
ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

1 5 มกราคม 2553 6 มกราคม 2553 ร.ร.สารสาศวิเทศ/นวมินทรนิมิต
ใหม

การขอใชสถานที่จัดกิจกรรม นางสุพัฒนา ชลคีรี ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดใหม สามารถจดรถใหได

2 5 มกราคม 2553 8 มกราคม 2553 เซ็นทรัล บางนา ทําหนังสือเดินทางราชการ นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ
3 5 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 สําเพ็ง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
4 5 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 บานอธิการบดี รับประติมากรรมหลอดสี เพื่อจัดแสง ณ 

ลานฮโศกมนตรี วันที่ 9/1/10
นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

5 6 มกราคม 2553 11 มกราคม 2553 สถาบันสงเสริมการสอน ติดตอราชการ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนมัติ5 6 มกราคม 2553 11 มกราคม 2553 สถาบนสงเสรมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตดตอราชการ นางสาวศวพร ละมายนล อนุมต

6 6 มกราคม 2553 11 มกราคม 2553 สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ติดตอราชการ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

7 7 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 จังหวัดสระบุรี, ขอนแกน, 
รอยเอ็ด, มกดาหาร

เก็บขอมูลสําหรับการสรางเกณฑ
มาตรฐานในโครงการสรางแบบทดสอบ

วาที่รอยตรีวิวัตน พรหม
สวรรค

ยังไมยื่นคํารอง
รอยเอด, มุกดาหาร มาตรฐานในโครงการสรางแบบทดสอบ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
สวรรค

8 7 มกราคม 2553 17 มกราคม 2553 จังหวัดกําแพงเพชร, ลําปาง, 
แพร, พิษณุโลก

เก็บขอมูลที่โรงเรียนระดับมัธยมปลาย
เพื่อสรางเกณฑมารตรฐานในโครงการ

ของมหาวิทยาลัย

วาที่รอยตรีวิวัตน พรหม
สวรรค

ยังไมยื่นคํารอง

9 7 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 รับรองอาคุนตุกะ (สถานที่ นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
จะแจงใหทราบภายหลัง) สามารถจัดรถใหได

10 7 มกราคม 2553 18 มกราคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ ขนยายครุภัณฑ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
11 7 มกราคม 2553 25 มกราคม 2553 จ.นครราชสีมา จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
12 7 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 จ.ระยอง นํานิสิตศึกษาดูงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

่ ่13 7 มกราคม 2553 20 กุมภาพันธ 2553 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.
นครนายก

ทํากิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

14 7 มกราคม 2553 21 กุมภาพันธ 2553 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.
นครนายก

ทํากิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

15 7 มกราคม 2553 28 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร
ธานี

พานิสิตเขารวมโครงการแขงขันตอบ
ปญหาทาง ศรษฐศาสตร

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดธาน ปญหาทางเศรษฐศาสตร สามารถจดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

16 7 มกราคม 2553 6 กุมภาพันธ 2553 เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบรี

นํานิสิต ชั้นปที่ 2 และ 3 ไปทัศนศึกษา
ในรายวิชาเศรษฐศาสตรอตสาหกรรม

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดจงหวดชลบุร ในรายวชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม สามารถจดรถใหได

17 7 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 วัดภาษี ซอยเอกมัย เพื่อขนของพระ ในงานครบรอบ 1 ป 
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและงานปใหม

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ

18 7 มกราคม 2553 27 กุมภาพันธ 2553 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.
นครนายก

ทํากิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

19 7 มกราคม 2553 28 กมภาพันธ 2553 ต.ทรายมล อ.องครักษ จ. ทํากิจกรรมในชมชนเกี่ยวกับการคัดแยก นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนมัติ19 7 มกราคม 2553 28 กุมภาพนธ 2553 ต.ทรายมูล อ.องครกษ จ.
นครนายก

ทากจกรรมในชุมชนเกยวกบการคดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏ อนุมต

20 7 มกราคม 2553 6 มีนาคม 2553 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.
นครนายก

ทํากิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ

21 7 มกราคม 2553 7 มีนาคม 2553 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.
นครนายก

ทํากิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ

22 7 มกราคม 2553 25 มกราคม 2553 จ.นครราชสีมา จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

23 7 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 จ.ระยอง นํานิสิตศึกษาดูงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
24 8 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 มศว องครักษ ตรวจการจางกอสราง นางสาวณัฐฏรดา บุญหนุน อนุมัติ
25 8 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม ติดตอขอรับยาและเวชภัณฑ และรับบัตร นางสาวอัญชลี โพธิ์พันธ อนุมัติ

ชุมชนจุฬา คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ID Card งานกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบมหกรรม

26 11 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสาร นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ
27 11 มกราคม 2553 12 มกราคม 2553 เซ็นทรัล บางนา รับหนังสือเดินทางไปตางประเทศ นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ

่28 11 มกราคม 2553 15 มกราคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา แจงจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ
29 11 มกราคม 2553 13 มกราคม 2553 มศว องครักษ ตรวจการจางกอสราง นางสาวณัฐฏรดา บุญหนุน อนุมัติ
30 12 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 วัดตางๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการไหวพระ 9 วัด นางปวีณา สีทอง อนุมัติ
31 12 มกราคม 2553 14 มกราคม 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 

