
No. รหัส             ช่ือ-สกุล ช้ัน  จุดรับ-ส่ง
1 03584 เด็กหญิงณฐัธยาน์  คา้ผลดี ม.1/1 วดัราชโกษา
2 02515 เด็กชายณฐัธีร์   มเหศกัด์ิพีรากร ม.3/11 วดัราชโกษา
3 02985 เด็กชายชยางกูร  บุญกล ่า ม.2/8 วดัราชโกษา
4 01987 นางสาวธนภรณ์  หนูสม ม.4/2 วดัราชโกษา
5 03031 เด็กชายดนุนยั โนนใหญ่ ม.2/6 วดัราษโกษา
6 02727 เด็กชายวิษณุ  สิงห์ไธสง ม.3/4 วดัราชโกษา
7 02489 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชนะปทิน ม.3/9 วดัราชโกษา
8 03628 เด็กหญิงธญัชนก  ข  าดียิง่ ม.1/2 ตรงขา้มป้ัม  PT
9 03130 เด็กหญิงปัทมนนนัท ์แกลว้กลา้ ม.2/2 ม.พฤกษาวิลล ์60
10 02487 เด็กหญิงฐิชา  แซ่จงั ม.3/1 ม.พฤกษาวิลล ์60
11 02574 เด็กหญิงนนัทณ์ภสั  สิรโชติธนินกุล ม.3/10 ม.พฤกษาวิลล ์60
12 01379 นางสาวกานตพิ์ชชา  แซ่เหลียว ม.5/8 ม.พฤษาวิลล ์60
13 03640 เด็กหญิงธีรดากาญ  โพธ์ิทอง ม.1/2 ม.พฤษาวิลล ์60
14 03572 เด็กหญิงณฏัฐินี  เพช็รสงัคาด ม.1/7 พฤกษาวิลล ์60
15 03428 เด็กชายธนบดี  แซ่ยาง ม.3/7 พฤกษาวิลล ์61
16 03125 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตั้งสกุล ม.2/10 หลวงแพง่ 4
17 02937 เด็กหญิงกญัญาวีร์  แกว้นุช ม.2/8 ใตส้ะพานทางมอเตอรเวย์
18 02420 เด็กชายกนัตธี์ร์  สิงห์มี ม.3/5 รพ.ลาดกระบงั
19 01183 นางสาวจิรัชญา  จิตรจนัทร์ ม.6/1 รพ.ลาดกระบงั
20 02880 นางสาวศศิอาภา  พฒันกิจ ม.6/4 รพ.ลาดกระบงั
21 02737 เด็กชายศิลป์ชยั  โชติช่วงวสิษฐ์ ม.3/9 ทางเขา้วดัพลมณี เชา้
22 02836 นายธนัย ์ สุภาพพนัธ์ ม.6/2 ทางเขา้วดัพลมณี
23 02651 เด็กหญิงพิชามญชุ์   เช้ือวิวฒัน์ ม.3/3 ทางเขา้วดัพลมณี
24 03349 เด็กหญิงชนนัทภ์ทัร์ ทองประไพ ม.2/8 ทางเขา้วดัพลมณี
25 02443 เด็กหญิงจนัทกานต ์ มากมี ม.3/1 ทางเขา้วดัพลมณี
26 02646 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนบุญมี ม.3/8 ทางเขา้วดัพลมณี
27 01994 เด็กชายธนชั   นนทกานตเ์ดชา ม.4/5 ทางเขา้วดัพลมณี
28 02410 เด็กชายกฤษดาภทัร์   โสดา ม.3/6 ทางเขา้วดัพลมณี
29 02919 เด็กหญิงกรชนก  บุญเทศ ม.2/6 ทางเขา้วดัพลมณี
30 03027 เด็กหญิงณฐัสินี  พิลาแดง ม.2/9 ทางเขา้วดัพลมณี

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รายช่ือนักเรียนที่สมคัรและช าระ ขึน้รถรับ-ส่งนักเรียน 1/2564

สายที่ 8 (วดัราชโกษา - ถ.ลาดกระบัง  - ร่มเกล้า)
                                                                                                               ณ.วนัที ่22/06/2564 เวลา 14.00 น.



31 01950 นางสาวณภทัร  เพญ็สุริยะ ม.4/2 ปางทางวดัพลมณ๊
32 03728 เด็กหญิงพิฎชญา  ติยะวาน ม.1/3 ทางเขา้วดัพลมมณี
33 02523 เด็กหญิงณฐิัยารัตน์  ค  าแกว้ ม.3/2 แฟมินิมาร์ท ตลาดน ้ามหานคร
34 03577 เด็กหญิงณฏัฐธิดา  เพง็สวา่ง ม.1/2 ตลาดน ้ามหานคร
35 03767 เด็กหญิงมณฑิศา  อ่อนดี ม.1/2 ตลาดน ้ามหานคร
36 01189 นางสาวณฐันิชา  สีดาวงค์ ม.6/1 ม.ทิวสน
37 02501 เด็กชายณภทัร  อุบลรัตน์  ม.3/7 เอ้ืออาทรลาดกระบงั
38 02096 เด็กหญิงพณัณิตา  ใจยงค์ ม.4/4 เอ้ืออาทรลาดกระบงั
39 02690 เด็กชายเมธาพร  สมเจริญวฒันา ม.3/7 ตลาดหวัตะเข้
40 03689 เด็กชายปิติพฒัน์  บุญวงค์ ม.1/4 ลาดกระบงั 34/5
41 02624 ด.ช.ปุญรวี     เกตุย ัง่ยนืวงศ์ ม.3/10 แอร์พอตลิงคล์าดกระบงั
42 02042 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมเจริญ ม.4/1 แอร์พอรตลิ์งลาดกระบงั
43 03847 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีภกัดี ม.1/4 แอร์พอตลิงคล์าดกระบงั
44 03417 เด็กหญิงธุวานนัท ์ สุทธเศียร ม.2/1 แอร์พอรตลิ์งลาดกระบงั


