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อัตราคาโดยสารรถรวมรับ-สงนักเรียน ปการศึกษา 2556 

อัตราคาโดยสารท่ีระบุเปนอัตราสูงสุด ซึ่งจะลดลงตามระยะทางของเสนทางท่ีรถว่ิงผาน  

ผูปกครองสามารถติดตอสอบถามอัตราคาโดยสาร ไดท่ี พนักงานขับรถรวมฯ แตละสายเทาน้ัน 

รถเบอร - ชื่อ - เบอรโทรศัพท เสนทางการวิ่งรถรับ-สงนักเรียน 
อัตราคา

โดยสาร 

1.  นายสุพัฒน จริยกิตติกุล 

     089-8429024 

บานทาสี, บานทายม, บานคําหวาทอง, บานทับกุง, 

บานหนองแสง, บานผือ 

1,000 

2.  นายสุรชาติ โพธจิักร 

     087-9499328 

บานสี่แจ, บานผาสุก, บานหนองผึ้ง, บานหนองศรี

เจริญ, บานดอนแคน, บานกงพาน, บานตูม 

800 

3.  นายสถิตย  สุโพธิ ์

     086-8645961  

บานปะโค, ทางพาด, บานกงพาน, เมืองเกา,  

บานพันดอน 

700 

4.  นายประยูร รัฐมนตร ี

     081-0569231 

บานกูแกว, บานซําปาหัน, บานหัวหนอง, บานยาง 1,000 

5.  นายมนู พยัฆกุล 

    081-7291327 

บานโนนหยาด, โนนสะอาด, บานหนองจาน,  

บานดงนอย, โรงงานเกษตรผล 

1,100 

6.  นายสมจิตร  แสนสัมฤทธิ ์

    087-8574598 

บานเลา, บานหมากบา, บานโคกกลาง,  

บานหนองแก, หวยสามพาด, บานสรางบง,   

บานดงเรือง, บานดงแคน, บานพันดอน 

850 

7.  นายพงศพันธ อําคา 

    086-0314172 

บานโคกหนองแวง, บานนามวง, ศรีธาตุ, หนองแวง

จําป, ทาไฮ, โคกกระเทิบ 

1,400 

8.  นายคําสอน เกตุสวนจิก 

    084-7346447 

บานตูม, เมืองเกา, ทางพาด, บานหนองศรีเจริญ, 

บานผือ 

700 

9.  นายวีระพจน โสภาลุน 

    083-2850242 

บานคอนอย, เหลากกโพธิ์, เหลากกเค็ง,  

บานเมืองพรึก, บานเหลาใหญ, บานแชแล,  

บานหนองแวง, เหลาเซียนสม, บานดอนเงิน, นาแบก 

700 
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รถเบอร - ชื่อ - เบอรโทรศัพท เสนทางการวิ่งรถรับ-สงนักเรียน 
อัตราคา

