สีม่วง ม.2/2 ลาดกระบงั 14/1
36 03481 เด็กชายกวินพงศ ์ บุญศกัด์ิสิทธ์ิ ม.1/5 ลาดกระบงั 14/1
37 02033 นางสาวนิชาภา  ทองงาม ม.4/6 ลาดกระบงั 14/1
38 03427 เด็กหญิงพิชญาภา  พิชยัจารุเวศ ม.3/7 ลาดกระบงั 14/1
39 03644 เด็กชายธีร์ศิวชั  พิชยัจารุเวศ ม.1/5 ลาดกระบงั 14/1
40 02664 เด็กหญิงพีรดา  สมานทสิกรณ์ ม.3/1 ลาดกระบงั 14/1
41 01575 เด็กชายภูริณฐั  อยูดี่ ม.5/3 ลาดกระบงั 14/1
42 03764 เด็กชายภูริวฒัน์  อยูดี่ ม.1/4 ลาดกระบงั 14/1
43 01184 นางสาวจิรัสยา  พรพทุธิชยั ม.6/1 ลาดกระบงั 14/1
44 01187 นางสาวญาณิน  อินทวฒัน์ ม.6/1 ลาดกระบงั 14/1
45 03169 เด็กหญิงพิมพช์นก  จีมกลาง ม.2/2 ลาดกระบงั14/1
46 03037 เด็กชายทฤษฎี  ก๊กมาศ ม.2/5 ลาดกระบงั 14/1
47 02100 นางสาวพิชชาภา  ก๊กมาศ ม.4/6 ลาดกระบงั 14/1
48 01870 เด็กหญิงกญัญานฐั  สมานทสิกรณ์ ม.4/5 ลาดกระบงั 14/1


