โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563

สายที่ 13
(แฟชั่นฯ – หทัยราษฎร์ )
จุดบริการ
แฟชัน่
รพ.นพรัตน์
รามอินทรา 109 พระยาสุ เรนทร์
รามอินทรา 117
รุ่ งกิจแกรนด์ (2)
ฟ้ านันทวัน7(3) หทัยราษฎร์ 15(1)
รื นฤดี 3 (2)
หทัยราษฎร์ 29 (3) นริ นเช้า(1)
RK/(3) หทัยราษฎร์ 33(1) 37(1) 39(1)
แยกหทัยมิตร/ ตลาดหทัยมิตร
เอื้ออาทรหทัยราษฎร์
ม.ราชพฤกษ์ (1) หทัยราษฎร์ 4(3)
หทัยราษฎร์ 3(1) (ขากลับ)
ตรงข้างศูนย์ฮอนด้า ( ขากลับ)
หมายเหตุ***ถนนหทัยราษฎร์ รับได้ท้ งั 2 ฝั่ง
ไม่ตอ้ งข้ามถนน
รวมนักเรียนทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
5
6
4
1
2
4
2
6
6
6
1
4
1
1

เวลา
ในการขึน้ รถ
06.00
06.00
06.05
06.05
06.10
06.10
06.10
06.10
06.10
06.15
06.15
06.20

50 คน

พนักงานขับรถ : นายสมาน บุญมาเลิศ
ทะเบียน : 30-0103 อุทัยธานี
เบอร์ โทร : 089-496-2865
เบอร์ โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ
02-1362514 / 0980070229 /084-4383026

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 13
สำยที่ 13 ( แฟชั่นฯ - หทัยรำษฎร์ )
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
เด็กหญิงพัชริ นทร์ ภาคบุญ
เด็กหญิงไอยจริ ณ วนิ ชกุลธารง
นางสาวอภิชญา บุญราช
เด็กหญิงกรพรรณ อุ่มคา
เด็กหญิงปริ ยาภรณ์ ฉัตรสกุลปั ญญา
เด็ฏหญิงสาวิตรี ศุกรเศษ
นางสาวธัญรดา ประเสริ ฐวงค์
เด็กชายกริ ชญ์ นนทโชติ
นายสยาม บุตรวงษ์
นายปราณ บุตรวงค์
เด็กชายสุ วพัชร บับภาวัน
เด็กชายมังกร มังกรกีม
เด็กหญิงเบญญภา แสงสังข์
เด็กหญิงปราชญาพร เต็มไป
นายศุภวิชญ์ พาโคกทม
เด็กชายรุ่ งฤทธิ์ มีโชค
เด็กชายสรวิชญ์ ฟี สนเทียะ
นางสาวปณิ ตตรา ผลเพียร
เด็กชายจีรทีปต์ ถิ่นศรี
ด.ช.ธี ธชั ถิ่ นศรี
เด็กหญิงนวพรรษ เกตุโกมุท
นายภวัต เหมอังกูล
เด็กชายจิรภัทร เชิงคีรี
เด็กชายทินภัทร เสี ยมใหม
เด็กหญิงชญานันท์ เอื้อเฟื้ อ
เด็กหญิงเปมิกา เงินสุ วรรณ

จุดรับ-ส่ ง
แฟชัน่
แฟชัน่
แฟชัน่
แฟชัน่
แฟชัน่
รพ.นพรัตน์
รพ.นพรัตน์
รพ.นพรัตน์
รพ.นพรัตน์
รพ.นพรัตน์
รับ รามอินทรา 117 ส่ งแฟชัน่
รามอินทรา 109
รามอินทรา 109
รามอินทรา 109
รามอินทรา 109
นพรัตน์
หทัยราษฏ์ปากซอย3 ขากลับ
หทัยราษฏร์ 4
หทัยราษฎร์ 4
หทัยราษฎร์ 4
หทัยราษฏร์ 7
หทัยราษฎร์ 7
หทัยราษฎร์ 7
ม.รุ่ งกิจแกรนวิสต้า หทัยราฏร์
ม.รุ่ งกิจ (ขากลับ)
หทัยราษฏร์ 15

ลำดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่ อ-สกุล
เด็กชายธนดล ปั ญญาโชคอนันท์
เด็กชายยศพนธ์ โพธิ์ ทอง
เด็กชายชานนท์ เตียตระกูล
เด็กชายปุญญพัฒน์ เพียราช
เด็กชายธรรมธาดา คงชิพงศ์
นายวชิรวิทย์ เอกศรี
เด็กชายภูริช ปานทุ่ง
เด็กหญิงศตนันท์ ตนพยอม
เด็กหญิงณัฐพิชญ์ วิทยธรรมโสภณ
เด็กหญิงกชกร คาสี แก้ว
เด็กหญิงพรชนิ ตว์ เนื่องสมศรี
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ศุภโชติไพศาล
เด็กชายอาวิษกรณ์ ตั้งประดิษฐ์ชยั
เด็กชายชากรณ์ ตั้งประดิษฐ์ชยั
เด็กชายวิริทธิ์ พล นาฏกระสู ตร
เด็กชายฆนาสิ นธุ์ เนื่ องศรี
เด็กหญงริ นลดา สายพัฒน์
เด็กหญิงวรวลัญช์ เนื่ องศรี
เด็กหญิงสุ ดาทิพย์ ศุภโชติไพศาล
เด็กชายพิฐชญาณ์ พิชิตยศวัฒน์
เด็กหญิงสุ ธินี ปิ ยะคง
เด็กหญิงปั ณฑารี ย ์ ปิ รยะวราภรณ์
เด็กชายวรภพ จินดามณี
เด็กชายภภัทรพงษ์ เวฬุมาศ

จุดรับ-ส่ ง
RK หทัยราษฎร์
RK หทัยราษฎร์ (ขากลับ)
รับ ม.นลินเรสเดน หทัยราษ
หทัยราษฏร์ 29
หทัยราษฏร์ 29
หทัยราษฏร์ 29
ม.รื่ นฤดั 3
ม.รื่ นฤดั 3
ระหว่าง 29 กับ 31 ม.รื่ นฤดี 7
หทัยราษฎร์ 39
ม.ราชพฤกษ์
หทัยราษาร์ 37
ตลาดหทัยมิตร
ตลาดหทัยมิตร
แยกหทัยมิตร
แยกหทัยมิตร
แยกหทัยมิตร
แยกหทัยมิตร
ทหัยราษฎร์ 37
ม.ราชพฤกษ์ (ขากลับ)
เอื้ออาทรหทัยราษฎร์
หทัยราษฎ์ 15
ตรงข้ามศูณฮอนด้า ขากลับ
หทัยราษฎร์ 33

