
1 อาจารย ์ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์ รักษาการแทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วลยันิวาส 3 07.00 น. 083-0743369

2 อาจารย ์ดร.อตันนัท ์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผูช่้วยอธิการฝ่ายส่ือสารองคก์ร วลยันิวาส 2 07.10 น. 081-2959552

3 รองศาสตราจารย ์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ วลยันิวาส 810 07.15 น. 098-5328109

4 รองศาสตราจารย ์ดร.ชิตณรงค ์ ศิริสถิตยก์ลุ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการสังคม/รักษาการแทนคณบดีสาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารชั้น2 07.20 น. 086-6847022

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย ์ วฒิุสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาคารบริหารชั้น2 07.20 น. 086-9662464

6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผดุงศกัด์ิ  สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกจิการสภามหาวทิยาลยั/ผูอ้าํนวยการศูนยส์หกจิศึกษาและพฒันาอาชีพ/ส่วนนิติการ รับท่ีบา้นพกัขา้งเซเวน่  07.30น. 081-8360161

1 นางสาววศิวยีา  เนาวนติั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ศูนยน์วตักรรมการเรียนการสอน วลยันิวาส 7 (712) 06.40 น. 081-6773478

2 อาจารย ์ดร.รุ่งรว ี จิตภกัดี คณบดีสาํนกัวชิาการจดัการ วลยันิวาส 7 (705) 06.45 น. 085-9078576

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์  ทิพยศ์รีนิมิต คณบดีสาํนกัวชิาศิลปศาสตร์ วลยันิวาส 902 07140 น. 099-3176381

4 รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพญ็สุขสันต์ คณบดีสาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ วลยันิวาส 917 07.15 น. 091-0351120

5 รองศาสตราจารย ์ดร. จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสาํนกัวชิาสหเวชศาสตร์ วลยันิวาส 10/25 07.20 น. 085-9100334

6 อาจารย ์ดร.ทนง  เอ่ียวศิริ รองคณบดีสาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร เรือนวลยั 07.35 น. 089-4645007

7 ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุริยนั  ธญักิจจานุกิจ คณบดีสาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เรือนวลยั 07.35 น. 081-6225110

1 นางสาวปริมประภา  เขมะกะ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ศูนยน์วตักรรมการเรียนการสอน ซ.บา้นโดนนางตรา 06.30 น. 086-4927743

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุดี  วิทยาพนัธ์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและนวตักรรม วลยันิวาส 1 06.45 น. 087-2791133

3 อาจารย ์ดร.ประเสริฐ  มากแกว้ หวัหนา้สาขาวิชาอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม วลยันิวาส 2 06.45 น. 094-9274186

4 อาจารย ์ดร.จิราพร  ชินกลุพิทกัษ์ คณบดีสาํนกัวชิาเภสชัศาสตร์ วลยันิวาส 3 06.45 น. 081-6876899

5 รองศาสตราจารย ์ดร.พลูพงษ ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสาํนกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ วลยันิวาส 10/1009 07.00 น. 081-8915172

6 อาจารย ์ดร.ปิยะ  ปานผูมี้ทรัพย์ ผูก้าํกบัดูแลส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ วลยันิวาส 10 (1011) 07.00 น. 086-7645666

7 นายอวยพร  เรืองศรี รักษาการแทนรองผูอ้าํนวยการศนูยน์วตักรรมการเรียนการสอน หลงัร้านสุงอ. 2 07.10 น. 081-4235865

8 นางนฤมล  อินปิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ศูนยน์วตักรรมการเรียนการสอน ต.สระแกว้ หนา้ 7-11 สะพานกลาย 07.35 น. 082-5356228

9 นางแสงหทยั  ขบักล่อมส่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันอาชีพ แยกหินสิชล 08.00 น. 091-8257116

ช่ือ-สกลุ

รถตู้ในมวล.คนัที ่1 (รถตู้เบอร์ 3 /นายสุรศักดิ์ ชํานาญ/เบอร์โทร. 083-4983203)

เดินทางโดยรถจัดให้ เวลาช่ือ-สกลุ เบอร์โทรตาํแหน่งลาํดบั

ตาํแหน่ง เดินทางโดยรถจัดให้ เวลา เบอร์โทรลาํดบั

รถคนัในมวล.คนัที ่2(รถตู้เบอร์ 8 /นายคาํรณ  รอบคอบ/เบอร์โทร. 083-4983208)

รถVIP

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง เดินทางโดยรถจัดให้ เวลา เบอร์โทร



1 นางฐิตารีย ์ คลงัทรัพย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ ซ.มะขามชุม 06.00 น. 094-5194794

2 นางสาวจุฑาพฒัน์  เบ็ญจพงศ์ ตวัแทนศูนยกิ์จการนานาชาติ ในเมือง 06.15 น. 082-6599898

3 นางดวงพร  เดชรัตนวไิชย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ ซ..หอไตร 06.30 น. 081-2722095

4 นางสุภาวดี  สารพงษ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส่วนแผนงานและยทุธศาสตร์ หมู่บา้นเมืองทอง 06.35 น. 081-9587726

5 รองศาสตราจารย ์ดร.สืบพงศ ์ ธรรมชาติ ผูอ้าํนวยการอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ ส่ีแยกคูขวาง 06.40 น. 097-3459059

6 อาจารย ์ดร.อรรถโส  ขาํวจิิตร ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยดิีจิทลั หมู่บา้นวรรณา 06.50 น. 081-6767244

7 อาจารย ์ดร.นีรนาท  แกว้ประเสริฐ ระฆงัทอง ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการการศึกษา บา้นซอยท่าซกั 07.00 น. 081-9141024

รถตู้ในเมอืง(รถตู้เบอร์ 18 /นายดนัย ใบเต้/เบอร์โทร. 083-4983218)

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง เดินทางโดยรถจัดให้ เวลา เบอร์โทร


