
เส้นทางการเดินรถตู้ ที่วิ่งรับ-ส่ง นักเรยีนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 

รถตู้เบอร์ 6: สกล บตุรนิล  โทร. 080-4868576, 061-4691307  

วิ่งเส้นคลอง 3-4 ล ำลูกกกำ และธัญญบุร ี

หมู่บ้ำน: สวนทอง 8, กุฟวิลล์, บุณฑริก, พนำสน, บำริฮำย, ซื่อตรง (ไอลฟี), ลัลลี่วิลล์, วรำภิรมย,์   

อู่ทอง 3, อู่ทอง 4, เหนือฟ้ำ, พกบัณฑิต, อยู่เจริญ 1, ซิตี้โฮม คลอง4, สินทรพัย์ คลอง4 

ซอย: ไสวประชำรำษฎร์ 17 (เพชรประกำย), ร่วมสุข 2, ร่วมสุข 7, ล ำลูกกำ 45,                 

ซอย7 เลียบคลอง3, ซอย9 เลียบคลอง3 

 

รถตู้เบอร์ 8: น้าสา โทร. 089-5198514 น้าชาติ โทร. 064-6146282  

หมู่บ้ำน: พรร่มเย็น, ชำวฟ้ำ, บัณฑิตอินเตอรท์ำวน์, ซือ่ตรง (ดอนเมอืง), ร่วมทำงฝัน, ไอลีฟทำวน์,                                              

โนโววลิล์ (คลอง 3), วิสต้ำวิลล์ B, ศุภภำลัย, ม.เอื้ออำทร (คลอง 2) 

 

รถตู้เบอร์ 9: ลุงจง โทร. 095-5122809  

หมู่บ้ำน: แอร์วลิล่ำ, กลำงซอย, คิวทำวส์, โกเด้นทำวส์, พัฒนำศิริ 1-2, พฤกษำ 67, พฤกษำวิลล,์      

ไดมอลวิลล,์ บุศริน-ชัยพฤกษ ์

ซอย:   สวนส้ม, ตลำดนำนำเจรญิ 

 

รถตู้เบอร์ 10: นะ โทร. 095-1489248 

วิ่งเส้นเลยีบคลอง 5 

 



รถตู้เบอร์ 11: นิติโชต ิ  โทร. 094-7829641  

วิ่งเส้นถนนรังสิต-นครนำยก คลอง 1-3, ซอยเปยีร์นนท์ และถนนล ำลูกกำ 

ถนนรังสิต-นครนำยก คลอง 1-3: ม.วรำบดินทร ์คลอง3, ตลำดดีดีมำเช-่มำร์เก็ต, พฤกษำ, ภสัสร, 

ศุภำลยั, ชมฟำ้, วรำงกูล  

ซอยเปียร์นนท:์ ม.ฉัตรณรงค์ 3-4, ม.รัตนชัย, ม.อู่ทอง 5-6, ม.สัมพันธว์ิลล่ำ, ซอยเปียร์นนท์ 4-5, 

ตลำดเปียร์นนท ์

ถนนล ำลูกกำ:  คอนโดกรีนเฮำท์, คอนโดเดอะคิทท์, ตลำดชัชวำล, ล ำลูกกำ ซอย 2-10,            

วัดลำดสนุ่น, ชุมชนริมคลอง1, ซอยจำมร ก,ข,ค, เดชศิริ, เดชเจริญ, โกลเด้นท์ทำวน์ โลตัส 

 

รถตู้เบอร์ 12: ชัย โทร. 095-8483366 

วิ่งเส้นสำยไหม – ตลำดวงศกร, ซอยแอนเน็กซ์, ซอย39, เส้นพหลโยธินปำกทำงล ำลูกกำ 

 

รถตู้เบอร์ 13: ปรีชา ตุม้เทียน โทร. 089-8235274 

ถนนทหัยรำษฎร:์  ม.ชำล๊อต, ม.ธนำรมณ์, ม.วงศกร 1  

ซอยเปียร์นนท:์  ม.พฤกษำ 57, ม.อู่ทอง 2, , ม.ปิยะแลนด์, ม.ศภุำลัย, ม.เดอะเฟริ์ส 

 

รถตู้เบอร์ 15: โทร. 089-0478925, 098-9433528 

หมู่บ้ำนที่วิ่ง:   แหวนยอด 1, 2, 3, พฤกษำ 79, แคททลยีำ, เอรำวัณ 

ซอย:   ซ.พระสิทธิ์, ซ.เย็นฉ่ ำ 

ถนนสำยไหม:  ตลำดวงศกร, ถนนสุขำภิบำล 5, ม.เอือ้อำทร, ม.มนชญำ 1,2, ม.วรำรมย์,                   

ม.สรำญสริิ (หมู่บ้ำนกระต่ำย), ม.ซิลค์วิลเลจ 

 



รถตู้เบอร์ 16: ลุงแมว โทร. 092-8095687 

วิ่งเส้นหลังวัดแจ้งล ำหิน – วัดประชมุรำษฎร์, ม.พฤกษำ และเดอรท์รสัต์ทำวน ์

 

รถตู้เบอร์ 17: เมธสั (เคน) โทร. 082-5618751 

วิ่งเส้นล ำลูกกำคลอง 7-8 และเส้นหนำ้ สภ.ล ำลกูกำ 

ล ำลูกกำคลอง 7:   ม.ฉัตรณรงค์, ม.ฟ้ำรังสติ, ม.ศุภลักษณ์, ม.แพรมำพร 

เส้นหน้ำ สภ.ล ำลูกกำ: ม.ไอยรำ, ม.ศุภำลยัเบลล่ำ, ม.ลลลิ 

ล ำลูกกำ คลอง 8:  ม.ฟ้ำชมพฤกษ์, ม.ออรดำ, ม.วีอไลฟ์, ม.หมอนทอง 

 

รถตู้เบอร์ 19: นิมิตร โทร. 081-8362411 

วิ่งเส้นล ำลูกกำคลอง 6:   ล ำลูกกำ คลอง6, ม.พฤกษำ 32, เคหะวัดประชุมรำษฎร์, ม.บ้ำนฟำ้ปิยรมย์  

 

รถตู้เบอร์ 20: ป้าเหมี่ยว โทร. 089-1325917 

วิ่งเส้นล ำลูกกำคลอง 4: ม.เพชรอนันต์, ม.อิงลดำ, ม.สิรำรมย์, ม.มัณฑกำนต์, ม.เดอะคัลเลอร์,           

ม.เอ.ซี. 1, 2, 7, ม.ร่วมทำงฝัน, ม.วิสต้ำวลิล์ คลอง4, ม.เจษฎำ 9, อบต.ลำดสวำย, วัดกลำงคลอง 4 

ซ.แสงเทยีน, ซ.สุดสวำท, ซ.ร่วมบุญ, ซ.เสื้อแดง, ซ.เบญจญำนี, เส้นเลยีบคลอง 4, หน้ำตลำดเอ.ซี.,  

ตลำดลำดสวำย 

 

 

 

 

 


