
เวลารถออก เวลารถออก

8 พ.ย.62 8 พ.ย.62
07.00 น. 13.00

15.00
17.00

เวลารถออก เวลารถออก
9 พ.ย.62 9 พ.ย.62
05.00 น. 13.00
07.00 น. 15.00
08.00 น. 17.00

เวลารถออก เวลารถออก

10 พ.ย.62 10 พ.ย.62
03.00 น. 13.00
04.00 น. 15.00

07.00 น. 17.00

เวลารถออก เวลารถออก

11 พ.ย.62 11 พ.ย.62

15.00 น. ส่งอยา่งเดียว

16.00 น. ส่งอยา่งเดียว

เวลารถออก เวลารถออก

12 พ.ย.62 12 พ.ย.62

03.00 น. 13.00

04.00 น. 15.00

17.00

18.00

                      2. นายชวลิต  อินธนู   โทร  083-081-2162

                      3. นายมาโนช  เพ็ชรเอี่ยม  โทร  090-929-9607

ตั้งแต่วนัที ่  8 - 12  พฤศจิกายน  2562

 ขึน้ทางด่วน

จาก มศว  ประสานมติร หน้าสาธิตมธัยม จาก  มศว  องครักษ์  บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต

 ขึน้ทางด่วน

รถตู ้จ  านวน  1  คนั รถตู ้จ  านวน  1  คนั
รถบสั จ  านวน  1  คนั
รถบสั จ  านวน  1  คนั

ตารางเดนิรถ รับ-ส่ง คณะกรรมการ งานพระราชทานปริญญาบัตร

จาก มศว  ประสานมติร หน้าสาธิตมธัยม จาก  มศว  องครักษ์  บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต

 ขึน้ทางด่วน  ขึน้ทางด่วน

จาก  มศว  องครักษ์  บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต
 ขึน้ทางด่วน  ขึน้ทางด่วน

จาก มศว  ประสานมติร หน้าสาธิตมธัยม จาก  มศว  องครักษ์  บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต

รถ
-ส่

งง
าน

พร
ะร

าช
ทา

นป
ริญ

ญา
บัต

ร

จาก มศว  ประสานมติร หน้าสาธิตมธัยม จาก  มศว  องครักษ์  บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต

 ขึน้ทางด่วน  ขึน้ทางด่วน

บสั จ านวน  2  คนั ตู ้  5  คนั 

ตู ้จ  านวน  2  คนั

รถตูจ้  านวน  2  คนั

รถตูจ้  านวน  2  คนั

รถตูจ้  านวน  2  คนั

รถตูจ้  านวน  1  คนั

รถบสั จ  านวน  1  คนั

รถบสั จ  านวน  1  คนั

ส่ง โรงแรมชลพฤกษรี์สอร์ท - องครักษ์

ส่ง โรงแรมชลพฤกษรี์สอร์ท - องครักษ์

จาก มศว  ประสานมติร หน้าสาธิตมธัยม

 ขึน้ทางด่วน

ตู ้จ  านวน  1  คนั
บสั จ  านวน  1  คนั
ตู ้จ  านวน  2  คนั

รถตู ้จ  านวน  1  คนั
รถบสั จ  านวน  1  คนั
รถตู ้จ  านวน  1  คนั

บสั จ  านวน  1  คนั 
บสั จ  านวน  1  คนั 

ตู ้จ  านวน  1  คนั

รถตูจ้  านวน  1  คนั
รถตูจ้  านวน  1  คนั

รถตู ้จ  านวน  1  คนั

 ขึน้ทางด่วน

- จุดจอดรถใหบ้ริการ: ประสานมิตร = บริเวณลานอิฐแดง        
- จุดจอดใหบ้ริการ องครักษ ์= บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต หลงัตึกอ านวยกา เบอร์ติดต่อสอบถามการ
ใหบ้ริการ
1. นายพชรพล คุม้จัน่ โทร 09-4926-5395
2. นายชวลิต  อินธนู   โทร  083-081-2162
3. นายมาโนช  เพช็รเอ่ียม  โทร  090-929-9607
4. นายสาธิต กีรติวทิยากร  โทร 15203


