โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563

สาย 14
(ตลาดลาผักชี -- ถ.เชื่อมสัมพันธ์ – หนองจอก(คู้ขวา)
จุดบริการ
แยกขนส่ ง พื้นที่ 4
ตลาดลาผักชี
ตลาดลาอีรั๋ว
เชื่อมสัมพันธ์ 4(1) 13(4) 23(1)
แยกหนองจอก
บิ๊กซี หนองจอก (7) พฤกษาหนองจอก (1)
สุ เหร่ าบาหยัน(1)/เลียบวารี 59(1)
ม.นันทวัน 5(1) 10(2)
แยกลาหิน
ราษฎร์ อุทิศ 27/5(1) 68/4(1) 48(1)
ราษฎร์ อุทิศ 52(2) 38(1) 9(1) 10(1)
ม.มีนบุรีการ์ เด้น
ม.ภัคภิรมย์(3) ม. จันทร์บวั สวย(1)
ม.เฟอร์ เรสปาร์ค ข้ามประปามีน
รวมนักเรียนทั้งหมด

จานวน
นักเรียน

เวลา
ในการขึน้ รถ

2
3
1
6
4
8
2
3
1
7
5
1
4
1
45

06.00
06.05
06.10
06.10
06.10
06.15
06.20
06.20
06.20
06.25
06.30
06.30
06.30
06.30

พนักงานขับรถ : นายกฤษฏา มะเตอรกี
ทะเบียน : 34-0650 กทม.
เบอร์ โทร : 061-640-0465
เบอร์ โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ
02-1362514 / 0980070229

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

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
รายชื่อนักเรียนที่สมัคร ขึน้ รถรับ-ส่ งนักเรียน 1/2563
สายที่ 14
ตลาดลาผักชี - ถ.เชื่อมสั มพันธ์ - หนองจอกคู้ขวา
No.

ชื่ อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เด็กหญิงกมลพร สวัสดิผล
นายจิรฑภูมิ ดอยคําไพร
นางสาวลลิลทิพย์ ศรี หงษา
เด็กชายณัฐพล ชนะปัด
เด็กชายศรณ์ศิริ ว่องไววัฒนกุล
เด็กชายอนพัช ศรี ธิบุตร
เด็กหญิงธนัชพร อาจวิชยั
เด็กชายสิริสิทธิ ซะมะ
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เทพมงคล
เด็กหญิงธัญชนก สมปาง
เด็กหญิงกุลธิดา สมมุง้
เด็กชายรวิกร สุดรักษ์

13
14

เด็กหญิงชนิตา จันทร์เกษ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โล่ห์สถาพรพิพิธ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เด็กชายจิรายุ จันทร์เกษ
นายพัฒน์ภูมิ พึงรักษา
เด็กชายศุภชัย พรมพิลา
เด็กหญิงประภัสสร มูฮาํ หมัดอาลี
เด็กหญิงภวิสรัศมิ์ ปาทองหลาง
เด็กหญิงศุทธหทัย จิตรมัน่
เด็กหญิงสินลั รนีย ์ ปาทองหลาง
เด็กหญิงพิรสา ชูชีพ
เด็กชายชิติพทั ธ์ เอียดแก้ว
นางสาวชญาดา สังขพันธ์
เด็กหญิงศุภาพิชย์ ยีขอ
เด็กหญิงกณิศา พิพฒั น์ธรรมพร
เด็กชายปิ ยณัฐ เผือกน้อย
เด็กชายปิ ยากร เผือกน้อย

จุดรับ-ส่ ง
ขนส่ง4 /สารศารต์ร่มเกล้า
ขนส่งพิน้ ที่ 4
ตลาดลําผักชี
ตลาดลําผักชี
ตลาดลําผักชี
ตลาดลําอีร๋ัว
เชื่อมสัมพันธ์ 23
เชื่อมสัมพันธ์ 13
เชื่อมสัมพันธ์ 13
เชื่อมสัมพันธ์13 กลับ11วนารม
เชื่อมสัมพันธ์13
แยกหนองจอก
แยกหนองจอก
แยกหนองจอก
แยกหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก (เช้า)
บิ๊กซีหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก
บิ๊กซีหนองจอก (ตอนเช้า)
เลียบวารี 59
นันทวัน 5
นันทวัน 10 เลียบวารี
นันทวัน 10 เลียบวารี
หน้าสุเหร่ าบาหยัน
สุเหร่ าบาหยัน(เช้า) คูซ้ า้ ย

No.

ชื่ อ-สกุล

จุดรับ-ส่ ง

29
30
31
32
33

เด็กชายณัฐญพล คําเวียงจันทร์
เด็กหญิงวริ นทร กรัณยโสภณ
เด็กชายพรรธน์ปกรณ์ แก้วคํา
เด็กชายบัณฑิตา ทองสนธิ
เด็กชายศุภวิชย์ เสน่หา

แยกลําหิ น
ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้ วา)
ราษฎร์อุทิศ 54 (คูข้ วา)
ราษฎร์อุทิศ 38
ม.วรารมภ์ ราษฎร์อุทิศ 9

34
35
36

นายธนวิชญ์ ทวีธนวิชญ์
เด็กชายชโยดม กอพจบ
เด็กชายจีณานนท์ ทวีธนวิชย์

ม.ภักภิรมย์
ม.ภัคภิรมย์
ม.ภักภิรมย์

37

เด็กชายวรณิพิฐ พานิชสุข

38
39
40
41
42
43
44
45

นายบุญฐิกร ภู่วิจิตรสุทิน
เด็กหญิงณภัทร ศรี อกั ษร
นางสาวภาวิตรา นิลขาว
เด็กหญิงปนัสยา เล็มบาราฮิม
เด็กหญิงพาขวัญ สมันเลาะ
เด็กหญิงชนาภา พรหมธิดา
ธนิสรา มีชยั
นนางสาวมินนา โซ๊ะมิน

ม.จันทร์บวั สวย
ม.เฟอร์เรสปารค์ ข้ามประปามีน
ม.พฤษา หนองจอก
เชื่อมสัมพันธ์ 4
ราษฎร์อุทิศ 27/5
ซ.ราษฎ์อุทิศ 68/4 (ขากลับ)
ม.มีนบุรีการ์เด้นโอม
ราฏร์อุทิศ 48
ราษฎร์อุทิศ 10

