
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปบรรยายสรุป 
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

********************************** 
 

เมื่อตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
๑. อาจารย์กรอกเอกสารขออนุมตัิเบกิเงนิค่าตอบแทนการบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ  

ตามแบบฟอร์มทีไ่ดร้ับพร้อมกรอกเลขทีบ่ัญชีทีเ่คยแจง้ไว้กบัโครงการ ๓ มิต ิกองคลัง เสนอคณบดีลงนาม 
และส่งคืนกองบรกิารการศกึษา โดยจะท าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ก่อนการปฏิบัติงานไม่เกิน ๑๕ วัน  
ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระท่ี ๔.๑๐ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๑  
 

๒. อาจารยต์้องติดต่อกับสาขาวิทยบรกิารฯ เพ่ือประสานงานการรับ – ส่ง  และส ารองหอ้งพัก 
ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห ์ มฉิะนั้นจะต้องดูแลตนเอง 

 

๓. ขอให้อาจารย์เดนิทางตามวันเวลาทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแนวปฏบิัติการเดินทางไปบรรยายสรุป 
ณ สาขาวิทยบริการฯ  เพื่อไม่ให้เกดิปญัหาในการรับ - ส่ง  
 

๔. การซือ้ตัว๋เครื่องบิน  อาจารย์มีสิทธิเ์บิกเฉพาะชั้นประหยัดและอายุตัว๋  ๑  เดือนเท่านัน้   
ถ้าอาจารย์ซือ้ตั๋วโดยสารเครื่องบินในราคาสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องน าบัตรขึ้นเครื่องบิน 
(Bording pass)  และใบเสร็จรับเงินมาแสดงเพ่ือเบกิเพ่ิมส่วนต่าง  

๔.๑  ซื้อตัว๋เครือ่งบนิ ผ่านระบบ  Internet 
๔.๒  ซื้อตัว๋เครือ่งบนิทางโทรศัพท์  จดัส่งถึงมหาวิทยาลยัรามค าแหง ติดต่อ  บริษัท ซีนิก  

แทรเวล จ ากดั  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๔ ๓๓๘๙, ๐ ๒๗๓๒ ๐๖๑๘-๙  ทางบริษัทไมค่ิดค่าบรกิารจัดส่ง (ฟร)ี  
หรือ ตดิต่อบริษัทที่ทา่นสะดวก 

๔.๓  อาจารย์ตดิต่อส ารองที่นั่งเครื่องบินด้วยตนเอง ตามวนั-เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นกแอร์    โทรศัพท์  ๑๓๑๘   
ไทยแอร์ เอเชีย   โทรศัพท์  ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ 
การบินไทย  โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ 
ไลอ้อนแอร์  โทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๙ ๙๙๙๙ 
 

๕. เดินทางด้วยพาหนะภาคพ้ืนดิน  ติดต่อสอบถาม 
  -  บริษัท ขนส่ง จ ากัด   โทร.  ๑๔๙๐ 
  -  การรถไฟแห่งประเทศไทย  โทร.  ๑๖๙๐  
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๑. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี   โทรศัพท์   ภายนอก    ๐ ๓๗๔๕ ๔๐๙๖ 

   ภายใน      ๗๐๒๐๐, ๗๐๒๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางวิมลศรี แก่นจันทร ์  โทร. ๐๘ ๑๑๕๐ ๕๐๙๕  
 

พนักงานขับรถยนต์ นายยอดฉัตร เลิศศิริ   โทร. ๐๘ ๙๒๔๔ ๑๗๘๒ 
 

ประสานงานที่พัก  นายกมลภพ งามเจริญ  โทร. ๐๘ ๗๙๒๒ ๔๔๒๐ 
 
 

รถตู้เดินทาง สายบ้านสร้าง 
๑. รุ่งอรุณรถตู้ เบอร์โทรคิวหมอชิต  โทร. ๐๘ ๗๕๐๖ ๔๕๘๐, ๐๘ ๖๓๐๐ ๙๙๕๐ 

เบอร์โทรคิวปราจีน  โทร. ๐๘ ๗๕๐๖ ๔๕๗๓, ๐๘ ๖๓๔๕ ๓๘๐๒ 
๒. ชมรมรถตู้  เบอร์โทรคิวหมอชิต  โทร. ๐๘ ๕๑๔๐ ๖๘๓๑, ๐๘ ๓๐๔๐ ๖๖๑๓ 

เบอร์โทรคิวปราจีน  โทร. ๐๘ ๙๑๔๐ ๙๙๙๗, ๐๘ ๗๕๔๑ ๙๗๓๙ 
 

รถตู้เดินทาง สายรังสิต – องครักษ์ 
๑. รถตู้ คิว ท เบอร์โทรคิวหมอชิต  โทร. ๐๖ ๓๙๑๙ ๖๔๖๒, ๐๘ ๖๑๕๑ ๓๖๖๙ 

เบอร์โทรคิวปราจีน  โทร. ๐๘ ๗๐๔๘ ๔๘๓๒, ๐๘ ๖๑๕๑ ๓๖๖๙ 
 
 

สถานที่พัก : (กรุณาส ารองห้องพักล่วงหน้า)  
 

โรงแรม ราคา/ห้อง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. อพาร์ทเม้นท์เปี่ยมสุข   ๔๙๐ – ๖๙๐ ๐ ๓๗๒๑ ๑๗๑๑ 
๒. รีสอร์ท เรือนไทย   ๖๐๐ ๐๘ ๑๗๖๑ ๘๘๖๕ 
๓. รีสอร์ทแกรนด์ การ์เด้นท์   ๕๐๐ – ๘๐๐ ๐ ๓๗๒๑ ๓๓๖๓ 
๔. อิงอุ่นเรสซิเดนซ์ ๕๕๐ ๐๘ ๖๗๘๙ ๙๒๗๓ 
๕. รีสอร์ท เดวา ๕๐๐ ๐๙ ๒๒๖๑ ๖๙๖๘ 

 
เวลาที่รับจากโรงแรม ๐๗.๓๐ น. เพื่อมาบรรยายสรุปในตอนเช้า วันเสาร์ , วันอาทิตย์ 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้า ก่อนเดินทาง ๒ สัปดาห์ **** 
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๒. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธาน ี
  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทยัธานี    โทรศัพท์    ภายนอก ๐ ๕๖๙๘ ๐๕๖๗, ๐ ๕๖๙๘ ๐๕๖๘ 
   ภายใน ห้องธุรการ  ๗๐๓๐๐  โทรสาร ๗๐๓๐๑ 
            

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสุรีย์นารถ บัวแก้ว  โทร. ๐๘ ๐๖๘๙ ๗๓๗๓ 
 

พนักงานขับรถยนต์ นายจ าเนียร พวงสมบัต ิ โทร. ๐๘ ๙๕๖๔ ๓๙๒๙  
 

สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒  สัปดาห์)  
 

โรงแรม ราคา/ห้อง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. โรงแรมอุทัยธาราฮิลล์   
(พร้อมอาหารเช้า) 

๖๙๐ 
 

๐๘ ๖๔๐๐ ๔๔๔๕  
๐ ๕๖๕๗ ๑๘๗๘ 

๒. โรงแรมพิบูลย์สุข 
 

๕๕๐ (ไม่มีตู้เย็น) 
๖๕๐ (มีตู้เย็น) 

 
๐ ๕๖๕๑ ๑๐๔๘ 

๓. โรงแรมกลางเมืองวิลล่า 
(พร้อมอาหารเช้า) 

๖๐๐ – ๘๐๐ 
 

๐๙ ๘๗๘๑ ๔๕๖๔ 
๐๙ ๖๖๗๕ ๕๔๖๖ 

๔. โรงแรมบ้านสะแกกรัง รีสอร์ท - ๐๘ ๑๘๑๕ ๑๙๓๗ 
 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ และส ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  **** 
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๓. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์ ภายนอก ๐ ๗๕๔๖ ๖๑๔๗-๘ 
             ๐ ๗๕๓๗ ๘๖๖๐-๑ 

                     ภายใน   ๗๐๕๐๐ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางอาภรณ ์ ทองแย้ม โทร. ๐๘ ๗๓๔๑ ๙๙๖๖ 
 

หัวหน้างานบริการการศกึษา นายจิระวฒุ ิ ลิ่มประสิทธิ ์ โทร. ๐๘ ๓๖๔๔ ๘๘๑๑ 
พนักงานขับรถยนต ์  นายขจร กาญจนพันธ ์ โทร. ๐๙ ๕๒๓๑ ๔๓๙๗ 
 

การเดินทางโดยเครื่องบิน : สายการบิน นกแอร์, แอรเ์อเชีย,ไทยไลออ้นแอร์ (ระยะทางไปในเมือง  
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร, ระยะทางถงึมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประมาณ  ๓๐ กโิลเมตร) 

ตารางเวลารับที่สนามบิน :   
- วันศุกร ์    รับรอบเดียว เวลา  ๑๕.๒๐ น. 

  - วนัเสาร์    รับ ๒ รอบ เวลา  ๐๗.๑๕ น.  และเวลา  ๐๙.๐๐ น. (นกแอร์, แอร์เอเชีย) 
     - วนัอาทติย์     รับรอบเดียว เวลา  ๐๘.๑๕ น. (นกแอร์, แอร์เอเชีย) 
 

ตารางเวลารถส่งไปสนามบนิ : 
- วนัเสาร์ ส่งรอบเดียว  เวลา ๑๗.๒๐ น 
- วนัอาทติย์  ส่งรอบเดียว  เวลา ๑๖.๓๐ น.  
กรุณา  เลือกเวลาเดนิทางให้สอดคล้องกบัตารางเวลา รับ – ส่ง ทีแ่จ้งมานี ้

การเดินทางโดยภาคพื้นดิน : 
 - รถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาเดนิทาง  ๑๒  ชั่วโมง 
 - รถโดยสารประจ าทาง บรษิัท ศรีสุเทพทวัร์, นครศรรีม่เย็นทวัร์, นครศรรีาชาทวัร ์ระยะเวลาการ
เดินทาง  ๑๒  ชั่วโมง  (เข้าที่พักตามสะดวก) 
 

สถานที่พัก : อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  (กรุณาส ารองห้องพักล่วงหนา้) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค   ๖๕๐ - ๗๕๐ ๐ ๗๕๓๑ ๗๖๖๖ 
โรงแรมวีเฮาท์   ๓๔๐ ๐ ๗๕๓๑ ๔๗๗๗ 
โรงแรมลกิกอร ์ ๑,๒๐๐ ๐ ๗๕๓๑ ๒๕๕๕ 

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๓ วัน ท าการเพ่ือรับที่สนามบินหรือส ารองที่พัก **** 
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๔. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร ่
 
 

สาขาวิทยบรกิารฯ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์   ภายนอก ๐ ๕๔๕๒ ๐๕๘๐-๓, ๐ ๕๔๕๓ ๑๘๗๐-๑ 
   ภายใน  ๗๐๖๐๐, ๗๐๖๐๑   
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายฐติิพงศ ์ วงศ์เสน  โทร. ๐๘ ๓๗๖๖ ๕๖๖๕ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางสุณิสา   ปัญญาสงค ์ โทร. ๐๘ ๑๖๗๑ ๙๕๖๕  
   
พนักงานขับรถยนต ์  ๑. นายพันชัย ศรีใจวงศ ์ โทร. ๐๘ ๒๗๖๕ ๙๗๙๓ 
    ๒. นายวสันต ์ หงส์เจด็  โทร. ๐๘ ๙๕๕๒ ๙๙๓๓   
 

การเดินทางโดยเครื่องบิน : (นกแอร ์Call Center ๑๓๑๘) 
เที่ยวไป :    

- จากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๔๐ น. ถงึสนามบิน จ.แพร ่เวลา ๑๑.๐๐ น. 
- จากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถงึสนามบิน จ.แพร ่เวลา ๑๕.๔๕ น. 

