
เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

07.00 น. ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา 07.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง
ตู้ ฮบ-3991 เช่าเหมา 15.00 น. ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา

10.00 น 6 ล้อ 41-7496 ณรงค์เดช ปานนาค ตู้ ฮบ-3991 เช่าเหมา
ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา

13.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ 17.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ
ตู้ 36-0632 เช่าเหมา ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล
บัส 41-6164 สมคิด สว่าง ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์

14.00 น. ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์
15.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง 08.30 น. ตู้ ฮม-9022 ธวัชชัย ปิ่นแก้ว
17.00 น. ตู้ 36-1301 เช่าเหมา (ตลอดเวลา) ตู้ ฮม-9023 ชาติชาย ทองแก้ว
ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล ตู้ ฮฮ-8533 สมภพ พันธ์ใจธรรม

ตู้ ฮฉ-1291 ธเนตต์ จันทโชติ
ตู้ ฮข-3220 ชู จันทร์ทอง
ตู้ ฮภ-4412 ไพรัตน์ พลจร
ตู้ ฮท-8647 ณรงค์ศักดิ์ ทัศนพันธุ์

บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น
ผู้ประสานงาน

                   1.นายพชรพล คุ้มจั่น  โทร.094-926-5395

                   2.นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม โทร.090-929-9607

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
สํานักสื่อฯ (ขนอุปกรณ์)

สํานักสื่อฯ (บุคลากร)สํานักสื่อฯ (บุคลากร)

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ประจํา มศว องครักษ์
ที่ปรึกษา

ประจํา มศว องครักษ์

สํานักคอมพิวเตอร์

ประจํา มศว องครักษ์
ฝ่ายพิธีการ

ประจํา มศว องครักษ์
ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ

ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ตารางการเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช 2562

ในระหว่างวันที่  21 - 25 พฤศจิกายน 2563

ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

หน่วยงาน/กรรมการ หน่วยงาน/กรรมการ

ประสานมิตร-องครักษ์ (หน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) องครักษ์ - ประสานมิตร (หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 (ซ้อมย่อยครั้งที่ 1)

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายพิธีการ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถวคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

Stanby

ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์



วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (ซ้อมย้อยครั้งที่ 2)

เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

03.00 น. ตู้ 36-1301 เช่าเหมา 10.00 น. บัส 41-4678 อธิวัฒน์ แสงจันทร์ฉาย
05.00 น. ตู้ 36-0632 เช่าเหมา บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น
07.00 น. ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด
09.00 น. ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา 13.00 น. ตู้ 36-1301 เช่าเหมา
11.00 น. ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา ตู้ 36-0632 เช่าเหมา
12.00 น. บัส 41-6164 สมคิด สว่าง ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด

บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง 15.00 น. ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา
15.00 น. ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์ ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา

บัส 41-7021 ประชา สีใจ 17.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ
ตู้ 34-0171 เช่าเหมา ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล
ตู้ ฮบ-3992 เช่าเหมา

08.30 น. ตู้ ฮม-9022 ธวัชชัย ปิ่นแก้ว
(ตลอดเวลา) ตู้ ฮม-9023 ชาติชาย ทองแก้ว

ตู้ ฮฮ-8533 สมภพ พันธ์ใจธรรม
ตู้ ฮข-3220 ชู จันทร์ทอง
ตู้ ฮภ-4412 ไพรัตน์ พลจร
ตู้ ฮท-8647 ณรงค์ศักดิ์ ทัศนพันธุ์

ผู้ประสานงาน

                   1.นายพชรพล คุ้มจั่น  โทร.094-926-5395

                   2.นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม โทร.090-929-9607

ประจํา มศว องครักษ์

ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ชลพฤกษ์

ประจํา มศว องครักษ์

ฝ่ายขับร้องเพลงประสานเสียง

Stanby

ฝ่ายขับร้องเพลงประสานเสียง

ประจํา มศว องครักษ์

ฝ่ายพิธีการ

ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ชลพฤกษ์ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว
ที่ปรึกษา

หน่วยงาน/กรรมการ หน่วยงาน/กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ชลพฤกษ์

(สาธิตองครักษ์ - คณะวิศวะ)

ฝ่ายจัดวงดุริยางค์ฯ
ฝ่ายจัดวงดุริยางค์ฯ (ขนอุปกรณ์)

องครักษ์ - ประสานมิตร (หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต)

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ประสานมิตร-องครักษ์ (หน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ซ้อมใหญ่)

เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

02.00 น. ตู้ ฮท-3167 ณรงค์เดช ปานนาค 13.00 น. ตู้ ฮบ-3991 เช่าเหมา
03.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา

ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด ตู้ 36-1301 เช่าเหมา
ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา 14.00 น. บัส 41-6164 สมคิด สว่าง
บัส 41-4678 อธิวัฒน์ แสงจันทร์ฉาย บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง
ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์ ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด

07.00 น. ตู้ ฮบ-3991 เช่าเหมา 15.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ
ตู้ ฮย-1872 เช่าเหมา 17.00 น. ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา

ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล ตลอดเวลา ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์
ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล

04.00 น. ตู้ ฮม-9022 ธวัชชัย ปิ่นแก้ว
ตู้ ฮม-9023 ชาติชาย ทองแก้ว
ตู้ ฮฮ-8533 สมภพ พันธ์ใจธรรม
ตู้ ฮฉ-1291 ธเนตต์ จันทโชติ

บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น
04.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง

บัส 41-6164 สมคิด สว่าง
ตู้ ฮข-3220 ชู จันทร์ทอง

ผู้ประสานงาน

                   1.นายพชรพล คุ้มจั่น  โทร.094-926-5395

                   2.นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม โทร.090-929-9607

                  

Stanby

ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์

ประจํา มศว องครักษ์
ขนน้ําดื่ม

ประจํา มศว องครักษ์

ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์
ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายขับร้องเพลงประสานเสียง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายขับร้องเพลงประสานเสียง

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว

ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ

หน่วยงาน/กรรมการ หน่วยงาน/กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ประสานมิตร-องครักษ์ (หน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) องครักษ์ - ประสานมิตร (หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต)

ที่ปรึกษา ฝ่ายพิธีการ



วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

09.00 น. ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด 13.00 น. ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด
11.00 น. ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา 15.00 น. ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา
15.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง ตลอดเวลา ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์

บัส 41-6164 สมคิด สว่าง ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล
บัส 41-7021 ประชา สีใจ

ตลอดเวลา ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์ ตั้งแต่ ตู้ ฮม-9022 ธวัชชัย ปิ่นแก้ว
ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล 08.30 น. ตู้ ฮม-9023 ชาติชาย ทองแก้ว

ตู้ ฮฮ-8533 สมภพ พันธ์ใจธรรม
ตู้ ฮฉ-1291 ธเนตต์ จันทโชติ
ตู้ ฮข-3220 ชู จันทร์ทอง
ตู้ ฮภ-4412 ไพรัตน์ พลจร
ตู้ ฮท-8647 ณรงค์ศักดิ์ ทัศนพันธุ์

บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น

ผู้ประสานงาน

                   1.นายพชรพล คุ้มจั่น  โทร.094-926-5395

                   2.นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม โทร.090-929-9607

           

ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์
ประจํา มศว องครักษ์

ที่ปรึกษา ประจํา มศว องครักษ์

ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายพิธีการ

ประสานมิตร-องครักษ์ (หน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) องครักษ์ - ประสานมิตร (หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต)

หน่วยงาน/กรรมการ หน่วยงาน/กรรมการ

ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ชลพฤกษ์
ที่ปรึกษา

ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ Stanby

ฝ่ายพิธีการ ประจํา มศว องครักษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ชลพฤกษ์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ



วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (วันจริง)

เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ เวลา ประเภทรถ เลขทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

02.00 น. ตู้ ฮท-3167 ณรงค์เดช ปานนาค 12.00 น. ตู้ ฮม-9023 ชาติชาย ทองแก้ว
03.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ 13.00 น. บัส 41-4678 อธิวัฒน์ แสงจันทร์ฉาย

ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น
ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา
บัส 41-6164 สมคิด สว่าง 13.00 น. ตู้ ฮฮ-8533 สมภพ พันธ์ใจธรรม
ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์ 14.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง

บัส 41-6164 สมคิด สว่าง
15.00 น. บัส 41-7021 ประชา สีใจ

ตู้ ฮฉ-1291 ธเนตต์ จันทโชติ
ตู้ ฮฉ-6214 กิตติศักดิ์ วิทนา

16.00 น. ตู้ ฮว-5185 วสันติ ฤทธิ์รอด
17.00 น. ตู้ ฮท-3167 ณรงค์เดช ปานนาค
ตลอดเวลา ตู้ ออ-52 อุทัย อาภรณ์พงษ์
ตลอดเวลา ตู้ ฆล-4266 ทองดี พงษ์พล

04.00 น. บรรทุก ถล-3386 จําปี ลาองชั้น
04.00 น. บัส 41-7892 ถาวร จอมทอง

บัส 41-6164 สมคิด สว่าง
ตู้ ฮภ-4412 ไพรัตน์ พลจร
ตู้ ฮท-8647 ณรงค์ศักดิ์ ทัศนพันธุ์
ตู้ ฮข-3220 ชู จันทร์ทอง

ผู้ประสานงาน

                   1.นายพชรพล คุ้มจั่น  โทร.094-926-5395

                   2.นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม โทร.090-929-9607

ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์

ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์
ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์

ขนของ
ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์
ชลพฤกษ์ - มศว องครักษ์

ที่ปรึกษา
Stanby

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว

สํานักคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายพิธีการ

ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ส่งสาธิตองครักษ์ )
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มฯ ฝ่ายจัดวงดุริยางค์ฯ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ-ฝ่ายจัดแถว ฝ่ายจัดวงดุริยางค์ฯ (ขนอุปกรณ์)

ประสานมิตร-องครักษ์ (หน้าโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) องครักษ์ - ประสานมิตร (หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต)

หน่วยงาน/กรรมการ หน่วยงาน/กรรมการ