สุวรรณทัต)
นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

่32 12 มกราคม 2553 22 มกราคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ)

นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

33 12 มกราคม 2553 3 กุมภาพันธ 2553 ตอนรับอาคันตุกะจากประเทศจีน
(สถานที่จะแจงใหทราบใน

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
(สถานทจะแจงใหทราบใน
ภายหลัง)

34 12 มกราคม 2553 14 มกราคม 2553 วัดตะกล่ํา เขตประเวศ งานฌาปนกิจศพ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
35 12 มกราคม 2553 28 มกราคม 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว
ประสานงานโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
36 12 มกราคม 2553 28 มกราคม 2553 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม36 12 มกราคม 2553 28 มกราคม 2553 สานกงานเขตพนทการศกษา

สระแกว
ประสานงานโครงการบรการวชาการ นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
37 12 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 สํานักคอมพิวเตอร องครักษ ขนหนังสือและตูหนังสือ นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป

ภัทร
อนุมัติ

38 13 มกราคม 2553 9 กุมภาพันธ 2553 โรงแรมแมน้ําลามาดา พลาซา 
ถ.เจรญิกรุง บางคอแหลม 

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
ญ ุ

กรุงเทพฯ
39 13 มกราคม 2553 25 กุมภาพันธ 2553 อิมแพค เมืองทองธานี แสดงผลงานนิสิต ภ.วิทยาศาสตรทั่วไป นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
40 13 มกราคม 2553 25 กุมภาพันธ 2553 อิมแพคเมืองทองธานี แสดงผลงาน นิสิต ภ.วิทยาสาสตรทั่วไป นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ยกเลิก
41 13 มกราคม 2553 14 มกราคม 2553 วังหลวง และวังสวนจิตรลดา ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ

์
อนุมัติ

ประสิทธิ์พร
42 14 มกราคม 2553 21 มกราคม 2553 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
การตรวจสอบภายใน นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ

43 14 มกราคม 2553 1 กุมภาพันธ 2553 ไปสพร.ถนนกรุงเกษม สะพาน
ขาว

นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

44 14 2553 20 2553 ไป ิ ไ ี ป ช ิ ี ศ ั ิ44 14 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ อนุมัต
45 14 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
46 15 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ประชุมวิชาการ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
47 15 มกราคม 2553 27 มกราคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
รับทุนการศึกษาเอสโซ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

48 15 2553 3 ั  2553 ํ ั ิ  ั  ั้ ั ื ั ื ั    ิ ป ั ิ48 15 มกราคม 2553 3 กุมภาพันธ 2553 สํานักคอมพิวเตอร องครักษ ขนชันหนังสือและหนังสือ นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

49 18 มกราคม 2553 19 มกราคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา แจงจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ
50 18 2553 23 ั  2553 ั ั  ป ช โ ิ ิช ช ช ส ศิ  ิ ไ  ั ื่ ไ   /ไ 50 18 มกราคม 2553 23 กุมภาพันธ 2553 จังหวัดนาน ประชุมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรืองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
51 18 มกราคม 2553 23 กุมภาพันธ 2553 จังหวัดนาน ประชุมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
52 19 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 วัดภาษี ซอยเอกมัย สงสัมภาระของพระ คืนทางวัด นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ
53 20 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 กระทรวงแรงงาน ถ มิตรไมตรี นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ53 20 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 กระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
54 20 มกราคม 2553 3 กุมภาพันธ 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ รับหนังสือบริจาค นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
55 20 มกราคม 2553 9 มีนาคม 2553 การไฟฟาบางกรวย ศึกษาดูงาน 5 ส และการประหยัด

พลังงาน
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

56 21 มกราคม 2553 22 มกราคม 2553 บาน ศ.นายแพทยวุฒิชัย( บาง
กรวย)

รับคณะกรรมการเขารวมประชุม นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
กรวย)

57 21 มกราคม 2553 9 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ ประชุมผูบริหาร รถตู (ออ 52 )1 คัน รถตู
 2 คัน (6.45 น. และ 7.00 น.) และรถ
เกง สําหรับ ผอ.กองคลัง (10.00น.) 1 

คัน

นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

58 21 มกราคม 2553 2 กมภาพันธ 2553 ไปสนามบินสวรรณภมิ นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติุ ุ ุ ุ ุ
59 21 มกราคม 2553 9 มีนาคม 2553 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม จ.

