โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563

สายที่ 11
ตลาดศรีวารี - สถานีรถไฟหัวตะเข้ – ถ.ฉลองกรุง
จุดบริการ

จานวนนักเรียน

ตลาดศรี วารี
วัดหัวคู ้
ม.ศุภาลัย

7
2
3

ม.ชลลดา
วัดสุ ธาโพธิ์ ม.รุ่ งอรุ ณ
ม.แอปปี้ เพลส
ม.วนารมณ์
ฉลองกรุ ง 23(2) 24(1) 25(1)
หน้านิคมฯ
ม.อนาวิลล์
ปากซอยวัดทิพวาส
ม.ราชพฤกษ์
FBT
เทคโนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( ขากลับ)
รวมนักเรียนทั้งหมด

5
2
2
2
4
3
3
2
5
2
2
46

เวลา
ในการขึน้ รถ
05.50
05.50
05.55
05.55
06.00
06.10
06.10
06.10
06.10
06.15
06.15
06.15
06.20

พนักงานขับรถ : นายกมล สุ ขวัฒนะ
ทะเบียนรถ : 31-3428
เบอร์ โทร : 061-8468383
เบอร์ โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ
02-1362514 / 0980070229

หมายเหตุ : โปรดสแกนคิวอาร์ โค้ ดเข้ าไลน์ กลุ่มสายนีเ้ พือ่ ติดตามข่ าวสารการเดินรถ
: นักเรียนควรออกมารอรถก่ อนเวลาประมาณ 5-10 นาที

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุ วรรณภูมิ
รำยชื่อนักเรียนที่สมัคร ขึน้ รถรับ-ส่ งนักเรียน 1/2563
สำยที่ 11
วัดศรีวำรีน้อย - ถ.ฉลองกรุง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อ-สกุล
เด็กชายธนกร เพ็ชรฉนวน
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาโจทย์
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรี ธรรมมา
เด็กชายดุลยทรรศน์ พ่วงสมจิตต์
เด็กชายนิ ธิศ ราชวงศ์
เด็กชายเหมรัศมิ์ ศรี โพธ์
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ศิริศิลป์
นางสาวนวิยา สุ คนั ธเมศ
เด็กชายพงศ์พลิล สุ นทวนิ ค
นางสาวสุ วิชญา เกียรติสมบัติ
นางสาวชลลดา คุณช่างทอง
เด็กหญิงณิ ชาภา ปั นเชื้ อ
เด็กชายสุ กฤษฏ์ โชดพิพฒั น์
นางสาวญาดา อินทโคตร
นายวิธินา สานุ่น
เด็กหญิงณฐนนท เสนานุช
เด็กชายปุญญพัฒน์ เจริ ญปุญ
เด็กหญิงณิ ชานาฏ วังศรี วิโรจน์
เด็กหญิงณฐมน แก่นมณี
เด็กชายจตุรภัทร บวกไธสง
เด็กหญิงพรรณษา พันเจาะ
เด็กชายภูริณฐั คามงคล
เด็กชายธนภัทร จันทร์นุ่ม
นายนรบดี ภู่เอี่ยม
เด็กชายธนภัทร ตลับเงิน
นางสาวภคนันท์ ยิม้ เครื อ

จุดรับ-ส่ ง
วัดศรี วารี นอ้ ย
ตลาดศรี วารี
ตลาดศรี วารี
ตลาดศรี วารี
ตลาดศรี วารี
ตลาดศรี วารี
ตลาดศรี วารี
ม.ศุภาลัย
ม.ศุภาลัย
ม.ศุภาลัย
วัดหัวคู ้
วัดหัวคู ้
ม.ชลลดา
ม.ชลลดา
ม.ชลลดา
ม.ชลลดา
ม.ชลลดา
ปากซอยวัดสุ ธาโพธ์
ม.รุ่ งอรุ ณ 1
หน้านิคม
หน้านิคม
หน้านิคม
วัดทิพวาส
วัดทิพวาส
ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุ ง
ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุ ง

ลำดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่ อ-สกุล
เด็กหญิงจริ ญญาพร สมจิตต์
เด็กหญิงภูรินท์ ปราณี ทะ
เด็กชายวัตน์สัณ รัตนวิชยั
เด็กหญิงภิรญา วงสุ พรรณ
นายกวิภฏั บุญวิแวง
เด็กชายจรรยวรรธน์ ลีลายนะ
เด็กหญิงพิมพ์ลดา หมื่นสายญาติ
นายธศิวฒั น์ แทนอิสระ
เด็กหญิงนัฐกฤตา ชาวนาดอน
เด็กชายปริ ญญา ถินประสาท
เด็กหญิงฐิติชญาน์ ธนศิริพงษ์ประภา
นายชิษณุพงศ์ ชมท่าไม้
เด็กหญิงชุติมา พลพิชยั
เด็กหญิงอารณี ย ์ โออนันต์
เด็กหญิงอุษณี โออนันต์
นางสาวพัชราภรณ์ หวานเสี ยง
เด็กหญิงสุ นนั ทา เสรี ประเสริ ฐ
นางสาวกุลณัฐ ทาอินลาด
เด็กหญิงธัญชนก สมปาง
เด็กหญิงกวินธิ ดา ไตรเพิ่ม

จุดรับ-ส่ ง
ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุ ง
ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุ ง
ม.ราชพฤกษ์ ฉลองกรุ ง
ฉลองกรุ ง 45 ม.อนาวิลล์
ฉลองกรุ ง 45 ม.อนาวิลล์
ฉลองกรุ ง 45 ม.อนาวิลล์(ขากลับ)
ม.แฮปปี้ เพลส (เช้า)
ม.แฮปปี้ เพลส
FBT ฉลองกรุ ง
FBT ฉลองกรุ ง
FBT ฉลองกรุ ง
ฉลองกรุ ง 24
ฉลองกรุ ง 25
ฉลองกรงุ 23
ฉลองกรุ ง 23
ม.วนารมย์
เจ้าคุณทหาร ขากลับ
เจ้าคุณทหาร ชากลับ
เชื่ อมสัมพันธ์13 กลับ11วนารม
FBT ฉลองกรุ ง ขากลับ