เที่ยวกลับ : 
 - จากสนามบิน จ.แพร ่เวลา ๑๑.๔๐ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 - จากสนามบนิ จ.แพร่ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

การเดินทางโดยรถไฟไทย Call Center ๑๖๙๐   
                         

ประเภทรถ กรุงเทพฯ-เด่นชยั ประเภทรถ เด่นชัย-กรุงเทพฯ 
ด่วนพิเศษ ๐๘.๓๐ ๑๙.๓๐ ด่วนพิเศษ ๑๒.๓๙ ๑๙.๒๕ 
เร็ว๑๐๙ ๑๓.๔๕ ๐๔.๐๕ เร็ว ๑๐๘ ๑๙.๐๕ ๐๕.๑๐ 

ด่วนพิเศษ CNR ๑๘.๑๐ ๐๗.๑๕ ด่วนพิเศษ CNR  ๒๒.๓๖ ๐๖.๕๐ 
*ด่วนพิเศษ ๑๓ ๑๙.๓๕ ๐๘.๔๐ *ด่วนพิเศษ ๑๔ ๒๑.๔๑ ๐๖.๑๕ 

ด่วน ๕๑ ๒๒.๐๐ ๑๒.๑๐ ด่วน ๕๒ ๒๐.๒๖ ๐๕.๒๕ 
 

การเดินทางด้วยรถยนตโ์ดยสาร : 
เที่ยวไป : กรงุเทพ ฯ – แพร่ 

๑. บริษัท ขนส่ง จ ากดั Call Center ๑๔๙๐  
     รถ Standard ( ม.๑ก.) จากกรุงเทพฯ เวลา ๒๐.๔๕ น.   
๒. บริษัท สมบัตทิัวร ์  โทร. ๐ ๒๗๙๒ ๑๔๕๖   

๒.๑ ปรับอากาศชั้น ๑ จากกรุงเทพฯ (หมอชติ)  เวลา ๒๐.๓๐ น. ถงึแพร ่ เวลา ๐๔.๑๐ น.  
  ๒.๒ ปรับอากาศพิเศษ (วิภาวดี)  เวลา ๒๑.๐๕ น. ถึงแพร่  เวลา ๐๔.๔๕ น. 
 ๓.  บริษัท นครชัยแอร ์ โทร.  Call Center ๐ ๒๗๙๐ ๐๐๐๙ 
  ๓.๑. รถ (VIP) จากกรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถงึแพร่ เวลา ๑๘.๔๒ น. 
       ๓.๒. รถ (VIP) จากกรงุเทพฯ เวลา ๒๒.๑๕ น. ถงึแพร่  เวลา ๐๖.๒๒ น. 
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เที่ยวกลับ : แพร่ – กรุงเทพ ฯ 
๑. บริษัท ขนส่ง จ ากดั (๙๙๙) รถ ม.๑ก. เวลาออก  ๒๐.๓๐  น. 
๒. บริษัท สมบัตทิัวร ์   

๒.๑  ปรบัอากาศชัน้ ๑  เวลาออก  ๒๐.๓๐ น. ถึงเวลา  ๐๔.๓๐ น.  
  ๒.๒  ปรบัอากาศพิเศษ  เวลาออก  ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา  ๐๕.๐๐ น. 

๓. บริษัท นครชัยแอร์  
๓.๑ รถ VIP ๓๒ ทีน่ั่ง เวลาออก ๐๙.๕๐ น. ถงึเวลา ๑๘.๓๐ น. 
๓.๒ รถ VIP ๓๒ ทีน่ั่ง เวลาออก ๒๐.๓๐ น. ถงึเวลา ๐๔.๒๕ น. 

สถานที่พัก :  (กรุณาส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
๑.โรงแรมน้ าทอง 
(ไม่มีอาหารเช้า) 
*สาขาสะดวกในการรับ-ส่ง สมารถเข้าก่อนเวลาได้* 

๔๔๐ 
๐ ๕๔๕๓ ๔๕๐๐ 

๐๘ ๐๐๖๐ ๐๙๙๖ 

๒. โรงแรมฤทธบิูรณ ์วนิเทจ 
(พร้อมอาหารเช้า) 

๕๕๐ ๐ ๕๔๕๒ ๒๘๖๕ 

๓. โรงแรมนครแพรน่ครา 
(พร้อมอาหารเช้า) 

๘๐๐ ๐ ๕๔๕๒ ๑๓๒๐-๑ 

๔. โรงแรมภราดร 
(พร้อมอาหารเช้า) 

๔๓๐ – ๕๙๐ 
๐ ๕๔๕๑ ๑๐๕๙ 
๐ ๕๔๕๑ ๑๑๗๗ 

๕. โรงแรมมารโ์ฟร์เพลส 
(ไม่มีอาหารเช้า) 

๔๕๐ ๐ ๕๔๖๒ ๖๔๔๔ 

๖. เฮอืนเชตะวนั 
(ไม่มีอาหารเช้า) 

๕๐๐ ๐ ๕๔๕๒ ๔๔๒๐-๑ 

๗. วรยา เพลส 
(ไม่มีอาหารเช้า) 

๔๕๐ 
๐ ๕๔๕๒ ๔๗๗๗ 

๐ ๕๔๔๒ ๑๙๒๕๗ 
๘. อยู่ดอีพารต์เมนท ์
(ไม่มีอาหารเช้า)    

๔๕๐ 
๐๘ ๒๙๒๖ ๑๒๐๕ 
๐ ๕๔๕๒ ๒๘๘๗ 

 
**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๕. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม   โทรศัพท์   ภายนอก ๐ ๔๒๕๗ ๑๔๐๙ 
              ภายใน   ๗๐๗๐๐, ๗๐๗๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายอุฎฐาย ี  โสวรรณา โทร. ๐๘ ๑๖๖๑ ๒๔๕๔ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ     นายปฏิพลวัช  ทรัพย์สิทธิ ์ โทร. ๐๖ ๒๙๑๒ ๓๓๙๙ 
 

พนักงานขับรถยนต ์  ๑. นายอภิชัย  พรหมด ี โทร. ๐๙ ๘๑๕๖ ๑๓๘๒  
                    ๒. นายเรืองยศ  เพ็งสวย  โทร. ๐๙ ๘๑๖๔ ๗๒๘๑ 
 

เดินทางโดยเครื่องบิน : (สาขาฯ รับ-ส่ง ที่สนามบิน จังหวัดสกลนคร) 
เที่ยวไป :  สายการบินนกแอร์ (เที่ยวเช้า วันศุกร์/วันเสาร์/วันอาทติย)์   
     - เครือ่งออกจากดอนเมอืง เวลา ๐๖.๑๐ น. ถึงสนามบิน  จังหวดัสกลนคร เวลา ๐๗.๒๐ น. 
   

เที่ยวกลับ : สายการบินนกแอร์ (เที่ยวเย็นวันเสาร์/ วนัอาทิตย)์  
       - เครื่องออกจาก  จังหวัดสกลนคร   เวลา ๒๐.๐๐ น.  ถงึสนามบินดอนเมือง เวลา ๒๑.๐๐ น. 
  

เดินทางด้วยรถยนต์โดยสาร : 
เที่ยวไป :  
 - รถ บขส. ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๑๘.๓๐ น. ถงึป้อมต ารวจ  อ าเภอนาแก  เวลา ๐๗.๐๐ น.  
 - รถทัวร์ นครชัยแอร ์ออกจากกรงุเทพฯ เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึงป้อมต ารวจ อ าเภอนาแก เวลา ๐๖.๓๐ น. 
 

เที่ยวกลับ : 
 - รถออกจาก  อ าเภอนาแก  เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

สถานที่พัก : อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม (กรุณาส ารองหอ้งพักล่วงหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
อุดมชัยเพลส ๔๐๐ ๐๙ ๘๐๓๖ ๗๖๒๕ 
แพงสีวิลรีสอร์ท ๔๐๐ ๐๘ ๕๐๔๕ ๗๓๑๙ 
เฌอดาวิลลร์ีสอร์ท ๔๐๐ - ๕๐๐ ๐๘ ๐๓๑๑ ๘๑๗๗ 
@นาแกรีสอร์ท ๔๕๐ ๐๙ ๔๓๖๐ ๑๑๐๘ 
ตีรณาเพลส ๔๕๐ ๐๘ ๙๑๒๓ ๐๐๑๘ 
พีพีทีเพลสนาแก ๓๕๐ ๐๘ ๑๘๗๑ ๖๒๖๗ 
 

   ****  กรุณาตดิต่อสาขาฯ  ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ - ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๖. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอ านาจเจริญ  โทรศัพท์    ภายนอก ๐ ๔๕๕๒ ๓๕๑๕, ๐๘ ๑๓๙๐ ๑๐๑๑  
     ภายใน  ๗๐๔๐๐, ๗๐๔๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายวาสนา  ทองแลง โทร. ๐๘ ๙๔๕๔ ๙๑๗๔ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางสาวปัทมาภรณ ์ มุทาพร  โทร. ๐๙ ๙๖๙๑ ๔๘๒๙  
 

พนักงานขับรถยนต ์  ๑. นายเจรญิศักดิ ์ ชมภู ่  โทร. ๐๘ ๖๒๕๖ ๑๓๗๙ 
    ๒. นายสมบตั ิ  วงเย็น  โทร. ๐๘ ๔๘๒๙ ๙๗๑๐ 
การเดินทางโดยเครื่องบิน : (วันเวลาการรับ - ส่งอาจารย)์ 
การรับ : 
 อาจารย์บรรยายวันเสาร์  (ขอความกรุณาอาจารยเ์ดินทางวันศุกร์) 
  - วนัศุกร์ รถสาขาฯ รอรับที่สนามบิน  จังหวดัอุบลราชธาน ี ตั้งแตเ่วลา  ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 
  

 อาจารย์บรรยายวันอาทิตย ์(ขอความกรณุาอาจารย์เดินทางวันเสาร)์ 
 - รถสาขาฯ รอรบัที่สนามบนิ  จังหวัดอบุลราชธานี  เวลา ๑๘.๓๐ น.  
 