นครสวรรค
จัดคายวิทยาศาสตร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

60 21 มกราคม 2553 9 มีนาคม 2553 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม จ.
นครสวรรค

จัดคายวิทยาศาสตร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

61 22 มกราคม 2553 18 กุมภาพันธ 2553 ไปสกอ.ถ.ศรีอยุธยา นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
62 22 มกราคม 2553 12 กุมภาพันธ 2553 โรงงานเตาขยะติดเชื้อออนนุช ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชาเรียน นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
63 22 มกราคม 2553 2 มีนาคม 2553 กรมวิทยาศาสตรบริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร พระราม 6
นํา นศ. ไปศึกษานอกสถานที่ ตาม

รายวิชา อป 214
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
64 22 มกราคม 2553 26 กุมภาพันธ 2553 เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง ศึกษานอกสถานที่ ของวิชาที่เรยีน นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ
65 22 มกราคม 2553 25 มกราคม 2553 กรมโยธาทหารอากาศ สงเอกสาร นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
66 25 มกราคม 2553 17 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ จัดสัมมนาความรูทางวิชาการ นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

67 25 มกราคม 2553 27 มกราคม 2553 สถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 7 
และ TPBS

เพื่อไปประชาสัมพันธงานคืนสูเหยา \"
ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ 60 ป ศรีสงาแหง

นางสาวอัญชลี โพธิ์พันธ อนุมัติ
และ TPBS ราตรศรนครนทรวโรฒ 60 ป ศรสงาแหง

มหานคร\"
68 26 มกราคม 2553 27 มกราคม 2553 สุขุมวิท 34 สงเอกสารใหคุณธีรชัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

69 26 มกราคม 2553 8 กุมภาพันธ 2553 บ.ปูนซีเมนตไทย จก. จ.สระบุรี เพื่อศึกษาดูงาน วาที่รอยตรีวิวัตน พรหม
สวรรค

อนุมัติ
สวรรค

70 26 มกราคม 2553 8 กุมภาพันธ 2553 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด เพื่อศึกษาดูงาน วาที่รอยตรีวิวัตน พรหม
สวรรค

ยกเลิก

71 27 มกราคม 2553 23 กุมภาพันธ 2553 โรงพยาบาลยุวประสาท 
สมุทรปราการ

โครงการศึกษาดูงานนิสิตวิชาเอก
จิตวิทยา

นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

72 27 มกราคม 2553 4 มีนาคม 2553 โรงพยาบาลยุวประสาท โครงการศึกษาดูงานนิสิตวิชาเอก นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สมุทรปราการ จิตวิทยา สามารถจัดรถใหได

73 27 มกราคม 2553 5 กุมภาพันธ 2553 หอสมุด มศว องครักษ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
74 27 มกราคม 2553 12 กุมภาพันธ 2553 จ.สระบุรี,ลพบุรี,นครนายก การศึกษา วิชา อป 152 ออกไป

ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติที่เปนของจริง

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

ฟ ็ ึ ี ป ไ ื่ ไ ไ75 27 มกราคม 2553 23 กุมภาพันธ 2553 บริษัท นาคาฟารม จ.ภูเก็ต ทัศนศึกษา ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร 
(อัญมณีและเครื่องประดับ)

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรืองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

76 27 มกราคม 2553 17 กุมภาพันธ 2553 จ.ปทุมธานี,สระบุรี,ลพบุรี
,นครนายก

เปนวิชา วท.252 การออกศึกษานอก
สถานที่เพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ได
ศึกษาลักษณะธรรมชาติที่เนของจริง

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

77 27 มกราคม 2553 31 มกราคม 2553 วัดบางพลีใหญ จ สมทรปราการ โครงการอนรักษภมิปญญาไทย และสืบ นายชลายทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม77 27 มกราคม 2553 31 มกราคม 2553 วดบางพลใหญ จ.สมุทรปราการ โครงการอนุรกษภูมปญญาไทย และสบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

นายชลายุทธ เพยวประเสรฐ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

78 28 มกราคม 2553 8 กุมภาพันธ 2553 หอสมุด มศว องครักษ ประชุมบุคลากร นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
79 28 มกราคม 2553 1 กุมภาพันธ 2553 มศว ประชุม นายปวรุตม พงศพฤฒานนท อนุมัติ
80 28 มกราคม 2553 29 มกราคม 2553 มศว ฝกอบรม นางสาวภาวิณี พูลนอย อนุมัติ

หนาที่ 5/46



ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

81 29 มกราคม 2553 4 มกราคม 2553 โรงเรียนสุนทรภูพิทยา จ.ระยอง เพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกสอน
ของนิสิต กศ บ 5 ป วิชาเอก

นางปวีณา สีทอง อนุมัติ
ของนสต กศ.บ. 5 ป วชาเอก

ภาษาอังกฤษ
82 1 กุมภาพันธ 2553 4 กุมภาพันธ 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตร

ไมตรี/กรมการกงสุล ถ.แจงวัฒนะ
นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได

83 1 กมภาพันธ 2553 10 กมภาพันธ 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตร นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ83 1 กุมภาพนธ 2553 10 กุมภาพนธ 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตร
ไมตรี/กรมการกงสุล ถ.แจงวัฒนะ

นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

84 1 กุมภาพันธ 2553 4 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ ติดตอราชการและถายรูปประติมากรรม นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

85 2 กุมภาพันธ 2553 12 กุมภาพันธ 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ
สุวรรณทัต)

86 2 กุมภาพันธ 2553 16 กุมภาพันธ 2553 จังหวัดเชียงราย จัดโครงการเผยแพรความรูดาน ICT 
สญัจร

นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

87 2 กุมภาพันธ 2553 4 กุมภาพันธ 2553 สํานักคอมพิวเตอร องครักษ รวมพิธีเปดโครงการการจัดการศึกษา
แบบ Cyber Education ที่ดี (Best 

