โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ วรรณภูมิ
จุดบริการรถ เวลา และจานวนนักเรียนทีใ่ ช้ บริการ 1/2563

สายที่ 4
ร.ร.ศรีพฤฒา – ถ.กรุงเทพกรีฑา ถ.รามคาแหง

จุดบริการ

จานวน
นักเรียน

เวลา
ในการขึน้ รถ

ร.ร.ศรี พุฤฒา เช้า(3)เย็น(4)
ตรงข้ามสนามยุนิลิเวอร์
ม.อยูส่ บายแยก(3) กรุ งเทพกรี ฑาซ.7(2)
แยกลาสาลี (3) สวนสน (3)
พาซีโอ้รามคาแหง (3) รร.โศมาภานุสรณ์(1)
รามคาแหง 118 (2)/ม.พาคเวย์ ราม 127(2)
ตอน.(1) กสิ กร 151 ราม140 (1) 150(1)
ราม 174-182 (3) 186(1) 178(1) 171(1)
วัดบาเพ็ญใต้
โลตัสสุ ขา 3 /ริ นทอง
บิ๊กซีสุขา 3/เคหะราม
รื่ นฤดี (ขากลับ)
ราม 182 (ขากลับ)
รวมนักเรียนทั้งหมด

4
1
5
6
4
4
3
6
6
4
6
2
1
54

05.50
05.50
05.55
06.00
06.05
06.05
06.10
06.15
06.15
06.20
06.20

พนักงานขับรถ : นายยูซบ มารยาท
ทะเบียน : 30-1528 กทม.
เบอร์ โทร : 085-074-6961
เบอร์ โทร : หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ
02-1362514 / 098-007-0229

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

โรงรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุ วรรณภูมิ
รำยชื่อนักเรียนขึน้ รถรับ-ส่ งนักเรียน 1/2563
สำยที่ 4
รร.ศรีพฤฒำ - ถ.กรุงเทพกรีฑำ - ถ.รำมคำแหง
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
เด็กหญิงอุไรรัตน์ คลังทอง
เด็กชายอัสสชิ หอสุ วรรณศักดิ์
เด็กหญิงอิสริ ญา กุลธนาวัฒน์
เด็กหญิงอชิรญา มูลงาม
เด็กชายธนดล แซ่ เตียว
เด็กชายกฤฒา นวมจริ ต
เด็กชายกฤฒิ นวมจริ ต
เด็กชายรัชพล อ่อนละออ
นางสาวฐานันดร จันทรศรี ทอง
เด็กชายสรวิชญ์ วิมลแก้ว
นางสาวปุญยวรี ร์ สุ ดตา
เด็กหญิงปวีณ์ลดา อนุจะ
เด็กหญิงลภัสรดา ขันติวงค์
เด็กหญิงอภิกขนา คล้ายสวัสดิ์
นางสาวยวิษฐนันท์ ขันติวงศ์
เด็กชายวิชากร มีนะโยธิ น
เด็กชายดนัยวัฒน์ ปี ตภัทรวิบูลย์
นางสาวนาตาลี เหมวัน
นางสาวนาตาชา เหมวัน
นางสาวรวิสรา โสภณรัตนโภคิน
เด็กหญิงศุภสั รา โชติสุวรรณ์
เด็กชายไวกูณฐ์นาถ จริ ยสุ ธรรมกุล
เด็กชายปั ญญาพล มณฑาทอง
เด็กชายอศีส หัดโดย
นายอลีฟฟ์ หัดโดย

จุดรับ-ส่ ง
รร.ศรี พฤฑา
รร.ศรี พฤฑา (เช้า)
รร.ศรี พฤฑา
รร.ศรี พฤฑา
ตรงข้ามสนามยูนิลิเวอร์
กรุ งเทพกรี ฑา ซ.7
กรุ งเทพกรี ฑา ซ.7
ม.อยุสบาย ซ.กรุ งเทพกรี ฑา
ม.อยุสบาย ซ.กรุ งเทพกรี ฑา
ม.อยูส่ บาย กรุ งเทฑกรี ฑา 39
แยกลาสาลี
แยกลาสาลี
แยกลาสาลี
สวนสน ขากลับ
สวนสน
สวนสน
พาซี โอ้ราม
พาซี โอ้ราม
พาซี โอ้ราม
รร.โสมาภานุสร
รามคาแหง 118 ม.พฤษชาติ
รามคาแหง 118 ม.พฤษชาติ
ระหว่างราม 174 / 182
ม.พาคร์เวย์
ม.พาคร์เวย์

ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่ อ-สกุล
นางสาวจุฑามาศ ศรี โยธี
เด็กหญิงมนทกานต์ รัตนเถรา
นางสาวโชติกา ดีประเสร็ ฐ
เด็กชายภัทรบดี เจตะสานนท์
เด็กหญิงจณิ สตา วงษ์ทน
เด็กหญิงนันท์นภัส ติยะปั ญจนิตย์
เด็กหญิงกัญวัลลภ์ ดุริยะบรรเลง
เด็กชายศตวรรษ ปิ่ นสุ วรรณ
เด็กหญิงอชิรญา จัน่ มา
เด็กหญิงปวรา คะถานะภาโล
เด็กชายตรี สรณ์ เสนาคม
เด็กชายรมธรรม แท่นแคว้
เด็กหญิงบุณยวีร์ บัวชุม
เด็กหญิงพรรณนารา คัณทักษ์
เด็กชายกรวัชร์ สุ ทธิ ประภา
เด็กชายณัฎฐ์ พงศ์สุวรรณ
เด็กหญิงภิรมณ์ พงษ์เกษม
เด็กชายธนภัทร์ จุติมา
เด็กชายสรวิศ แจ่มจันทรา
เด็กชายณัฐพล ยศสุ วรรณ์
นางสาวณภัสวรรณ แจ่มจันทรา
นางสาวภัทรพิมล บรรจงปรุ
เด็กชายพรรษกฤช กิตติธรศศิ
เด็กชายชานนท์ เตียตระกูล
เด็กชายปคุณา วิวฒั น์
เด็กหญิงเยาวเรศ ชยาสนา
นางสาวธัญญารัตน์ ชัยสิ ทธิ์ ศักดิ์
เด็กหญิงวรัชญา ศิรินาค
โยเดีย ผลทวี

จุดรับ-ส่ ง
วัดบาเพ็ญใต้
วัดบาเพ็ญใต้
วัดบางเพ็งใต้
วัดบาเพ็ญใต้
วัดบางเพ็งใต้ เช้า
รับวัดบาเพ็ญใต้ ส่ ง ราม 164
ราม 178 ตรงปตท.
รามคาแหง 174
บิ๊กซี เคหะราม
บิ๊กซี เคหะราม
รามคาแหง 174
บิ๊กซี่ เคหะราม
บิ๊กซี เคหะราม
บิ๊กซี เคหะราม
บิ๊กซี คหะราม
รร.เตรี ยมน้อม
รามคาแหง 171
รามคาแหง 150
โลตัส /ม.ริ นทอง
โลตัส/ ม.ริ นทอง
โลตัส /ม.ริ นทอง
โลตัส / ม.ริ นทอง
รามคาแหง 182 (ขากลับ)
ม.รื่ นฤดี ขากลับ
ม.ริ นทร์ทอง ขากลับ
บิ๊กซี สุขา 3
บิ๊กซี สุขา 3
วัดบาเพ็ญใต้
ธนาคารกสิ กร 151ซ.ราม140