การส่ง : 
 วันเสาร์ รถออกจากสาขาฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงสนามบิน จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 วันอาทิตย์ รถออกจากสาขาฯ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงสนามบิน จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๗.๓๐ น. 

 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง : 
ขอความกรุณาอาจารยซ์ื้อตัว๋เดนิทางไปยงั จังหวดัอ านาจเจริญ ใช้เวลาเดนิทางประมาณ ๘ ชัว่โมง  

ถึงท่ารถหน้าโรงพยาบาล จงัหวดัอ านาจเจริญ สามารถเดินทางเขา้โรงแรมที่พักเยื้องกับท่ารถได้เลย หรือ  
ถ้าอาจารย์เดนิทางโดยสารประจ าทาง/รถไฟ ไปยัง จังหวดัอุบลราชธาน ี สาขาฯ จะรับ – ส่ง ตามตารางการ 
รับ – ส่ง ที่ไดก้ลา่วข้างต้นแล้วเทา่นั้น 
**หมายเหต*ุ*  
            ในการรบั - ส่งอาจารย์ ถา้เดนิทางนอกเหนือจากที่สาขาฯ ก าหนด อาจารย์ต้องรับผดิชอบการเดนิทาง 
ไปยังสาขาฯ ด้วยตนเอง  การเดนิทางจาก จังหวดัอุบลราชธานี ไปยังสาขาฯ จังหวดัอ านาจเจรญิ ใหเ้ดนิทางโดย 
รถตูโ้ดยสารประจ าทาง ให้ขึน้รถจากสถานขีนส่ง จังหวดัอุบลราชธานี สายอบุล-อ านาจ รถออกทกุ ๓๐ นาที  
ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. หรือรถ TAXI  มีบรกิารตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  
๑ ชั่วโมง 
สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
๑. โรงแรมบ้านสวนฟ้าใส  จ.อ านาจเจริญ  (ไม่มีอาหารเช้า) ๓๕๐ ๐๘ ๖๖๖๘ ๗๐๗๓ 
๒. โรงแรมฝา้ยขิด  จ.อ านาจเจริญ (รับอาหารเช้าเพิ่ม ๕๐ บาท) ๔๐๐ - ๗๕๐ ๐ ๔๕๕๑ ๑๙๙๙ 

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯลว่งหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๗. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย 
 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย    โทรศัพท์    ภายนอก ๐ ๕๕๙๔ ๕๑๑๒ – ๔ 

              ภายใน    ๗๐๙๐๐, ๗๐๙๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายปรญิญา  โสมพัฒนพงษ ์   โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๗๗๙๙ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  ๑. นางสาวอารรีัตน ์ ศรีจาก    โทร. ๐๘ ๑๐๓๗ ๘๘๒๓ 
    ๒. นางสาวรตัตญิา ลิ้มศิรติระกูล   โทร. ๐๙ ๐๖๘๐ ๐๔๕๕ 
   

พนักงานขับรถยนต ์  ๑. นายสิทธิพงษ ์ เฉยเมล ์   โทร. ๐๘ ๗๕๒๔ ๒๒๘๒ 
    ๒. นายศิรวิัฒน ์  ทองใบ    โทร. ๐๙ ๑๘๓๘ ๒๓๔๙ 
    ๓. นายมน ู  ฤทธิ์ค า    โทร. ๐๘ ๗๓๐๙ ๙๗๔๘       
 

การเดินทางโดยเครื่องบิน :  
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – สโุขทัย / สุโขทัย – พิษณุโลก – กรุงเทพฯ 

(ระยะทางจากสนามบิน จ.พิษณุโลก ถงึสาขาฯ ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที) 
 

เที่ยวไป : โดยสายการบินนกแอร์ 
 วันศุกร์ : จากกรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)   เวลา ๑๓.๔๐ น.  ถงึสนามบนิพิษณุโลก  เวลา ๑๔.๔๕ น. 
      วันเสาร์ : จากกรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)   เวลา ๐๖.๓๐ น.  ถึงสนามบินพิษณุโลก  เวลา ๐๗.๓๕ น. 
 

เที่ยวกลับ : โดยสายการบินนกแอร์  
 วันเสาร์/วันอาทติย์  ออกจากสาขาฯเวลา ๑๗.๐๐ น. ส่งสนามบิน จ.พิษณุโลกเทีย่วบินเวลา ๒๐.๑๕ น.  
 

สถานที่พัก : (กรุณาส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

Old city  (ไมม่ีอาหารเช้า, มีกาแฟบริการ) 
๖๐๐ 

 
๐๘ ๑๘๘๖ ๔๘๘๖  
๐ ๕๕๖๙ ๗๕๑๕ 

โรงแรมไพลิน (มีอาหารเช้าบริการ) ๙๐๐ ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๑๐ ๕ 
สวีทเฮ้าสร์ีสอร์ท  (Sweet House)  
(ไม่มีอาหารเช้า มขีนมปัง และกาแฟบริการ) 

๔๕๐ – ๕๐๐  
 

๐๙ ๐๖๙๗ ๒๗๓๒ 
 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๘. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น    โทรศัพท์   ภายนอก ๐ ๔๓๒๗ ๔๒๕๐-๒ 
ภายใน   ๗๑๐๐๐, ๗๑๐๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ  นางศรุตญา ชินรัตน ์      โทร. ๐๙ ๓๕๑๒ ๖๘๕๘  
โทร. ๐๙ ๔๔๖๗ ๕๕๓๗ 
 

หัวหน้าหน่วยงานปริญญาตร ี นางสาวสิริยากร   ดงแก้ว  โทร. ๐๘ ๗๘๕๕ ๒๕๕๗ 
 

พนักงานขับรถยนต์   ๑. นายพรชัย  สารส ี    โทร. ๐๘ ๘๕๗๑ ๙๑๘๕ 
    ๒. นายประภาส เขียวกลม โทร. ๐๘ ๗๔๘๐ ๗๘๕๖ 
 

การเดินทางโดยเคร่ืองบิน : 
เที่ยวไป : วันศุกร์/วันเสาร์  สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดขอนแก่น  จะจัดรถรับที่สนามบิน  เพือ่ส่งเข้าที่พัก  
    ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. – เวลา ๑๓.๐๐ น. (ประตู ๒) 
 

เที่ยวกลับ : วันเสาร์/วันอาทิตย์ ส่งสนามบิน 
     ๑.) รถออกจากสาขาฯ  ขอนแก่น เวลา ๑๒.๐๐ น. (กรณีมบีรรยายสรุปเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.     
                  ตามตารางการบรรยายสรุป) 
     ๒.) รถออกจากสาขาฯ  ขอนแก่น เวลา ๑๗.๐๐ น. (กรณีมบีรรยายสรุปเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
                   ตามตารางการบรรยายสรุป) 
**หมายเหตุ** เวลารับ - ส่งเปลี่ยนแปลงตามตารางเที่ยวบนิ 
 

การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสาร : (จากกรุงเทพฯ - อ าเภอบ้านไผ่  จงัหวัดขอนแก่น) 
 รถปรับอากาศชาญทัวร์ โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๕๓๑๑ (ระยะทางจาก บขส. ถึงโรงแรมในอ าเภอบ้านไผ่ใช้เวลา
 ประมาณ ๕ นาที  และใช้เวลาเดินทางมาสาขาฯ ประมาณ ๑๕ นาที) 
 รถปรับอากาศนครชัยแอร์ โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๕๒๙๙ (ระยะทางจากศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์  

ถึงโรงแรมในอ าเภอบ้านไผ่ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที และใช้เวลาเดินทางมาสาขาฯ  ประมาณ  ๑๕ นาที) 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรมวันชัย  (มีกาแฟบริการ, อาหารเช้าเพิ่ม ๑๒๐ บาท) ๔๕๐ – ๕๐๐ ๐ ๔๓๒๗ ๒๐๓๓ 

โรงแรมอินภาวา  (พร้อมอาหารเช้า) ๙๐๐ – ๑๐๐๐  
๐ ๔๓๒๗ ๒๓๓๓ 
๐ ๔๓๒๗ ๒๗๖๖ 

โรงแรมไฮเวย์  (พร้อมอาหารเชา้) ๓๖๐ – ๘๐๐  ๐ ๔๓๒๗ ๓๑๑๑ 

บ้านคูบุ่ญรีสอร์ท  (พร้อมอาหารเช้า) ๕๐๐  
๐๘ ๕๖๕๓ ๕๖๓๖ 
๐ ๔๓๒๗ ๒๕๑๖ 

อาม่าอพาร์ทเมนท ์ ๕๘๐ – ๗๘๐ ๐๘ ๙๖๒๐ ๐๕๗๔ 

โรงแรมเคซีเพลส   (มีกาแฟบรกิาร) ๕๐๐  
๐๘ ๑๖๗๐ ๖๗๕๕ 
๐๘ ๘๕๖๕ ๑๗๙๕ 
๐๘ ๑๖๗๐ ๔๒๒๑ 

ภาวาเพลส   (มีกาแฟบริการ) ๖๐๐  
๐๙ ๖๒๙๖ ๔๒๐๒ 
๐ ๔๓๒๗ ๒๕๓๓ 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อรับ-ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๙. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ   โทรศัพท์   ภายนอก  ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๕๑ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๒ 
   ภายใน    ๗๑๑๐๐, ๗๑๑๐๑     

