โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563

สายที่ 15
ถ.คุ้มเกล้า – ถ.สุ วนิ ทวงศ์
จุดบริการ
วัดบึงบัว สะพานลอย (1) คุม้ เกล้า 11/1
ม.ชัยพฤกษ์ (2)
CP / ฟลอร่ าวิลล์
เคหะสุ วนิ ทวงศ์
โรยัล(5) วัดใหม่ลานกแขวก(1)
ม.นราธร/(3) ม.ภัสสร(2) เพิ่มศิริ(1)
KC สุ วนิ ทวงศ์
ม.ซื่อตรง
สุ วนิ ทวง 7(บ้านเกาะ)
สุ วนิ ทวงค์ 22
PTT สุ วทิ วงค์
ม.ศรี ประจักษ์ (ขากลับ)
หมายเหตุ**ถนนสุ วินทวงศ์รับได้ท้ งั 2 ฝั่ง
ไม่ตอ้ งข้ามถนน
รวมนักเรียนทั้งหมด

จานวน
นักเรียน

เวลา
ในการขึน้ รถ

2
2
5
7
4
6
2
3
1
1
1
1

06.05
06.10
06.15
06.15
06.20
06.20
06.20
06.30
06.35
0635
06.35

37 คน

พนักงานขับรถ : นายสากล นันตะบุตร
ทะเบียน : 33-8489 กทม.
เบอร์โทร : 061-543-6992
เบอร์โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ตเซอร์วิส
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 15
สำยที่ 15 (ถ.คุ้มเกล้ ำ - ถ.สุ วนิ ทวงค์ )
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
จุดรับ-ส่ ง
เด็กหญิงแพรวประภา เพ็งรัตน์
รับสะพานลอยหน้าวัดบึงบัว
เด็กหญิงณัชชา รังสี พรหม
ม.ชัยพฤกษ์ 2
ด.ญ.สุ ธีนนั ท์ ไวยสัจจา
ม.ชัยพฤกษ์ 1
เด็กชายธนกฤต คงนาน
คุม้ เกล้า 11/1
นายพุฒิพร แสงกระจ่าง
ม.ซื่อตรง (ขากลับ)
เด็กหญิงพาสนา ชื่ นนิ ยม
ม.ซื่อตรง
เด็กชายสมพล ชื่ นนิ ยม
ม.ซื่อตรง
เด็กหญิงศิริพฒั น์ หล่อนิ ล
ม.นราธร
เด็กชายวรุ ณเดช งามจี
ม.นราธร
นางสาวอภิญญา สุ ขสวัสดิ์
ม.นราธร
เด็กชายปั ญญาวุธ วงษ์เพชร
ม.โรยัลปาร์ด
เด็กหญิงจิตระพี ปั ญจลาภสกุล
ม.โรยัลปาร์ด
เด็กชายวชิรภัทร แก้วมะลัง
มบ.รอยัลปาร์ควิลล์
เด็กชายธฤษณุ ใจสมุทร
มบ.รอยัลปาร์ควิลล์
เด็กหญิงญาดา หงษ์ทอง
หน้าหมู่บา้ นโรยัล
เด็กชายนิธิศ แย้มมัง่ มี
วัดใหม่ลานกแขวก
เด็กหญิงประกายแก้ว บุดชา
ม.ฟลอราวิลล์ สุ วินทวงค์
เด็กหญิงวริ ศรา ธานี รัตน์
ม.ฟลอราวิลล์ สุ วินทวงค์
นางสาวธนันท์ชนก ภูริชพงศ์ชนะกิจ
ม.ฟลอร่ าวิลล์
เด็กหญิงกชพร ดุจดา
ม.ฟลอราวิลล์ สุ วินทวงค์
เด็กหญิงกวินธิ ดา ไตรเพิ่ม
ฟลอร่ าวิลล์
เด็กหญิงจารุ พิชญา ฤทธิ สุนทร
เคหะสุ วินทวงค์
เด็กชายแมทธิ ว เอลลิส
เคหะสุ วินทวงค์
เด็กชายธวัชชัย บุญเต็ม
เคหะสุ วินทวงค์
เด็กหญิงนฤมล เจริ ญรัมย์
เคหะสุ วินทวงค์
เด็กชายพิเชษฐ เนตรสื บสาย
เคหะสุ วินทวงค์

ลำดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่ อ-สกุล
นางสาวทยิดา โสระสิ งห์
เด็กชายวุฒิภทั ร์ วงชารี
นางสาวสุ พิฌาย์ ลิขิตสุ ภิณ
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา กิจสิ นสพชัย
เด็กหญิงลลดา ศรี เทียมทอง
เด็กพัสกร เพ็ชรผ่อง
เด็กชายขวัญชัย โจนะวสุ
เด็กช่ายธี รวุธ กุฎีพนั ธ์
เด็กชายทิวากร ทรัพย์ทวี
เด็กหญิงพิมพ์นิภา มุ่งพงษ์ศิริ
เด็กชายคีตะภพ สายแก้ว

จุดรับ-ส่ ง
เคหะสุ วินทวงค์
สุ วินทวงศ์ 13
เดซี สุวินทวงค์(ขาเช้า)
หน้ามบ.เคซี สุวินทวงศ์
ปากซอยสุ วินทวงศ์ 22
ม.พัสสร 10
ม.ภัสสร 10
ปั๊ มแก๊สNGV PTTสุ วินทวงศ์
สุ วินทวงศ์7 บ้านเกาะ
หมู่บา้ นเพ็ญศิริ
ศรี ประจักษ์ (ขากลับ)