P i )

นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

อนุมัติ

Practice)
88 3 กุมภาพันธ 2553 4 มีนาคม 2553 หองสมุดรัฐสภา ประกอบรายวิชา นางปวีณา สีทอง อนุมัติ
89 3 กุมภาพันธ 2553 10 กุมภาพันธ 2553 ไปโรงแรมแมน้ํารามาดาพลาซา

ถ.เจรญิกรุง
นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
90 3 กุมภาพันธ 2553 5 มีนาคม 2553 สํานักงานเทศบาลนครระยอง 

เทศบาลระยอง จ ระยอง
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

เทศบาลระยอง จ.ระยอง วทยาศาสตรทวไป
91 3 กุมภาพันธ 2553 17 กุมภาพันธ 2553 บริษัท เจียบฮงการเมนท จํากัด 

(บางบอน) ซ.เอกชัย 66/5 ถ.
เอกชัย กทม.

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของรายวิชา 
คส441 อุตสาหกรรมเสื้อผา 1

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

92 3 กุมภาพันธ 2553 26 กุมภาพันธ 2553 โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ ออน
นช

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ
นุช วทยาศาสตรทวไป

93 4 กุมภาพันธ 2553 17 กุมภาพันธ 2553 โรงเรียนนายเรืออากาศ สถาบัน
มาตรวิทยา

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตทาง
วิชาการ

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง

94 4 กุมภาพันธ 2553 19 กุมภาพันธ 2553 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ศึกษาดุงาน ฟงการบรรยายและเยี่ยมชม
โครงการบานมั่งคง

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดโครงการบานมงคง สามารถจดรถใหได

95 4 กุมภาพันธ 2553 2 มีนาคม 2553 ธนาคารแหงประเทศไทย สาย
ออกบัตรธนาคาร

ศึกษาดูงานการผลิตธนบัตรของประเทศ
ไทย และฟงการบรรยายพิเศษ

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ

96 5 กุมภาพันธ 2553 18 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ -ประสานมิตร โครงการมหกรรมภาษาฯ นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

97 5 กมภาพันธ 2553 22 มีนาคม 2553 จ.สระแกว จัดโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม97 5 กุมภาพนธ 2553 22 มนาคม 2553 จ.สระแกว จดโครงการบรการวชาการ นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

98 5 กุมภาพันธ 2553 9 มีนาคม 2553 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม จ.
นครสวรรค

จัดโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

99 5 กุมภาพันธ 2553 8 กุมภาพันธ 2553 วังสวนจิตลดา ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

100 5 กุมภาพันธ 2553 22 มีนาคม 2553 จ.สระแกว จัดโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

101 5 กุมภาพันธ 2553 9 มีนาคม 2553 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม จ.
นครสวรรค

จัดโครงการบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

102 8 กุมภาพันธ 2553 8 มีนาคม 2553 สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมฯ นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
ั ใ ไ สามารถจัดรถใหได

103 8 กุมภาพันธ 2553 10 กุมภาพันธ 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี
 และโรงแรมแมน้ํารามาดา
พลาซา ถ.เจรญิกรุง

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

104 8 กุมภาพันธ 2553 5 มีนาคม 2553 รพ.ชลประทาน ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
105 8 กมภาพันธ 2553 24 กมภาพันธ 2553 วัอทัยธาราม ภาควิชาคณิตศาสตร จัดทําบญ ฯ จึงขอ นายชลายทธ เพียวประเสริฐ อนมัติ105 8 กุมภาพนธ 2553 24 กุมภาพนธ 2553 วอุทยธาราม ภาควชาคณตศาสตร จดทาบุญ ฯ จงขอ

รถรับและสงพระภิกษุ ที่วัด
นายชลายุทธ เพยวประเสรฐ อนุมต

106 8 กุมภาพันธ 2553 23 กุมภาพันธ 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

107 9 กุมภาพันธ 2553 2 มีนาคม 2553 เมืองทองธานี เพื่อจัดโครงการนิทรรศการ นางสาวนิภา วองไว ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได

108 9 กุมภาพันธ 2553 12 กุมภาพันธ 2553 ไปสพร.ถนนกรุงเกษม สะพาน
ขาว

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
109 9 กุมภาพันธ 2553 27 กุมภาพันธ 2553 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดปา

เลไลย ตลาดสามชก
โครงการอนุรักษภูมิปญญาไทยและสืบ

ทอดวัฒนธรรมไทย ภ เคมี
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดเลไลย ตลาดสามชุก ทอดวฒนธรรมไทย ภ.เคม สามารถจดรถใหได
110 10 กุมภาพันธ 2553 11 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานภาครัฐ

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล
โครงการในระบบ NRPM-Ongoing 

monitoring

นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

111 10 กมภาพันธ 2553 12 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชมเชิงปฏิบัติการหนวยงานภาครัฐ นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม111 10 กุมภาพนธ 2553 12 พฤษภาคม 2553 มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ประชุมเชงปฏบตการหนวยงานภาครฐ
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล
โครงการในระบบ NRPM-Ongoing 

monitoring

นางสาวจตรลดา สฉา ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

112 10 กุมภาพันธ 2553 7 มีนาคม 2553 โรงเรียนบานใหมศรีจําปาและ 
โรงเรียนทากระบาก จ.สระแกว

การปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด

นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

113 10 กุมภาพันธ 2553 7 มีนาคม 2553 โรงเรียนบานใหมศรีจําปาและ 
โรงเรียนทากระบาก จ.สระแกว

ขนหนังสือไปหองสมุดโรงเรียน จ.
สระแกว

นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

114 10 กุมภาพันธ 2553 12 กุมภาพันธ 2553 พรไทยพัสดุ (ถนนสุขุมวิท) ซื้อวัสดุกอสราง นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
115 11 กุมภาพันธ 2553 17 กุมภาพันธ 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
116 11 กุมภาพันธ 2553 22 กุมภาพันธ 2553 สถาบันสงเสริมการสอน รับวิทยากร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
117 11 กุมภาพันธ 2553 22 กุมภาพันธ 2553 สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รับวิทยากร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

118 15 กุมภาพันธ 2553 17 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ ประชุมผูประกอบการ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
119 15 กุมภาพันธ 2553 15 กุมภาพันธ 2553 สยามเฟสทเอ็กซเพรสคารโก ขนอุปกรณและของบริจาค นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป

ั
อนุมัติ

(RCA) ภัทร
120 17 กุมภาพันธ 2553 18 กุมภาพันธ 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา แจงจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
121 17 กุมภาพันธ 2553 22 กุมภาพันธ 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา แจงจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ
122 18 กุมภาพันธ 2553 24 กุมภาพันธ 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รับวิทยากร นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
123 18 ั  2553 7 2553 ิ ั ี ี  ป ี ึ ิ 5 ิ ั ิ123 18 กุมภาพันธ 2553 7 เมษายน 2553 บริษัท ซีพี คาปลีกและ

การตลาด จํากัด
ศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
124 19 กุมภาพันธ 2553 18 มีนาคม 2553 ศาลปกครองกลาง แจงวัฒนะ ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
125 19 ั  2553 24 ั  2553 ศ ป  ั ิ  ช ั   ั  ั ิ125 19 กุมภาพันธ 2553 24 กุมภาพันธ 2553 ศาลปกครองกลาง แจงวัฒนะ ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
126 19 กุมภาพันธ 2553 12 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี
ศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

127 22 กุมภาพันธ 2553 4 มีนาคม 2553 เมืองทองธานี ติดตอราชการ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
128 22 กุมภาพันธ 2553 24 กุมภาพันธ 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา แจงจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ
129 24 ั  2553 4 ี 2553 ั  ป ิ ั ิ129 24 กุมภาพันธ 2553 4 มีนาคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ และ

หองสมุดคณะแพทย
ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

130 25 กุมภาพันธ 2553 2 มีนาคม 2553 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ติดตอราชการ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
131 26 กุมภาพันธ 2553 23 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

หอสมุดแหงชาติ
ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

132 26 กมภาพันธ 2553 24 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชม นางสาวนาฏยา บญจิตร อนมัติ132 26 กุมภาพนธ 2553 24 มนาคม 2553 มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจตร อนุมต
133 26 กุมภาพันธ 2553 25 มีนาคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
134 2 มีนาคม 2553 4 มีนาคม 2553 มศว องครักษ เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬา สกอ.รถตู1คัน 

รถไดนา1คัน
นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ

135 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 มศว องครักษ เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬา สกอ. นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
136 2 ี 2553 2 ี 2553 ั ช ไป  ศ ิสิ ส ิ ช ิ ั ิ136 2 มนาคม 2553 2 มนาคม 2553 วดเพชรเกษม ไปรวมงานศพนสต นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต
137 3 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 มศว องครักษ ประชุม นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
138 3 มีนาคม 2553 15 มีนาคม 2553 ไปสกอ.ถ.ศรีอยุธยา นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
139 3 มีนาคม 2553 10 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินมูลคา

ทรัพยสินทางปญญา
นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
140 3 ี 2553 4 ี 2553 ํ ี ั  ั ั ิ140 3 มีนาคม 2553 4 มีนาคม 2553 ทําเนียบรัฐบาล สงจดหมาย นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

141 4 มีนาคม 2553 12 มีนาคม 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 
สุวรรณทัต)

นางสุปราณี ธูปสุวรรณ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

142 4 มีนาคม 2553 26 กุมภาพันธ 2553 สํานักพระราชวัง สงหนังสือขอเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพฯ นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ
ประสทธพร
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
143 4 มีนาคม 2553 25 กุมภาพันธ 2553 มศว องครักษ จัดทําวัตถุที่ เรือนไทยหมู นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

ประสทธพร
144 4 มีนาคม 2553 3 มีนาคม 2553 เยาวราช ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

145 4 มีนาคม 2553 8 มีนาคม 2553 สํานักคอมพิวเตอร องครักษ ประชุมผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

อนุมัติ

146 5 มีนาคม 2553 9 พฤษภาคม 2553 จังหวัดนาน ประสานงานการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม146 5 มนาคม 2553 9 พฤษภาคม 2553 จงหวดนาน ประสานงานการจดกจกรรมบรการวชาการ นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

