โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563

สายที่ 16
สน.มีนบุรี ตลาดมีนบุรี – ถ.สุ วนิ ทวงศ์ นิมติ รใหม่

จานวน
นักเรียน

เวลา
ในการขึน้ รถ

สน.มีนบุรี
ตลาดมีนบุรี เช้า(1) เย็น(2) สี หบุรานุกิจ 16(1)
บิกซีสุวนิ ทวงค์เช้า(1 ) เย็น(3)
เคเอฟซี 24 ชัว่ โมง
ปากทางสามวา
ม. เดอะคอนเนค (4) โปเต้ (1)
นิมิตใหม่ 1(1) พนาสนธิ์ 3(2) นิมิตใหม่ 19 (2)
นิมิตใหม่ 40 (1) สารศาตร์ นิมิตใหม่ (1)
ม.ปัญญาเลขโฮม
วัดสุ ขใจ
นิมิตใหม่ 20(1) 16(1) 14(2)
พนาสนธิ์ 4
2แยก4(1)

1
3
4
3
1
5
5
2
1
1
4
4
1

06.00
06.00
06.00
06.00
06.05
06.05
06.05
06.10
06.10
06.10
06.10
06.10
06.20

หมายเหตุ***ถนนนิมิตใหม่ รับได้ท้ งั 2 ฝั่ง
ไม่ตอ้ งข้ามถนน
รวมนักเรียนทั้งหมด

37

จุดบริการ

พนักงานขับรถ : นายอนุชา มะแย้ม
ทะเบียน : 33-8489 กทม.
เบอร์โทร : 095-561-3260
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 16
สน.มีนบุรี - บิ๊กซีสุวนิ ทวงค์ - นิมติ รใหม่
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

ชื่ อ-สกุล
เด็กหญิงดาราวดี ด้วงทอง
เด็กหญิงสุ หทัย แต่งตั้ง
เด็กชายทวีวฒั น์ จิราโรจน์เสถียร
เด็กหญิงจินห์ระพีร์ เวชสิ ทธิ์
เด็กหญิงกุลณัฐ ใจไหว
เด็กหญิงธมลวรรณ ฟูแสง
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ ธนวัคบัณพร
เด็กชายภาคิน หมื่นใจ
เด็กชายวรสรณ์ แป้ นอ้อย
เด็กหญิงปพิชญา อัศวบารุ งกุล
เด็กหญิงไอริ น โศจิพลกุล
นายมารุ ตพงศ์ หนิ ดภักดี
เด็กหญิงณัชชา สุ ธรรม
เด็กหญิงศิวชั ญา ดีจงั วิภาต
นางสาวกาญจนา โหนดขุนทด
เด็กชายชนกฤตณ์ ยุชมพู
เด็ฏหญิงจิรสุ ดา เทพรองเมือง
นางสาวพรศิริ ศรี สมบูรณ์
นางสาวจันทภา ระดับปั ญญาวุฒิ
นายการุ ณรัฐ เกื้ อกลิ่น
เด็กชายพีรวัฒน์ ศรัณยพจน์
นายวรกร โฆษิตโภคิน
เด็กหญิงชลกนก โฆษิตโภคิน
นายธนพัฒน์ สถิตย์กุลรัตน์
เด็กชายวุฒิกร ตันธนะเดชา

จุดรับ-ส่ ง
สน.มีนบุรี
สี หบุรานุกิจ 16
ตลาดมีนบุรี จตุจกั ร (ขาเช้า)
บิ๊กซี สุ วินทาวงค์
บิ๊กซี สุ วินทวงศ์ ขากลับ
บิ๊กซี สุ วินทวงศ์ ขากลับ
KFC
KFC
KFC
ปากทางสามวา
ม.เดอะคอนเนค
ม.เดอะคอนเนค
บ.เดอะคอนเนค
ม.เดอะคอนเนค
โปเต้
นิมิตรใหม่ ซอย 1
นิมิตรใหม่20
นิมิตรใหม่ 19
นิมิตใหม่ 19
นิมิตรใหม่ 16
พนาสนธ์ 3
นิมิตใหม่ 14
นิมิตรใหม่ 14
นิมิตรใหม่ 2 แยก 4
ม.พนาสนธ์ 4

ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่ อ-สกุล
ด.ช.ชยพล ปั ญญาเลิศพาณิ ชย์
เด็กหญิงพัฒน์นรี เฉยสะอาด
เด็กหญิงจิรัฐิพร อยุส่ วน
เด็กชายปกาสิ ต พรโรจนกูร
เด็กหญิงกัญญานัช หมื่นเพชร
เด็ฏชายสถิรศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์
ด.ช.ปคุณา วิวฒั น์
เด็กชายอัทธ์ขจร วิฑูรชาติ

จุดรับ-ส่ ง
ม.พนาสนธ์ 4
ม.พนาสนธ์ 4
ม.พนาสนธิ์ 3
ม.ปั ญญาเลคโฮม
นิมิตรใหม่ 40 ขากลับส่ งจตุจกั ร
สารศาสร์ นิ มิตรใหม่
ขึ้นวัดสุ ขใจ ลง ม.ริ นทร์ทอง
ตลาดมีน ขากลับ