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ   นางสาวสิริกัญญา  โพธวิัฒน ์ โทร. ๐๘ ๑๕๔๘ ๗๙๔๐ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน   นายวีระศักดิ์   พวงอ่อน  โทร. ๐๘ ๗๒๔๕ ๑๘๔๑ 
(การจองที่พักและการรับ – ส่ง)  
พนักงานขับรถยนต์   ๑. นายสมศรี ศรีละพันธ ์ โทร. ๐๙ ๔๕๓๑ ๗๑๕๖ 
     ๒. นายสมบูรณ์ พันต้น  โทร. ๐๘ ๕๗๗๓ ๙๑๑๕ 
     ๓. นายสิทธิศักดิ ์ รองเมือง  โทร. ๐๘ ๘๗๑๐ ๗๔๑๕ 
 

การเดินทางโดยเคร่ืองบิน : (วันเวลาการรับ - ส่งอาจารย์) 
เวลารับ วันศุกร์/วันเสาร์  (เที่ยวบ่าย) 
 รถออกจากสาขาฯ เวลา  ๑๑.๐๐ น รถออกจากสนามบนิอุบลราชธานี  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
วันเสาร์ (เที่ยวเย็น) 
 รถออกจาสาขาฯ  เวลา ๑๗.๐๐ น. รถออกจากสนามบินอบุลราชธานี  เวลา ๑๙.๓๐ น. 
เวลาส่ง : 
 วันเสาร์/วนัอาทิตย์ (เที่ยวเย็น)  รถออกจากสาขาฯ  เวลา ๑๗.๐๐ น. 
การเดินทางโดยรถไฟ และรถประจ าทาง รถสาขาฯ รับได้ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
การเดินทางโดยรถประจ าทาง : 

 จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจ าทาง ทั้งธรรมดาและปรบัอากาศ ออกจากสถานีขนสง่สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทุกวัน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ๘  ชั่วโมง  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๖๐, ๐ ๒๙๓๖ ๐๖๕๗   
การเดินทางโดยพาหนะเครื่องบนิ  หากอาจารย์ไม่เดนิทางตามตารางทีส่าขาฯ ก าหนดไว้ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยเหลอื
ตัวเองในการหาพาหนะเดินทางมาที่สาขาฯ 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

โรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญ  (ไมม่ีอาหารเช้า) ๓๐๐ – ๓๕๐ ๐ ๔๕๖๔ ๓๑๓๓-๔   

โรงแรมบุญศิริ บูติก โฮเทล  (ไมม่ีอาหารเช้า) ๖๐๐ 
๐ ๔๕๖๒ ๒๒๒๒ 
๐ ๔๕๖๒ ๒๕๕๕ 

๐ ๔๕๖๒ ๒๙๕๕-๖ 
 

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : 
 จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ 

(ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุร ี เข้าเส้นทางโชคชัย – เดชอุดม  (ทางหลวงหมายเลข ๒๔)  ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรนิทร ์ 
แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ ๕๗๑ กม. 
 

การเดินทางโดยรถไฟ : 
 จากสถานีกรุงเทพมหานคร  (หัวล าโพง)  มีรถธรรมดา  รถเร็วและรถด่วน  สายกรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ   

ระยะทาง ๕๑๕ กิโลเมตร (สอบถามรายละเอียดก าหนดการเดินรถ ได้ที่หน่วยบริการเดินรถ  การรถไฟแห่งประเทศไทย  โทร. 
๐ ๒๒๓๓ ๗๐๑๐) 
 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย ๓ วัน และท่านใดจะเดินทางมายังสาขาฯเอง  
กรุณาแจ้งสาขาฯให้รับทราบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการจองท่ีพักและการรับ – ส่ง**** 
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๑๐. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง 
 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง                 โทรศัพท์       ภายนอก ๐ ๗๕๕๐ ๑๑๖๔-๕ 
                                                                         ภายใน   ๗๑๒๐๐, ๗๑๒๐๑ 
 
หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย โทร. ๐๘ ๓๑๖๙ ๙๖๔๗ 
 
พนักงานขับรถยนต ์ ๑. นายณัฐพงศ์ ถาวรสุข  โทร. ๐๘ ๙๖๕๐ ๔๑๔๖ 
   ๒. นายธีระชัย เถี้ยนขก  โทร. ๐๙ ๘๖๔๐ ๕๘๕๐ 
 
การเดินทางโดยเคร่ืองบิน : 
สายการบินแอร์เอเชีย : 
 
 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ออก ถึง ออก ถึง 

๐๗.๕๕ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๔๕ น. ๑๑.๒๐ น. 
๑๓.๐๐ น. ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๕๕ น. ๑๖.๒๕ น. 
๑๖.๓๐ น. ๑๘.๐๕ น. ๑๘.๓๐ น. ๒๐.๐๐ น 

 
สายการบินนกแอร์ 
 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ออก ถึง ออก ถึง 

๑๐.๒๕ น. ๑๑.๕๐ น. ๑๒.๒๐ น. ๑๓.๔๕ น. 
 
สายการบินไลอ้อนแอร์ 
 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
ออก ถึง ออก ถึง 

๐๙.๓๕ น. ๑๐.๕๕ น. ๑๑.๔๐ น. ๑๓.๐๕ น. 
๑๗.๒๕ น. ๑๘.๕๐ น. ๑๙.๒๕ น. ๒๐.๕๐ น. 

 
การเดินทางโดยรถไฟ : 
 

จากกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) – ตรัง ตรัง - จากกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) 
ออก ถึง ออก ถึง 

๑๗.๐๕ น. ๐๘.๐๕ น. ๑๓.๒๙ น. ๐๕.๓๕ น. 
๑๘.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๗.๒๕ น. ๐๘.๓๕ น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



13 
 
การเดินทางโดยสารรถประจ าทาง : 
 

บริษัททรัพย์ไพศาล จ ากัด (โทร. ๐ ๒๘๘๔ ๙๕๘๔, ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๑๗, ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๑๘) 
 

ประเภทรถ 
กรุงเทพฯ - ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ 

ออก ถึง ออก ถึง 

ปรับอากาศช้ัน ๑ 
๑๘.๒๐ น. 
๑๙.๕๐ น. 

๐๖.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

๑๗.๓๐ น. ๐๕.๓๐ น. 

ปรับอากาศ ๓๒ ที่น่ัง ๑๘.๕๐ น. ๐๖.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. ๐๕.๓๐ น. 

ปรับอากาศ VIP ๒๔ ที่น่ัง ๑๙.๐๐ น. ๐๗.๐๐ น. 
๑๗.๐๐ น. 
๑๗.๓๐ น. 

๐๕.๐๐ น. 
๐๕.๓๐ น. 

 

บริษัทขนส่ง ๙๙ จ ากัด (โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๕-๖, ๐ ๗๕๒๑ ๐๔๔๕) 
 

ประเภทรถ 
กรุงเทพฯ - ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ 

ออก ถึง ออก ถึง 
ปรับอากาศ ๓๒ ที่น่ัง ๑๙.๓๐ น. ๐๗.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. ๐๕.๓๐ น. 

ปรับอากาศ VIP ๒๔ ที่น่ัง ๑๙.๓๐ น. ๐๗.๓๐ น. ๑๗.๓๐ น. ๐๕.๓๐ น. 
 
บริษัทศรีสุเทพทัวร์ จ ากัด (โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๖๖-๗, ๐ ๗๕๒๑ ๕๑๗๓) 
 

ประเภทรถ 
กรุงเทพฯ - ตรัง ตรัง - กรุงเทพฯ 

ออก ถึง ออก ถึง 

ปรับอากาศช้ัน ๑ 
๐๗.๓๐ น. 
๑๖.๓๐ น. 

๑๘.๓๐ น. 
๐๔.๔๐ น. 

๐๘.๓๐ น. 
๑๗.๓๕ น. 

๒๐.๓๐ น. 
๐๖.๐๐ น. 

ปรับอากาศVIP ๓๒ ที่น่ัง ๑๙.๐๐ น. ๐๖.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. ๐๕.๐๐ น. 
 
สถานที่พัก :   
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

ธรรมรินทร์ รถไฟ ๕๕๐, ๗๐๐ ๐๗๕-๒๑๑-๐๑๑ 
ธรรมรินทร์ ธนา ๑,๓๐๐ - ๑,๕๐๐ ๐๗๕-๒๑๑-๒๑๑ 
บ้านอ่าวทอง   ๕๕๐ - ๖๕๐ ๐๗๕-๒๙๐-๑๙๒ 
My – friend   ๕๐๐ ๐๗๕-๒๙๐-๑๙๗ 
เรือรัษฎา ๑,๘๐๐ ๐๗๕-๒๑๔-๒๓๐ 
วัฒนาพาร์ค ๙๐๐ ๐๗๕-๒๑๖-๒๑๖ 
อยู่สบาย ๕๐๐ – ๖๐๐ ๐๗๕-๒๑๗-๘๑๗ 
ทีเบิร์ด ๓๑๐ - ๓๔๐ ๐๗๕-๒๒๐-๕๔๔ 
ศรีตรัง ๕๕๐ – ๖๕๐ ๐๗๕-๒๑๘-๑๒๒ 
ควีน ๖๐๐ – ๘๐๐ ๐๗๕-๒๑๘-๔๔๒ 
อีโค่อิน ๗๕๐ – ๘๕๐ ๐๗๕-๒๑๑-๓๑๓ 
เมซอง เดอ เชียร์ ตรัง ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ ๐๗๕-๒๑๕-๙๐๐ 
ดีดี เรสซิเด้นท ์ ๕๐๐ - ๕๕๐ ๐๗๕-๒๑๖-๗๐๐ 
Hop inn ๗๐๐ – ๗๓๐ ๐๗๕-๒๑๖-๘๙๙ 

 
**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหนา้อยา่งน้อย ๑ สัปดาห ์เพื่อรับ-ส่งสนามบนิหรือส ารองที่พัก *** 
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๑๑. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุรี 
 

สาขาวิทยบรกิารฯ จังหวัดลพบุรี            โทรศัพท์     ภายนอก     ๐ ๓๖๔๑ ๔๐๕๓-๔   
  ภายใน         ๗๑๓๐๐ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯนางสาวเพ็ญพิชญา จริตพันธ ์ โทร. ๐๘ ๑๘๕๓ ๕๑๔๖ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ นางสาวขวัญเรือน ภักดิ์ปาน โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๔๑๙๔ 
 

พนักงานขับรถยนต ์ นายสายันต ์  ศรีอ่อน  โทร. ๐๙ ๑๖๕๓ ๙๖๕๒  
 

วัน-เวลา รับ-ส่ง :  จากท่ารถ และโรงแรมที่พักสามารถรับ-ส่ง อาจารยไ์ดต้ลอดเวลา แต่หากมกีารเดินทาง   
                        ที่ใกล้เคยีงกันอาจรอ รับ - ส่ง  พร้อมกัน 
 

สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา โทรศัพท์ 
โรงแรมลพบุรีอนิน์  (พร้อมอาหารเช้า) (ห่างจากสาขา ๒ กม.) 
ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวดัลพบุรี 

๕๙๐-๑,๒๐๐ 
๐ ๓๖๖๑ ๓๔๐๕ 
๐ ๓๖๔๑ ๒๘๐๒ 

โรงแรมลพบุรีอนิน์ รีสอร์ท (พร้อมอาหารเชา้) (ห่างจากสาขา ๔ กม.) 
ทางเขา้โรงเรียนพระนารายณ์ 

๙๙๐-๑,๓๙๐ ๐ ๓๖๔๒ ๐๗๗๗ 

โรงแรมเจอารด์ ีแกรนด์เพลส (พร้อมอาหารเช้า) (หา่งจากสาขา ๒ กม.) 
ตรงข้ามโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐ 

๔๕๐-๗๐๐ 
๐ ๓๖๔๒ ๔๘๑๑-๒ 
๐๙ ๐๑๑๖ ๒๒๙๒ 

โตเกียว แมนชั่น  (พรอ้มอาหารเช้า)  (ห่างจากสาขา ๒ กม.) 
ตรงข้ามโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐ 

๕๐๐-๗๐๐ ๐ ๓๖๗๘ ๖๖๒๗ 

เบญจธารา บตูิค เพลส รีสอร์ท (พร้อมอาหารเชา้) (ห่างจากสาขา ๓ กม.) 
ทางเขา้ตดิกับโชว์รูม Ford 

๕๕๐-๗๐๐ 
๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๘ 

๐๘ ๑๙๔๖ ๑๑๐๘ 
เดอะไพรวาซี ่เรสซิเด้นท ์ลพบุรี (พร้อมอาหารเชา้) (ห่างจากสาขา ๓ กม.) 
ทางเขา้ตดิกับโชว์รูม Mazda 

๕๕๐-๙๕๐ 
๐๙ ๒๖๐๗ ๘๗๘๗ 
๐๙ ๐๙๘๓ ๗๗๐๓ 

ปันนารา (พร้อมอาหารเช้า)  (ห่างจากสาขา ๔ กม.) 
แยกไฟแดงสะพาน ๓๓ 

๖๐๐-๙๕๐ ๐๖ ๑๑๓๖ ๕๕๕๐-๑ 

 
**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๑๒. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์       ภายนอก ๐๘ ๑๐๖๘ ๖๘๙๔ 
             ภายใน   กด ๕ เมื่อมีสัญญาณตอบรับกด ๗๐๘๐, ๗๐๘๔ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางศรีทอง     ยี่สุ่นแกว้ โทร. ๐๘ ๙๕๗๙ ๗๐๑๕ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางสาววนัทิพย ์ ธงภักดิ ์  โทร. ๐๙ ๙๒๒๔ ๙๐๕๕ 
               ๐๙ ๙๖๑๖ ๕๔๒๘ 
 

พนักงานขับรถรถยนต ์  ๑. นายทิน   กุมภิโร  โทร. ๐๘ ๗๒๕๒ ๘๑๗๙ 
    ๒. นายชิราวุฒ ิ  ชัยทองสุข โทร. ๐๘ ๑๖๕๐ ๘๘๘๑  
 

การเดินทางโดยรถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ รถยนต์โดยสารประจ าทางปรบัอากาศชั้น ๑  จากสถานีขนส่ง 
หมอชติใหม ่ กรุงเทพฯ  

วันศุกร์/วันเสาร์  
- รถยนต์สาขาฯ  รอรับสามแยกปักธงชัย  เวลา ๑๕.๐๐ น. และสง่เขา้ที่พัก 

  

 วันเสาร์/วันอาทติย์  
 - ตอนเชา้ รถยนต์สาขาฯ  ไปรับ ณ ที่พัก ถึงจดุรบัเวลา ๐๗.๐๐ น.  
 - ตอนเย็น รถยนต์สาขาฯ  ออกจากสาขาฯ  เวลา ๑๗.๐๐ น.  ส่งที่สถานขีนส่งหรอืเข้าที่พัก 
 

สถานที่พัก (กรุณาตดิต่อส ารองหอ้งพักล่วงหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

๑. รัชดากร แมนชั่น ๓๕๐ – ๔๕๐ 
๐ ๔๔๒๗ ๔๔๔๔ 
๐ ๔๔๙๕ ๘๐๐๐ 

๐๘ ๕๘๕๘ ๐๓๐๓ 
๒. โรงแรมโคราช รีสอร์ท ๙๐๐ – ๑,๔๐๐ ๐ ๔๔๙๓ ๕๑๑๑ 

๓. เทอรา วิลล่า รีสอร์ท ๗๐๐ 
๐ ๔๔๗๕ ๖๘๖๖ 

๐๘ ๗๕๒๙ ๓๔๔๓ 
๐๘ ๗๕๒๙ ๔๘๘๔ 

๔. โรงแรมชาญเพลส 
(ใกล้ตลาดและชุมชนเครื่องปั้นดนิเผาด่านเกวียน) 

๕๐๐ – ๕๕๐ ๐๘ ๑๒๔๒ ๐๕๗๓ 

๕. เดอะริชโฮเทล ๖๕๐ – ๙๕๐ ๐ ๔๔๒๕ ๓๑๘๕ 
 

****  กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ - ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๑๓. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  ภายนอก ๐๖ ๑๐๖๔ ๓๙๙๐ 
            ภายใน   ๗๑๗๐๐, ๗๑๗๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาววัลเพ็ญ  มีล้อม  โทร. ๐๘ ๖๒๒๔ ๓๘๒๗ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางบณุยวีร ์  ปัญญาพุทธิกุล โทร. ๐๘ ๗๙๔๔ ๐๓๒๑ 
    นางสาวสุภาพร  หงษา  โทร. ๐๘ ๑๗๔๙ ๓๖๖๖ 
 

พนักงานขับรถยนต ์  นายกรงุจีน  สิงห์เสนา โทร. ๐๘ ๒๑๑๔ ๑๓๑๙ 
 

เดินทางโดยเครื่องบิน  
เที่ยวไป : วันศุกร์ และวันเสาร์  จากกรงุเทพฯ  - จังหวัดอดุรธาน ี
 - สนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร ์เวลา ๑๒.๒๐ น. ถงึสนามบนิ จ.อดุรธานี เวลา ๑๓.๒๕ น. 
 - สนามบินสวุรรณภูมิ สายการบนิไทย เวลา ๑๒.๑๐ น. ถึงสนามบิน จ.อุดรธานี เวลา ๑๓.๑๕ น. 
เที่ยวกลับ : วันเสาร์ และวนัอาทิตย์ จากสนามบนิ จ.อดุรธาน ีเวลา ๑๘.๓๕ น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๙.๓๕ น.  
***(รถตู้ออกจากสาขาฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงสนามบนิ จ.อุดรธานี เวลา ๑๘.๐๐ น. ระยะเวลาการเดินทาง
จากสาขาฯ ถึงสนามบินใชเ้วลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ขอให้อาจารย์พิจารณาการเลือกเที่ยวบินกลับด้วย   
เพราะอาจารยผ์ู้ช่วยประสานงานและอาจารย์ ป.ตรี ต้องเดินทางออกจากสาขาฯพร้อมกันในวันอาทิตย์)*** 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรมกินรี รีสอร์ท ๔๐๐ - ๔๕๐ ๐ ๔๒๓๖ ๐๐๙๑ 
โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ ๗๕๐, ๘๐๐ และ ๑,๒๐๐ ๐ ๔๒๓๖ ๑๑๑๙ 
โรงแรมเมืองชัย ๔๐๐ - ๔๕๐ ๐ ๔๒๓๑ ๑๔๕๔ 
โรงแรมวิภาพร ๔๐๐ - ๔๕๐ ๐ ๔๒๓๑ ๒๘๖๖ 
โรงแรมเรือนช่อฟ้า ๔๐๐ - ๕๐๐ ๐๙ ๕๖๕๘ ๕๕๔๔ 

 

**หมายเหต*ุ* 
๑.  เที่ยวบนิเดินทางมา รบัไม่เกินเวลา ๑๓.๓๐ น. เที่ยวบินกลบัอาจารย์ ป.ตร ี ออกจากสาขาฯพรอ้มกนั       
     เวลา ๑๗.๐๐ น. 
๒.  สาขาฯ มีรถรับส่งคันเดยีว ดงันัน้ ในวันเสารเ์ช้า และวันอาทติย์เช้า ต้องรับสง่อาจารย์จากที่พักไปบรรยาย 
     ที่สาขาฯ ชว่งเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. 
๓.  ถ้าไม่สามารถเดนิทางตามก าหนดของมหาวิทยาลัยได้  ขอความกรุณาอาจารยร์ับผิดชอบการเดินทาง 
     ของตนเอง 
๔.  การเดนิทางโดยรถยนตป์ระจ าทางถึงสถานขีนส่งจงัหวดัหนองบัวล าภ ูขอความกรุณาอาจารย์เดินทาง 
     เข้าที่พักเอง สาขาฯ จะรับอาจารย์จากที่พักไปยังสาขาฯ เท่านั้น  

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๒ วัน เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๑๔. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ            โทรศัพท์     ภายนอก ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๖๑-๓ , ๐ ๔๔๘๖ ๔๐๗๑-๔ 
             ภายใน   ๗๑๖๐๐, ๗๑๖๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาวสุภมาส         ธรรมโสภารัตน ์ โทร. ๐๙ ๘๗๙๕ ๖๕๕๓  
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางสาวสุดยนิด ี        ดิษฐศร ี  โทร. ๐๙ ๓๖๖๕ ๖๙๑๔ 
 

พนักงานขับรถยนต ์  นายณรงค ์         บัวจตัุรัส  โทร. ๐๖ ๒๒๕๒ ๖๖๖๓  
 

การเดินทางด้วยรถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑  
เที่ยวไป  : จากสถานีขนส่งหมอชติใหม่ กรุงเทพฯ ลงที่ ปอ้มต ารวจ สีแ่ยกไฟแดง ต.หนองบัวโคก อ.จัตรุัส  
             จ.ชัยภูม ิและเดนิทางต่อด้วยรถตูข้องมหาวทิยาลัยเข้าที่พัก / มหาวิทยาลัย ราคาตัว๋ ๒๗๓ บาท 
เที่ยวกลับ : ขึ้นรถท่ี ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจตรุัส   จังหวดัชัยภูมิ (จองล่วงหน้า) 
 บริษัท แอร์ชัยภูมิ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๐๓๙ ระยะเวลาเดินทาง ๔ ชม.(หมอชิตใหมช่ั้น ๓ ช่อง ๒๙) 
  -  รถออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๐๗.๓๐ น., เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  -  รถออกจาก อ.หนองบัวโคก เวลา ๑๔.๓๐ น., เวลา ๑๖.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. 
          บริษัท ซันบัส โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๖๙ ระยะเวลาเดนิทาง ๔ ชม.(หมอชติใหม่ชั้น ๓ ช่อง ๑ข) 

-  รถออกจากกรุงเทพฯ  เวลา ๐๘.๐๐ น., เวลา ๑๐.๐๐ น. และ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  -  รถออกจาก อ.หนองบัวโคก เวลา ๑๕.๓๐ น., เวลา ๑๘.๓๐ น. และ เวลา ๒๐.๓๐ น. 
 