147 5 มีนาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 จังหวัดนาน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
148 5 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 โรงแรมสยามซิตี้ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
149 5 มีนาคม 2553 9 พฤษภาคม 2553 จังหวัดนาน ประสานงานการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
150 5 มีนาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 จังหวัดนาน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
151 8 มีนาคม 2553 19 มีนาคม 2553 สกอ. เพื่อจับสลากแบงสายกีฬา สกอ. นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
152 8 มีนาคม 2553 19 มีนาคม 2553 สภากาชาดไทย ประชุมงานกาชาด นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
153 8 มีนาคม 2553 20 มีนาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม โครงการกีฬาวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 20 \"ดอยสเทพเกมส\"
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดไทย ครงท 20 \ ดอยสุเทพเกมส\  
เพื่อแขงขันกีฬาประเพณีฯ

สามารถจดรถใหได

154 8 มีนาคม 2553 13 มีนาคม 2553 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภแม
สอด จ.ตาก

สอบคัดเลือกนิสิตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตรทั่วไป

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

155 9 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 โรงแรมตวันนา สุรวงค ประชุมวิชาการวิจัยหนวยงาน นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
156 9 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2553 โรงแรมตวันนา สุรวงค ประชุมวิชาการวิจัยหนวยงาน นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
157 9 มีนาคม 2553 10 มีนาคม 2553 สํานักพระราชวัง ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

158 10 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ไปเขาเฝาสมเด็จพระเทพฯ งานวันพระ
ราชสมภพ ขอรถ 2 คัน

นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ

159 11 มีนาคม 2553 11 มีนาคม 2553 ไปสพร.ถนนกรุงเกษม สะพาน
ขาว

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
160 17 มีนาคม 2553 23 มีนาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

สระแกว
จัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสระแกว สามารถจดรถใหได
161 17 มีนาคม 2553 23 มีนาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

สระแกว
จัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
162 18 มีนาคม 2553 26 มีนาคม 2553 ถนนสุโขทัย ติดตอราชการ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
163 18 มีนาคม 2553 23 มีนาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

สระแกว
ขนอุปกรณคายวิทยาศาสตร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

สระแกว
164 18 มีนาคม 2553 5 เมษายน 2553 วัดปริวาส พระราม 3 รับพระสงฆ จํานวน 5 รูป นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
165 18 มีนาคม 2553 23 มีนาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

สระแกว
ขนอุปกรณคายวิทยาศาสตร นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

166 19 มีนาคม 2553 24 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได

167 19 มีนาคม 2553 12 พฤษภาคม 2553 บริษัท ซีพี คาปลีกและ
การตลาด จํากัด

ศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

168 22 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 โรงแรมศุภาลัย ปาสัก รีสอรท 
แอนดสปา จังหวัดสระบุรี และ
วัดในจังหวัดสระบุรี

เพื่อรับสงบุคลากรของคณะทันต
แพทยศาสตร ไปเขารวมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทํางาน

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

เปนทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
ใหบริการที่ประทับใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 

2553 และโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

169 22 ี 2553 24 ี 2553 ส ศ ั  ป ช ส ิ ั ิ169 22 มนาคม 2553 24 มนาคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจตร อนุมัต
170 23 มีนาคม 2553 24 มีนาคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ,และจุฬาลงกรณ
สงหนังสือ ,และเขารวมประชุม นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ

171 23 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ

172 25 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 ไปศนยราชการ ถ แจงวัฒนะ นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ172 25 มนาคม 2553 30 มนาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวฒนะ นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
173 26 มีนาคม 2553 20 เมษายน 2553 สยามสแควร รานหนังสือจุฬาฯ คัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
174 29 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2553 สกอ สงเอกสาร นางระเบียบ หอมหวล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
175 29 มีนาคม 2553 5 เมษายน 2553 สถานกงศุล แจงวัฒนะ ติดตอราชการ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
176 29 มีนาคม 2553 9 เมษายน 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 

สุวรรณทัต)
นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

177 29 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
178 29 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2553 กระทรวงพาณิชย เพื่อไปจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนมัติ178 29 มนาคม 2553 31 มนาคม 2553 กระทรวงพาณชย เพอไปจดทรพยสนทางปญญา นางสาวจตรลดา สฉา อนุมต
179 29 มีนาคม 2553 29 มีนาคม 2553 ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
180 31 มีนาคม 2553 2 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศ ถ.แจงวัฒนะ
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

181 31 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 ทดสอบระบบ2 ทดสอบระบบ2 นางสาววันทนา ผองภักต ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได

182 31 มีนาคม 2553 1 เมษายน 2553 ทดสอบระบบ1 ทดสอบระบบ1 นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
183 2 เมษายน 2553 1 เมษายน 2553 ทดสอบระบบ3 ทดสอบระบบ3 นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
184 5 เมษายน 2553 21 เมษายน 2553 โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท แอนด

สปา
โครงการสัมมนาประจําปคณะ

มนุษยศาสตร
นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
185 5 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสล กระทรวงการ นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ185 5 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศ ถ.แจงวัฒนะ และ
สถานทูตกรีซ ถ.สาทรใต

นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

186 5 เมษายน 2553 7 เมษายน 2553 อาคารเรียนรวมเรียนรวม (205) 
สํานักสื่อ องครักษ

เดินทางไปปฏิบัติราช นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก รออนุมัติ

187 7 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 สถานกงศุล แจงวัฒนะ ติดตอราชการ นางระเบียบ หอมหวล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมุ /
สามารถจัดรถใหได

188 7 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 องครักษ ประชุม นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
189 7 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 มศว องครักษ ขนยายอุปกรณวิทยาศาสตร (รถขนของ

6 ลอ)
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

190 8 เมษายน 2553 17 พฤษภาคม 2553 ไปสนามบินสุวรรณภุมิ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
191 8 เมษายน 2553 9 เมษายน 2553 ไปสถานทูตกรีซ ถ.สาทรใต นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

หนาที่ 12/46



ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
192 8 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 มูลนิธิขาวขวัญ ตําบลสระแกว 

อําเภอเมือง จังหวัดสพรรณบรี
เพื่อติดตอประสานงาน และศึกษา

รายละเอียดกอนนํานิสิตไปทํากิจกรรม
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดอาเภอเมอง จงหวดสุพรรณบุร รายละเอยดกอนนานสตไปทากจกรรม
โครงการจิตสํานึกสาธารณะ

สามารถจดรถใหได

193 9 เมษายน 2553 20 เมษายน 2553 สถาบันคลังสมองแหงชาติ ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
194 9 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดทํายุทธศาสตรศูนยวิทยาศาสตรศึกษา นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
195 9 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 อ สวนผึ้ง จ ราชบรี จัดทํายทธศาสตรศนยวิทยาศาสตรศึกษา นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม195 9 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 อ.สวนผง จ.ราชบุร จดทายุทธศาสตรศูนยวทยาศาสตรศกษา นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
196 12 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 ราชประสงค ไปสัมมนา นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
197 12 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 ม. กรุงเทพ กลวยน้ําไทย นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
198 12 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศ ถ แจงวัฒนะ
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

ตางประเทศ ถ.แจงวฒนะ
199 12 เมษายน 2553 20 เมษายน 2553 ไปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(อาคารจามจุรี หอง113)
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

200 19 เมษายน 2553 22 เมษายน 2553 จังหวัดสระแกว เพื่อสํารวจพื้นที่การฝกปฏิบัติงานของ
นิสิตทันตแพทย

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

201 19 เมษายน 2553 19 เมษายน 2553 สกอ สงเอกสาร นางระเบียบ หอมหวล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

202 19 เมษายน 2553 21 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ ถ.แจงวัฒนะ

นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

203 19 เมษายน 2553 21 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ ถ.แจงวัฒนะ และ

ี ใ

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

สถานทูตกรีซ ถ.สาทรใต
204 20 เมษายน 2553 21 เมษายน 2553 ไปกรมการกงสุล กระทรวงการ

ตางประเทศ ถ.แจงวัฒนะ
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

205 20 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 ซอยอารี 8 รับของ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
206 20 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553 มศว องครักษ เดินทางปฏิปฏิบัติราชการ นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
207 21 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
208 22 เมษายน 2553 27 เมษายน 2553 ณ อาคารสวนเจาเชตุ หนวย

บัญชาการรักษาดินแดน
ประชุมวิชาการทหาร นางสาวหญิงชนก เงินทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดบญชาการรกษาดนแดน
สนามหลวง

สามารถจดรถใหได

209 23 เมษายน 2553 21 พฤษภาคม 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 
สุวรรณทัต)

นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

210 26 เมษายน 2553 10 พฤษภาคม 2553 สกอ รับเอกสาร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
211 27 เมษายน 2553 6 พฤษภาคม 2553 มศว องครักษ รับสมัครตลาดนัด นายนันทกรณ พงษพัฒน อนมัติ211 27 เมษายน 2553 6 พฤษภาคม 2553 มศว องครกษ รบสมครตลาดนด นายนนทกรณ พงษพฒน อนุมต
212 27 เมษายน 2553 3 พฤษภาคม 2554 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
213 27 เมษายน 2553 24 พฤษภาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
214 27 เมษายน 2553 4 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
215 27 เมษายน 2553 26 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ มิตรไมตรี นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ215 27 เมษายน 2553 26 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
216 27 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
217 28 เมษายน 2553 7 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขารวมประชุม นายนันทกรณ พงษพัฒน ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
218 28 เมษายน 2553 11 พฤษภาคม 2553 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพื่อนนําไปใชประโยชนดานการวิจัย นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม218 28 เมษายน 2553 11 พฤษภาคม 2553 สานกงานปลดกระทรวงพาณชย เพอนนาไปใชประโยชนดานการวจย

และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีนวัตกรรมมาก
ขึ้น

นางสาวจตรลดา สฉา ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

219 28 เมษายน 2553 25 พฤษภาคม 2553 โรงแรมฮอลิเดย อินน ชะอํา เพื่อไปจัดทําโครงการ SARคณะ
วิทยาศาสตร

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

220 30 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 โรงแรมพีเคเพลส หลักสี่ สงหนังสือเชิญเปนวิทยากร นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

