โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการรถ 1/2563
สายที่ 3
ตลาดเกรียงไกร -สน.ร่ มเกล้า- เคหะร่ มเกล้า – ถนนร่ มเกล้า
จานวน
นักเรียน
ตลาดเกรี ยงไกร
7
สน. ร่ มเกล้า
4
เคหะร่ มเกล้า 56 (1) 24(2) 20(3) 15(1)
7
ตลาดบวร
3
อาคารพาณิ ชย์ 194 (ตึกที่อยูท่ างที่จออกถนนร่ มเกล้า)
1
ร่ มเกล้า 18(2) 16(2) 12(3) ร่ มเกล้า 6/1(2)
9
ศุภาลัยร่ มเกล้า
3
ก่อนป้ ายรถเมย์อีซุซุ
2
บ้านสวน (1) เลยบ้านสวน 1 ป้ าย(1)
2
ม.ปรี ชา
2
ม.เกษมร่ มเกล้า (ขากลับ)
2
เคหะร่ มเกล้า 6 (ขากลับ )
1
ประภาวรรณ บึงขวาง (ขากลับ)
1
รวมนักเรียนทั้งหมด
42
จุดบริการ

เวลา
ในการขึน้ รถ
06.10
06.10
06.10
06.15
06.25
06.25
06.25
06.30
06.30
06.30

ชื่อพนักงานขับรถ : นายขวัญณรงค์ มณี รัตน์ศิริกุล
ทะเบียน : 34 – 0677 กทม.
เบอร์ โทร : 064-134-9040
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
รายชื่อนักเรียนขึน้ รถรับ-ส่ งนักเรียน 1/2563
สายที่ 3
เคหะร่ มเกล้ า - ถ.ร่ มเกล้ า
ลาดับที่

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
เด็กชายธนดล คณะรัตน์
เด็กหญิงฐานิดา บัวทอง
เด็กหญิงณฤทัย นาคะสถิตย์
เด็กชายติณณภัทร สัตยา
เด็กชายกันตวัฒน์ สิ ทธิ
เด็กหญิงวรรคณางค์ แสงฉาย
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อภิสินธนารมย์
เด็กหญิงสุ ภสั สรา สิ ทธิ ธาดาพงษ์
เด็กชายฐิ ตินนั ท์ กาเหว่าดํา
เด็กชายคณชา ศรี ษเกตู
เด็กชายกฤตวิทย์ ประทุมศรี
เด็กชายนฤภัททร์ สุ ภาวุฒิ
เด็กหญิงแพรวพิมพ์ ธี รติกุลนันทน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หงอกสิ มมา
นางสาวอภิชญา ลีมะทวีกุล
เด็กหญิงสุ ประวีณ์ อนงด์รักษ์กิจ
เด็กหญิงเกสรา กาฬภักดี
เด็กชายธนภัทร ศรี วรรณภูมิ
เด็กชายพุทธิ ธรรม์ ฉิ่ นเจริ ญ
เด็กหญิงกัญญาภัทร จิ๋วหนอวโพธิ์
เด็กชายติณณ์ทพั น์ สุ ขสวัสดิ์
เด็กหญิงพอฤทัย คะสุ วรรณ์
เด็กชายรัชชานนท์ เรื องกูล
เด็กชายภัทรกร ขะพินิจ
เด็กชายณกฤศ ลมูลพงษ์
เด็กชายธนกร เกื่องกระโทก

จุดรับ-ส่ ง
ตลาดเกียงไกร
ตลาดเกียงไกร
ตลาดเกียงไกร
ตลาดเกียงไกร
ตลาดเกรี ยงไกร
ตลาดเกรี ยงไกร
ตลาดเกียงไกร ขากลับ
สน.ร่ มเกล้า
สน.ร่ มเกล้า
สน.ร่ มเกล้า
สน.ร่ มเกล้า
เคหะร่ มเกล้า 56
ปั้ มบางจากเคหะร่ มเกล้า 24
ปั้ มบางจกเคหะร่ มเกล้า 24
เคหะร่ มเกล้า 20
เคหะร่ มเกล้า 20
เคหะร่ มเกล้า 20
ตลาดบวร
ตลาดบวร
ตลาดบวร กลับสารศาตร์
รับ อาคารพาณิ ชย์194(139/99)
ร่ มเกล้า 18
ร่ มเกล้า 18
ร่ มเกล้า 12
ร่ มเกล้า 12
ม.กฤษณาร่ มเกล้า ซอย 12

ลาดับที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่ อ-สกุล
เด็กหญิงชัญญานุช พรหมบุตร
เด็กชายจิรภัทร อนุชน
นางสาวญาดานันท์ อินเขียว
เด็กชายภูริทตั สุ วิวฒั นกุล
เด็กชายพิรัชน์ ฟักซ้าย
นางสาวมนัสนันท์ เบญจกาญจน์
เด็กหญิงปฏิมา สุ วรรณ์
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุษดี
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ชูเกียรติตระกูล
นางสาวฐิติยาภรณ์ ศรี สุนทร
เด็กชายธี รวุฒิ วังตระกูล
เด็กหญิงศาตร์ธิดา เกิดสันเทียะ
เด็กหญิงวธิ ตา ป้ องแก้ว
เด็กชายปิ ยภูมิ นาดี
เด็กชายวิริทธิ พล นาฏกระสู ตร
เด็กหญิงปาณิ สรา โกธัญ

จุดรับ-ส่ ง
ม.ศุภาลัยร่ มเกล้า
ม.ศุภาลัยร่ มเกล้า
รับ ศุภาลัย /ส่ ง ประภาวรรณ
ม.บ้านสวน ร่ มเกล้า
เลย.ม.บ้านสวน 1 ป้ าย
ม.ปรี ชา
ม.ปรี ชา
ป้ ายรถเมล์(ก่อนอีซูซุร่มเกล้า)
ร่ มเกล้า 16(ซอยมัสยิดอัตตักวา)
ร่ มเกล้า 16(ซอยมัสยิดอัตตักวา)
หน้าเพอร์ เฟคพาร์ คร่ มเกล้า 6/1
ร่ มเกล้า 6/1 ขากลับ
เคหะร่ มเกล้า ซอย 15
เคหะร่ มเกล้า 6 ขากลับ
ม.เกษม ร่ มเกล้า ขากลับ
ม.เกษม ร่ มเกล้า ขากลับ