การเดินทางโดยรถยนตต์ู้  (ระยะเวลาเดนิทาง  ๓ ชม. ๔๐ นาที) 
 รถยนต์ตู ้ โทร. ๐๘ ๔๘๓๓ ๑๘๔๗ หรือกรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๔๔๑๑ ๑๔๕๐ ขึ้นรถที่สถานหีมอชติใหม่ 
(ด้านหลัง) สาย ๒๘ บ้านเพชร – ชัยภูมิ อาคาร A ช่อง A๕ ราคาตัว๋ ๒๖๐.- บาท 

-  รถออกจากกรุงเทพฯ  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  และเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
  -  รถออกจาก อ.บ าเหน็จณรงค์ เวลา ๐๙.๐๐ น., ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

๑. รีสอร์ทเพ็ญพิมลไทยเฮ้าท์  (อาหารเช้า เพิ่ม ๕๐ บาท) 
(ห่างจากสาขาฯ ๑๐ กม. ตรงข้ามโรงเรียนบา้นกุดตาลวด) 

๔๕๐-๘๐๐ 
๐๘ ๑๘๗๙ ๗๓๘๑ 

 
๒. รีสอร์ทบ้านชาวดี  
(ห่างจากสาขาฯ ๔ กม. ใกล้โรงงานแป้งมัน)  

๓๕๐-๖๐๐ 
๐๘ ๑๐๙๗ ๖๗๓๔ 
๐๘ ๘๗๒๐ ๘๘๒๓ 

๓. รีสอร์ทบ้านพรพักตร์  (พร้อมอาหารเช้า) 
(ห่างจากสาขาฯ ๒ กม.) 

๔๕๐-๘๐๐ ๐๙ ๑๗๕๖ ๔๗๔๘ 

๔. โรงแรมเทพสถิตวิวล์  (พร้อมอาหารเช้า) 
(อยู่อ าเภอเทพสถิต ห่างจากสาขาฯ ๑๕ กม.) 

๖๕๐ - ๑,๔๐๐ 
๐ ๔๔๘๕ ๕๒๕๕ 

๐๘ ๐๔๗๕ ๐๐๐๕ 
๕. จงเจริญรีสอร์ท 
(ห่างจากสาขาฯ ๑๙ กม.) 

๔๕๐ -๕๕๐ 
๐๖ ๒๙๙๖ ๒๙๘๙ 
๐๙ ๖๕๒๖ ๔๖๕๖ 

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๑๕. สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์  (ต้ังอยู่ ณ อ าเภอหล่มสัก)  
      โทรศัพท์   ภายนอก    ๐ ๕๖๗๑ ๓๔๔๘ 
                                                                        ภายใน      ๗๑๕๐๐ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางลักขณา ยงไสว    โทร.  ๐๘ ๑๐๔๖ ๘๗๖๔ 
 

พนักงานขับรถยนต ์ นายสวิน  จันทร์เขียน   โทร.  ๐๘ ๕๗๒๙ ๖๕๖๗ 
     

การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสาร :  (กรุงเทพฯ – อ าเภอหล่มสัก) 
 

๑. บริษัท เพชรประเสริฐ จ ากัด  โทร. ๐ ๕๖๗๐ ๑๑๖๔ 
เที่ยวไป : วันศุกร์/วันเสาร์ จากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๑๕ น. ไป อ าเภอหลม่สกั  จังหวัดเพชรบูรณ์  

รถยนต์สาขาฯ  จะไปรับเวลา  ๑๕.๑๕ น.  ณ บริษัทเพชรประเสรฐิ จ ากัด  ถนนวจี   อ าเภอหล่มสกั  จังหวัดเพชรบูรณ์ (บริษัทตั้งอยู่
ข้างสถานีต ารวจภูธรหล่มสัก) 

 

๒. บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
เที่ยวไป :  วันศุกร์/วันเสาร์  จากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ไป อ าเภอหลม่สัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  

รถยนต์สาขาฯ  จะไปรับเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ สถานีบริษัทขนส่ง จ ากดั  อ าเภอหล่มสกั    จังหวัดเพชรบูรณ์ (สถานีอยู่ข้าง 7-ELEVEN) 
 

** รับจากที่พักไปยังสาขาวิทยบริการฯ เวลา ๐๘.๓๐ น และส่งกลับที่พัก หรือสถานีขนส่งเวลา ๑๒.๐๐ น และ ๑๖.๓๐ น.** 
 

สถานที่พัก : อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
ล าดับ โรงแรม ราคา หมายเลขโทรศัพท์ 

๑. นิวธาราเพลส   ๔๕๐ ๐ ๕๖๗๐ ๒๑๒๒-๓ 

๒. นิวโฮม 
 

๔๐๐ - ๘๐๐ 
 

๐ ๕๖๗๐ ๔๑๔๔ 
๐๘ ๙๔๓๖ ๑๘๘๑ 

๓. บ้านบุปผา   ๔๐๐ ๐ ๕๖๗๐ ๒๒๓๓ 
๔. บ้านศรีภูมิ ๖๐๐ ๐๘ ๙๗๐๘ ๔๔๖๑ 
๕. หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล ๖๐๐ ๐ ๕๖๗๔ ๕๐๒๑-๘ 
๖. สว่างโฮเต็ล ๓๕๐ ๐ ๕๖๗๐ ๒๔๕๔ 
๗. HT HOTEL   ๔๕๐ - ๖๐๐ ๐ ๕๖๗๑ ๓๕๕๕ 

๘. วิรชาโมเดิร์นโฮม   ๔๐๐ 
๐๘ ๐๕๐๖ ๐๔๗๘ 
๐๘ ๙๘๕๘ ๗๕๑๖ 

๙. บ้านวรฉัตร ๔๐๐ – ๔๕๐ 
๐ ๕๖๗๐ ๓๑๒๐ 

๐๘ ๒๑๑๑ ๑๖๗๗ 
๑๐. ต้นค้อ ๔๕๐ – ๖๐๐ ๐ ๕๖๙๑ ๒๑๓๑ 

 

**หมายเหตุ**  
๑. สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ี อ าเภอหล่มสัก ขอให้เดินทางไปลงรถโดยสารที่ อ าเภอหล่มสัก  

มิฉะนั้นจะไม่มรีถยนตไ์ปรับ  ในกรณลีงจุดหมายปลายทางไม่ถูกต้อง 
       ๒. หากอาจารย์ผู้บรรยายประสงค์ที่จะเข้าพักโรงแรมอื่นๆ สาขาฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์เดินทางเข้าที่พัก  
           และเดินทางไปบรรยายที่สาขาฯ เอง  

  ๓. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์  
      ฉะนั้น ที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดนิทางมา สาขาฯใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ 
      ที่จะเดินทางมาบรรยายติดตอ่ประสานงานการจองที่พักกับสาขาฯ ก่อนการเดินทางมาบรรยายล่วงหน้าอย่างน้อย   
      ๓ – ๔ สัปดาห ์

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ – ๔ สัปดาห์  เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองท่ีพัก **** 
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๑๖. สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
 

สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดบุรรีัมย์  โทรศัพท์       ภายนอก ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๙๔, ๐๘ ๙๑๔๑ ๓๖๓๙    
                              ภายใน   ๗๑๔๐๐, ๗๑๔๐๑ 
หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ ์ โทร.  ๐๘ ๑๙๗๗ ๐๔๙๗ 
 

พนักงานขับรถยนต์ นายสุขสรร พวงสาย  โทร.  ๐๙ ๑๘๓๐ ๙๙๐๖ 
 

การเดินทางโดยเคร่ืองบิน : สายการบินแอร์เอเชีย  เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ระหว่างวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒ – ๒๙ ก.พ. ๖๓) 
กรุงเทพฯ  โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙  จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. ๐ ๔๔๖๓ ๔๙๖๘   
 เที่ยวไป : 

*  เที่ยวบิน  FD๓๕๒๒ 
   จากสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ  เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
*  เที่ยวบิน   FD๓๕๒๐ 
   จากสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ  เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เที่ยวกลับ : 
*  เที่ยวบิน   FD๓๕๒๓ 
   จากสนามบนิ จังหวัดบุรีรัมย์  เวลา ๐๗.๒๕ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๒๕ น. 
*  เที่ยวบิน   FD๓๕๒๑ 
   จากสนานบิน จงัหวัดบุรีรัมย ์ เวลา ๑๕.๒๕ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๑๖.๒๕ น.  

 

การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสาร :  
บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด โทร. ๑๖๒๔ , จังหวัดบุรีรมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๔๕๗๙ 

 

ประเภทรถ 
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ 

ออก ถึง ออก ถึง 
VIP ๓๒ ที่น่ัง ๐๘.๔๐ น. ๑๔.๒๕ น. ๐๘.๓๐ น. ๑๒.๒๐ น. 
VIP ๓๒ ที่น่ัง ๑๐.๑๐ น. ๑๕.๕๐ น. ๐๙.๑๐ น. ๑๔.๕๕ น. 
VIP ๓๒ ที่น่ัง ๑๑.๑๐ น. ๑๖.๕๕ น. ๑๑.๔๐ น. ๑๗.๓๐ น. 

๒๑ ที่น่ัง ๑๒.๑๐ น. ๑๗.๔๕ น. ๑๒.๔๐ น. ๑๘.๒๕ น. 
 