โดยสาร 

10.  นายเครือ พรมกุล 

      087-9525839 

บานกุดจิก-หวยเกิ้ง, โนนสะอาด, หวยฝาย,  

โคกกลาง-หนองแวง, บานโคกสงา, มวงดง 

1,300 

11.  นายพงษศักดิ์ คําภีร 

      087-8531899 

เหลาหมากจันทร, ทาแร, ทาลี่, นาเพ็ญ, สีออ,  

โนนงาม 

1,000 

12.  นายสุนทร  ไชยวัน 

      089-5066350  

บานโพธิ์ชัย900, หนองแสง, บานหนองดุง, โนนทอง, 

นาเหลา, หวยยาง, หนองหญารังกา, เหลากงศรี,  

โนนสิมมา    

1,200 

13.  นายสุพรรณ พลสาร 

      087-8635627 

มวงหวาน, หวยเกิ้ง, บานโสกคูณ, กุดจิก,  

เหลาสีเสียด, ดอนสวรรค, โพธิ์สงา 

800 

14.  นางนิภาพร สมพิมาย 

      084-7998008 

บานโพธิ์ชัย, กุดดอกคํา,โพธิ์ศรีสําราญ, โสกรัง, 

โนนสวาง, โนนสะอาด 

1,000 

15.  นายพีละ ชีตารักษ 

      089-2107551 

 บานกุดขนวน, บานกระเบื้อง, หวยบง, หนองแดง, 

ทาสังข, โนนมะขา, บานปอ, ดงเมือง 

900 

16.  นายทองใบ  โพธิ์ศร ี

      088-7333269 

      089-376862 

บานเสาเลา, โคกกลาง, โนนสะอาด 1,000 

17.  นายวินัย  โพธิ์ศร ี

      089-9376863 

บานโนนสําราญ, บุงแกว, มวงเฒา, โนนสะอาด 1,100 

18.  นายธวัชชัย ออนนอ 

      087-2374386 

บานวังแสง, โคกสงา, สะอาดนามูล, โนนคํามี,  

อนามัยไทยเจริญ, หวยสามพาด, สรางบง, นาดี, 

หนองแวงใต 

1,000 

19.  นายนิยม  ถําวาป 

      087-9478907 

บานนาแบก, หินฮาว, ดงเหลา, โนนสมบูรณ,  

บานตาด, บานโคกใหญ 

800 
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รถเบอร - ชื่อ - เบอรโทรศัพท เสนทางการวิ่งรถรับ-สงนักเรียน 
อัตราคา

โดยสาร 

20.  นายสมภาร ศรีหนองแวง 

      089-5713927 

บานหวยผึ่ง, ทาลี่, สีออ, หนองแวง, ทาสังข,  

โนนมะขา 

1,000 

21.  นายชัยวัฒน พลสาร 

      086-8566999 

บานนาฝาย, นาดี, มุงหมากลาน, หัวขัว,เหมือดแอ, 

หวยเกิ้ง, เหลากองสี, โนนจําปา, ปะโค, ทางพาด 

900 

22.  นายธเนศ ธนศรีลังกูร 

      087-2227669  

บานโนนเห็น, บานโปง, บานสามขา 

     

900 

23.  นายเฉลิมพล ดวงบุปผา 

      087-2374445 

บานหินฮาว, บานปะโค, โนนจําปา 700 

24.  นายวิษณุ ปอมจันด ี

      080-7499160 

บานทองอินทร, บานเหลากลวย, บานเสอเพลอ, 

บานสงเปลือย   

1,000 

25.  นายสวัสดิ์  พลโต 

      081-0633920 

บานยางหลอ, บานดอนเงิน, บานดอนสวรรค,  

บานนาแบก 

 

900 

26.  นายจรูญ กําลังเลิศ 

      081-0585587 

อําเภอศรีธาตุ 1,300 

27.  นายมนตรี พอคาชาง 

      087-1595108 

บานหนองหญามา, หนองลุมพุก, ดอนคอ,  

บานน้ําเที่ยง, บานดอนมวง, นามวง, โนนสา,  

เชียงแหว, บานเซียบ, บานพันดอน, บานน้ําฆอง 

1,600 

28.  นายเฉลิมวงค โคตรนูกูล 

      080-7606284 

บานขาวัว,พังงู, คอใหญ, ดอนแคน, ดอนสวรรค, 

คอนสาย, โนนน้ํายอย, ยางหลอ, ดอนเงิน, นาแบก 

1,500 

29.  นายทรงพล โคตรสุโน 

      084-5904585 

บานตาด,ไทรงาม/นาคอ/นาเรียง, บานวังโปง,  

บานสวนมอญ, ทามวง 

700 
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รถเบอร - ชื่อ - เบอรโทรศัพท เสนทางการวิ่งรถรับ-สงนักเรียน 
อัตราคา

โดยสาร 

30.  นายไพทูรย อินธิบาล 

      086-8617622 

บานแสงสวาง, นาฝาย, หวยเกิ้ง, บานเหมือดแอ 900 

31.  นายอัมพร อําคา 

      085-3188697 

บานโคกหนองแวง, บานเลิ้งถอน, หนองหญาไซ,  

วังสามหมอ 

2,000 

32.  นายอานนท พอคาชาง 

      087-1595108 

บานน้ําฆอง, บานพันดอน, บานเซียบ, บานเชียงแหว 800 

33.  นายเขียว วรรณพราม 

      082-7379866 

บานสี่แจ, บานผาสุก, บานหนองผึ้ง, 

บานหนองศรีเจริญ 

800 

34.  นายพงษศักดิ์ คัมภีร 

      087-8531899 

บานเหลาหมากจันทร, บานคําลอง, บานทมปาขา, 

บานบะยาว, บานกุดยาง, ทาลี่, สีออ, นาเพ็ญ,  

บานหนองโก 

1,300 

 