การเดินทางโดยรถไฟไทย : (กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ , จงัหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๐๒) 
 

ประเภทรถ 
กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 

ประเภทรถ 
บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ 

ออก ถึง ออก ถึง 
ด่วนพิเศษ ๒๑ ๐๕.๔๕ ๑๑.๓๔ เร็ว ๑๔๖ ๑๓.๐๘ ๒๑.๑๐ 

เร็ว ๑๓๕ ๐๖.๔๐ ๑๔.๑๙ ด่วนพิเศษ ๒๒ ๑๗.๑๕ ๒๒.๕๕ 
ด่วน ๗๑ ๑๐.๐๕ ๑๖.๑๔ เร็ว ๑๔๒ ๒๑.๑๗ ๐๕.๐๐ 

 

สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อสาขาฯ ส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

โรงแรมเทพนคร  (พร้อมอาหารเช้า)  ๑,๐๐๐ ๐ ๔๔๖๑ ๓๔๐๑ 
โรงแรมรินรดเีพลส (เฟสเกา่)  (พร้อมอาหารเช้า) 
(เฟสใหม่ เดอะ ศิตา ปริ้นเซส ) (พร้อมอาหารเช้า) 

๔๐๐ – ๕๐๐ 
๗๐๐ – ๘๐๐ 

๐๘ ๐๗๙๗ ๓๓๐๐ 
 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  เพ่ือรับ - ส่งหรือส ารองท่ีพัก **** 
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๑๗. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่  สถานที่ตั้ง อาคารแมททิว(วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา LCC) 
            ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผอืก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
      โทรศัพท์   ภายนอก ๐ ๕๓๒๒ ๖๒๒๙-๓๐ 
           ภายใน      ๗๒๒๐๐ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาวกญัจน์ชริน เจริญเดช     โทร.  ๐๙ ๓๓๖๒ ๙๓๕๑ 
พนักงานขับรถยนต ์  นายเอกสิทธิ ์  ปันใจโต    โทร.  ๐๖ ๔๐๕๐ ๘๖๒๑  
 

การรับ - ส่ง ที่สนามบิน และสถานีขนส่ง 
 เวลารับ : วนัจันทร ์– วันศกุร ์     เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  
   : วันเสาร์ – วนัอาทติย ์  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
 เวลาส่ง : วนัเสาร ์– วันอาทิตย ์

      รอบแรก (อาจารย์ ป.ตร)ี  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
      รอบสอง (อาจารย์ปริญญาโท) เวลา ๑๗.๐๐ น. 
การเดินทางด้วยรถยนตโ์ดยสาร : (ระยะเวลาการเดนิทาง ๑๐ – ๑๒ ชัว่โมง) 
 - บริษัท ขนส่ง จ ากดั โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ และที่เชียงใหม ่โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๔๙, ๐ ๕๓๒๔ ๒๖๖๔ 
หรือดูใน www.transport.co.th 
 - บริษัทนครชัยแอร์   โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๙๐๑, ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๕๕ 
 - บริษัทสมบตัิทวัร์    โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๕๕ 
 - บริษัทสยามเฟิสท์ทวัร์  โทร. ๐ ๒๙๕๔ ๓๖๐๑-๗ 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
ข่วงสงิห์เรสซเิดนท์ (พรอ้มอาหารเช้า)    ๖๕๐ ๐ ๕๓๒๒ ๓๐๐๐ 

Tarin Hotel Chiangmai  (พร้อมอาหารเช้า)    ๘๐๐ – ๑,๓๐๐ ๐ ๕๓๔๐ ๐๑๓๑ 
May Flower Grand Hotel  (พร้อมอาหารเช้า) ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ ๐ ๕๓๒๑ ๕๓๒๘ 
The Empire Residence Nimman Chiang Mai 
(พร้อมอาหารเช้า)*แสดงบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ลด ๑๐%* 

๑,๖๐๐ ๐ ๕๓๒๘ ๙๒๘๘ 

Hug Nimman  (พร้อมอาหารเช้า) 
*แสดงบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ลด ๑๐๐ บาท* 

๑,๕๐๐ – ๑,๙๐๐ ๐๙๓ ๑๓๙ ๕๙๙๐ 
 

หมายเหตุ :  - ราคาที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล 
 - การจองที่พัก หากอยากไดร้าคาทีถู่กลง แนะน าให้จองผ่าน Agoda, Booking, Expedia  
            หรือ Trivago 
 - อุปกรณ์การเรียนการสอน อินเตอรเ์นต็ รบกวนแจ้งทางสาขาฯ ก่อนมาบรรยาย 

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๑๘. สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเชียงราย 
 

สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเชียงราย     โทรศัพท์         ภายนอก ๐ ๕๓๑๕ ๒๐๘๒  
      ภายใน   ๗๑๘๐๐, ๗๑๘๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาวปราณี  เชื้อเมืองพาน  โทร. ๐๘ ๖๑๑๖ ๙๓๖๘ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ    นางสาวนันทภรณย์ จันธิมา   โทร. ๐๘ ๒๖๙๕ ๖๓๕๖ 
  

พนักงานขับรถยนต์  นายมานิตย์  วงค์วาร   โทร. ๐๘ ๕๗๑๔ ๘๘๙๘ 
 

การเดินทางมาบรรยาย : 
 

 : เดินทางโดยเคร่ืองบิน รับทุกสายการบิน ในช่วงเวลาไม่เกิน ๑๗.๐๐ น. 
 : เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  รับที่สถานีขนส่ง เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรม พาร์ค อินน ์(พร้อมอาหารเช้า)    ๗๕๐ ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๗๗ 
โรงแรมบ้านปู่ (ไม่รวมอาหารเช้า) 
(ทางไปสนามกีฬากลาง จ.เชียงราย) 

๔๐๐ 
(ช่วงเทศกาล ๕๐๐) 

๐ ๕๓๗๑ ๗๑๙๐ 

 
**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๑๙. สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดกาญจนบุรี   โทรศัพท์   ภายนอก   ๐ ๓๔๕๘ ๑๐๐๙, ๐ ๓๔๕๘ ๑๐๙๐ 
ภายใน   ๗๒๑๐๐ 

 
หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายนันทภัค ไม้หอม   โทร.  ๐๖ ๓๙๖๓ ๖๔๕๔ 
 
พนักงานขับรถยนต์ ๑. นายเจริญ ปลอดโปร่ง โทร.  ๐๖ ๒๕๕๗ ๓๑๑๕ 
   ๒. นายทิวา ไวยิ่งยุทธ     โทร.  ๐๖ ๔๖๑๗ ๓๙๘๒ 
 
วัน-เวลา รับ-ส่ง  
เวลาเช้า  รับ   เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่ารถตู้ต าบลลาดหญ้า , ขนส่ง บขส. จังหวัดกาญจนบุรี 
เวลาบ่าย  รับ  เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่ารถตู้ต าบลลาดหญ้า , ขนส่ง บขส. จังหวัดกาญจนบุรี 
 
สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักล่วงหน้า)  
 

ล าดับ โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

๑. @ เมืองพลอย รีสอร์ท ๖๙๐ - ๘๙๐ 
๐ ๓๔๕๘ ๑๔๕๖ 

๐๘ ๘๑๙๔ ๔๖๕๖ 
๒. Getin Hotel ๕๕๐ ๐๙ ๐๔๒๖ ๔๔๔๒ 

๓. ที่วิเศษ & รีสอร์ท ๔๕๐ - ๕๐๐ 
๐ ๓๔๕๘ ๑๑๒๑ 

๐๘ ๕๒๙๓ ๑๒๘๕ 
๔. Blue Sapphire ๑,๐๕๐ ๐ ๓๔๕๘ ๑๒๒๗ 
๕. พลอยสวย รีสอร์ท   ๖๐๐ - ๗๐๐ ๐๙ ๒๗๙๖ ๔๕๖๔ 
๖. บ้านลาวา รีสอร์ท ๖๐๐ ๐๘ ๔๕๒๑ ๗๑๐๙ 

๗. หินใหญ่ โฮเท็ล ๔๐๐ 
๐ ๓๔๕๘ ๑๒๙๔  

๐๘ ๔๗๗๔ ๕๔๖๗ 

๘. ยูโร รีสอร์ท ๕๐๐ 
๐๙ ๗๙๕๔ ๖๒๒๒  
๐๙ ๒๒๖๕ ๙๕๕๑ 

 
**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อรับ-ส่งหรือส ารองที่พัก **** 
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๒๐. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร ์
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์        โทรศัพท์  ภายนอก ๐ ๔๔๕๕ ๘๙๑๘-๙ 
      ภายใน    ๗๒๐๐๐, ๗๒๐๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางมุทติา  ศรีปิยะบุตร โทร. ๐๘ ๙๗๒๐ ๐๖๙๓ 
ผู้ประสานงานสาขาฯ  นางสาวอญัชล ี  เสาทอง  โทร. ๐๘ ๗๙๕๘ ๒๑๑๑ 
พนักงานขับรถยนต ์  นายสุริยา  ระเมียดด ี โทร. ๐๘ ๙๔๒๔ ๒๕๘๕  
  

การเดินทางโดยรถไฟไทย : 
     

ประเภทรถ กรุงเทพฯ-สุรินทร์ ประเภทรถ สุรินทร์ - กรุงเทพฯ 
ด่วนพิเศษ๒๑ ๐๕.๔๕ น. ๑๒.๐๙ น.  ด่วนพิเศษ๒๒ ๑๖.๑๔ น. ๒๒.๕๕ น. 

เร็ว ๑๓๕ ๐๖.๔๐ น. ๑๕.๐๗ น. ด่วน ๗๔ ๒๐.๒๕ น. ๐๔.๓๕ น. 
ด่วน ๖๗ ๒๐.๓๐ น. ๐๔.๓๐ น.  ด่วน ๖๘ ๒๐.๕๙ น. ๐๕.๓๒ น. 
ด่วน ๗๓ ๒๑.๕๐ น. ๐๕.๑๖ น. 

 

การเดินทางโดยรถยนตโ์ดยสาร : 
บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด  
เที่ยวไป :    จากกรงุเทพฯ (สถานขีนสง่หมอชิตใหม่/ศนูย์นครชัยแอร์)  เวลา ๐๘.๔๕ น. ถึง จงัหวัดสรุินทร์  

 เวลา ๑๔.๒๕ น. หรือ เวลา ๐๙.๒๕ น. ถึง จังหวดัสุรนิทร์ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
เที่ยวกลับ :  จาก จงัหวดัสรุินทร ์เวลา ๒๐.๒๕ น. ถึงกรุงเทพฯ  (สถานขีนสง่หมอชิตใหม่/ศนูย์นครชัยแอร์)        
            เวลา ๐๒.๒๕ น. 
 

บริษัท ขนส่ง จ ากดั 
เที่ยวไป :   รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๑  จากกรุงเทพฯ (สถานขีนสง่หมอชิตใหม่) เวลา ๒๒.๐๐ น.  

     ถงึ จังหวัดสรุินทร์  เวลา ๐๔.๓๐ น.  
      รถโดยสารปรับอากาศชัน้ ๒  จากกรงุเทพฯ (สถานขีนส่งหมอชติใหม่) เวลา ๐๗.๐๐ น.  

     ถงึ จงัหวัดสรุินทร์  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เที่ยวกลับ :  รถโดยสารปรบัอากาศชั้น ๑  จาก จังหวดัสุรินทร ์ เวลา ๒๑.๓๐ น. ถงึ กรงุเทพฯ  

       (สถานขีนส่งหมอชิตใหม่)   เวลา ๐๓.๓๐ น. 
       รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒  จาก จงัหวัดสรุินทร์  เวลา ๐๗.๓๐ น. ถงึ กรุงเทพฯ  

       (สถานขีนส่งหมอชิตใหม่)  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
สถานที่พัก (กรุณาตดิต่อสาขาฯ ส ารองหอ้งพักล่วงหน้า) 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรมทองธารินทร์ (พร้อมอาหารเช้า) ๑,๐๐๐ ๐ ๔๔๕๑ ๔๒๘๑ 
โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก (พร้อมอาหารเช้า)   ๑,๑๐๐ ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๘๐ 
โรงแรมมาติน่า ๔๐๐ - ๔๕๐ ๐ ๔๔๗๑ ๓๕๕๕ 
อพาร์ทเมนท์กฤษดาแกรนด์พาเลส ๓๖๐ ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๙๗ 

 

**** กรุณาติดต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองท่ีพัก **** 
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๒๑. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี 
 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี       โทรศัพท ์   ภายนอก  ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๓ 
                                                                      ภายใน    ๗๑๙๐๐, ๗๑๙๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นายยงยุทธ แสงเสน้  โทร. ๐๙ ๔๒๖๓ ๔๒๓๑ 
 

พนักงานขับรถยนต ์  นายอาคม ระล ี  โทร. ๐๘ ๖๗๙๖ ๒๕๖๘ 
 

เดินทางโดยเครื่องบิน :  
          บรรยายวันเสาร์ : รับวันศุกร ์ ที่สนามบินนานาชาติอดุรธานี ตั้งแต ่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. 
 บรรยายวันอาทติย์ : รับวันเสาร์ ที่สนามบินนานาชาตอิุดรธาน ีตัง้แต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.                          
 เดินทางโดยรถประจ าทาง มาที่สาขาอดุรธานี มีทุกครึง่ชั่วโมง ระยะเวลาในการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ มาอุดรธานี ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง ๘ ชั่วโมง ก่อนเดินทางกรณุาแจ้งล่วงหน้าก่อนอยา่ง
น้อย ๓ วัน  
 

สถานที่พัก : (กรุณาตดิต่อส ารองห้องพักลว่งหน้า)  
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
โรงแรม เค.พ ี(พร้อมอาหารเช้า)   ๖๕๐ ๐ ๔๒๓๓ ๒๒๒๒ 

เสริมสิรริีสอร์ท   ๓๕๐ - ๕๐๐ 
๐๘ ๑๗๖๘ ๔๖๑๑ 
๐๘ ๓๓๖๐ ๐๔๙๕ 

 
 

**หมายเหต*ุ*  
 หากอาจารย์เดินทางมาในวนับรรยายหรอืนอกเหนือเวลาที่ไดก้ าหนด ขอให้อาจารย์รับผิดชอบการ
เดินทางมาสาขาวิทยบริการฯ  ดว้ยตนเอง 

 

**** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางอย่างน้อย ๓  วัน **** 
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๒๒. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา  ที่ตั้ง หมู่ ๙  ต าบลท้ายเหมือง  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา        
โทรศัพท์  ภายนอก ๐ ๗๖๔๑ ๐๙๒๗ - ๘ 
  ภายใน  ๗๒๔๐๐, ๗๒๔๐๑ 
            

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ นางสาวกมลทิพย์ ถิรสัตยวงศ ์ โทร. ๐๘ ๙๐๗๘ ๖๓๘๑ 
 

พนักงานขับรถยนต ์  นายวิษณ ุ  วังเมอืง     โทร. ๐๘ ๕๐๗๐ ๖๘๗๗  
      ๐๘ ๗๘๙๓ ๔๒๘๔ 
 

เดินทางโดยเครื่องบิน (วัน - เวลา รับ – ส่ง สนามบิน จังหวัดภูเกต็)   
 เดินทางวันศุกร์ และวันเสาร์ : (รถตูส้าขาฯ  รอรับเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.) เที่ยวเดยีว เทา่นั้น 
                             สายการบินแอร์เอเซีย จากดอนเมืองเวลา ๑๒.๒๐ น.  ถึงภูเก็ตเวลา ๑๓.๔๐ น. 
   สายการบินนกแอร์ จากดอนเมืองเวลา ๑๑.๒๕ น.  ถึงภูเก็ตเวลา ๑๒.๔๕ น. 
   สายการบินไทยสมายล์ จากสุวรรณภูมิเวลา ๑๒.๒๐ น.  ถงึภูเกต็เวลา ๑๓.๕๐ น. 
 เดินทางกลับวันเสาร์/วันอาทิตย์ : รถตู้ออกจากสาขาฯ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถงึ สนามบิน ๑๗.๐๐ น. 
 

เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร :  มีบริษัทรถให้บรกิาร คอื 
 บริษัท บขส. รถออกจากกรงุเทพฯ(สายใต)้ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถงึอ าเภอท้ายเหมอืง เวลา ๐๘.๐๐ น. 
 บริษัท ภูเกต็เซ็นทรัล รถออกจากกรุงเทพฯ(สายใต้) เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึงอ าเภอท้ายเหมือง เวลา ๐๗.๓๐ น. 
 บริษัท ภูเกต็ท่องเที่ยว รถออกจากกรุงเทพฯ(สายใต้) เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึงอ าเภอท้ายเหมือง เวลา ๐๗.๓๐ น. 
 

สถานที่พัก :  (กรุณาติดต่อสาขาฯ  ส ารองห้องพักล่วงหน้า) 
 

โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 
บ้านพักอาทร  
(ห่างจากสาขาฯ ๕ กม.) ๔๐๐ – ๖๐๐ ๐๘ ๙๕๘๗ ๒๒๑๐ 

โรงแรมบ้านท้ายเหมือง 
(มีอาหารเชา้ หา่งจากสาขาฯ 
๕ กม.)   

๘๐๐ – ๑,๐๐๐ ๐๘ ๑๓๗๖ ๖๘๕๓ 

 

**หมายเหต*ุ* 
 ถ้าหากอาจารย์เดนิทางมานอกเหนือจากที่สาขาฯ ระบุ หรืออาจารย์เดินทางมาในตอนเช้าของวันบรรยาย  
ขอความกรุณาให้อาจารยร์บัผิดชอบการเดนิทางมาที่สาขาวทิยบริการฯ ด้วยตนเอง (มรีถแท็กซี่สนามบนิให้บรกิาร)  

 

 **** กรุณาตดิต่อสาขาฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือรับ-ส่งหรือส ารองทีพั่ก **** 
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๒๓. สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 
 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา     ที่อยู่ ถนนสายสนามบิน ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ ่ 
          โทรศัพท์  ภายนอก ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๓ 
                                                                  ภายใน   ๗๒๓๐๐, ๗๒๓๐๑ 
 

หัวหน้าส านักงานสาขาฯ      นายณัฐชาญเชษฐ ์       สรรพพันธ์    โทร. ๐๘ ๙๕๐๕ ๗๑๗๗ 
 

พนักงานขับรถยนต ์            นายจีราวัฒน ์      ตันติสุนทรรักษ ์ โทร. ๐๙ ๘๐๔๑ ๖๒๔๒ 
         นายประสิทธิ ์      แก้วเจรญิ  โทร. ๐๙ ๕๐๘๐ ๑๒๐๓ 
 

เดินทางโดยเครื่องบิน : (เวลา รับ-ส่ง ที่สนามบินหาดใหญ่)  
 ช่วงเวลารับท่ีสนามบินในแต่ละวัน มีท้ังหมด ๓ รอบ 
 - รอบที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 - รอบที่ ๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 - รอบที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

สถานที่พัก : (กรุณาติดต่อส ารองห้องพักลว่งหน้า) 
โรงแรม ราคา เบอร์โทรศัพท์ 

ห้องพักตาชั่งอีสาน   (ใกล้สนามบินและสาขาฯ) ๔๕๐ - ๗๐๐ ๐ ๗๔๔๗ ๔๑๑๙ 
ห้องพัก New Resort  (ใกล้สนามบินและสาขาฯ) ๖๕๐ ๐ ๗๔๓๓ ๕๗๓๕ 
โรงแรม PB Grand  (ใกล้ย่านศูนย์การค้าหาดใหญ่) ๖๙๐ ๐ ๗๔๒๕ ๓๘๑๑ 
โรงแรมวังน้อย  (ใกล้ย่านศูนย์การค้าหาดใหญ่) ๘๐๐ ๐ ๗๔๒๓ ๖๐๑๐ 
โรงแรม Leewana  (ใกล้ย่านศนูย์การค้าหาดใหญ่) ๗๙๐ ๐ ๗๔๓๖ ๓๓๓๓ 
โรงแรม Regent  (ใกล้ย่านศูนยก์ารค้าหาดใหญ่) ๑,๓๐๐ ๐ ๗๔๓๕ ๓๓๓๓ 
 

E-mail : ที่สามารถตดิตอ่ หรือ รับสง่ข่าวสาร ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ Ram_songkhla@hotmail.com 
 

**หมายเหต*ุ* 
 ในการรับที่สนามบนิ สามารถไปรับได้ทุกเที่ยวบิน แต่ไมเ่กินรอบเวลาที่ก าหนด และถ้าหากอาจารย์
เดินทางมานอกเวลาตามที่ก าหนด ทางสาขาฯ ตอ้งขออภัยที่ไม่สามารถใหบ้ริการรบัที่สนามบินได้ เนื่องดว้ย
รถตูข้องสาขาฯ ต้องเข้าไปรบัอาจารย์ทา่นอืน่ในตัวเมืองหาดใหญ่เข้ามาสอนที่สาขาฯ 

 

**** กรุณาตดิต่อแจ้งรายละเอียดลว่งหน้าอยา่งน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตดิต่อ
ประสานงานดา้นการรับ - ส่งและส ารองที่พัก **** 
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