221 4 พฤษภาคม 2553 6 พฤษภาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขต
สาทร เขตรามคําแหง รพ.ศิริราช
 ถ.เย็นอากาศ เขตคลองเตย 
หมูบานปญญา

เพื่อสงเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
222 6 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดสมทราปราการ
เพื่อสงนิสิตทันตแพทยไปฝกปฏิบัติงาน
วิชาทันตกรรมภาคสนาม ประจําภาค

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดจงหวดสมุทราปราการ วชาทนตกรรมภาคสนาม ประจาภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
สามารถจดรถใหได

223 6 พฤษภาคม 2553 25 พฤษภาคม 2553 โรงแรมมารวย การเดนท เพื่อสัมมนาคณะกรรมการกํากับดูแลการ
เลี้ยงและใชสัตวของสถาบันประจําป 

2553

นางสาวจิตรลดา สีฉ่ํา อนุมัติ

224 6 พฤษภาคม 2553 6 พฤษภาคม 2553 องครักษ กกกกก นางสาววันทนา ผองภักต อนมัติ224 6 พฤษภาคม 2553 6 พฤษภาคม 2553 องครกษ กกกกก นางสาววนทนา ผองภกต อนุมต
225 6 พฤษภาคม 2553 25 พฤษภาคม 2553 วัดภาษี เอกมัย ทําบุญเลี้ยงพระ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
226 6 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
227 6 พฤษภาคม 2553 11 พฤษภาคม 2553 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด

นาน
จัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
228 6 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 ทดสอบเพื่อทดสอบ ทดสอบไปนะ นายปวรตม พงศพฤฒานนท ยังไมยื่นคํารอง228 6 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 ทดสอบเพอทดสอบ ทดสอบไปนะ นายปวรุตม พงศพฤฒานนท ยงไมยนคารอง
229 6 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 ทดสอบเพื่อทดสอบ ทดสอบไปนะ นายปวรุตม พงศพฤฒานนท ยังไมยื่นคํารอง
230 6 พฤษภาคม 2553 11 พฤษภาคม 2553 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด

นาน
จัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
231 10 พฤษภาคม 2553 17 พฤษภาคม 2553 สกอ สงเอกสาร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
232 10 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 สํานักพระราชวัง รับเอกสารของมหาวิทยาลัย นางสาวมาลัยพร เทวะ อนมัติ232 10 พฤษภาคม 2553 10 พฤษภาคม 2553 สานกพระราชวง รบเอกสารของมหาวทยาลย นางสาวมาลยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมต

233 11 พฤษภาคม 2553 11 พฤษภาคม 2553 สวนจตุจักร รับของ นางสาวนาฏยา บุญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

234 11 พฤษภาคม 2553 14 พฤษภาคม 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ประชุมวิชาการ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
235 14 พฤษภาคม 2553 18 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ235 14 พฤษภาคม 2553 18 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
236 14 พฤษภาคม 2553 7 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ สงคูมือ เอกสารการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
237 24 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการ สงเอกสาร นางระเบียบ หอมหวล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
238 24 พฤษภาคม 2553 25 พฤษภาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
239 24 พฤษภาคม 2553 27 พฤษภาคม 2553 หมกฤษดานคร ถนนแจงวัฒนะ สงกรรมการผทรงคณวฒิ (ตรวจประกัน นางสาวนาฏยา บญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม239 24 พฤษภาคม 2553 27 พฤษภาคม 2553 หมูกฤษดานคร ถนนแจงวฒนะ 

นนทบุรี
สงกรรมการผูทรงคุณวุฒ (ตรวจประกน

คุณภาพศึกษาภายใน)
นางสาวนาฏยา บุญจตร ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
240 24 พฤษภาคม 2553 4 มิถุนายน 2553 โรงแรมฮอลิเดย อินน จ.เพชรบุรี จัดประชุมการประกันคุณภาพของคณะ

วิทยาศาสตร
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดวทยาศาสตร สามารถจดรถใหได
241 24 พฤษภาคม 2553 27 พฤษภาคม 2553 ม.ราชมงคลธัญญบุรี นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
242 24 พฤษภาคม 2553 25 พฤษภาคม 2553 ศูนยการกําลังสํารอง รับเอกสาร นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
243 24 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553 มศวองครักษ ติดตอราชการรานคามศวองครักษ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
244 25 พฤษภาคม 2553 24 พฤษภาคม 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร สงเอกสาร นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
245 25 2553 11 ิ 2553  43 ( ป ี ป ั ิ245 25 พฤษภาคม 2553 11 มิถุนายน 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 

สุวรรณทัต)
นางสปุราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

246 25 พฤษภาคม 2553 1 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
247 25 พฤษภาคม 2553 9 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
248 25 พฤษภาคม 2553 31 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

ไป ป ี ั249 25 พฤษภาคม 2553 26 พฤษภาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตร
ไมตร/ีศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

250 25 พฤษภาคม 2553 4 มิถุนายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
251 25 พฤษภาคม 2553 8 มิถุนายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ/

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

252 26 2553 15 ิ 2553 ศ ป  ั ิ ั้ ั   ั  ั ิ252 26 พฤษภาคม 2553 15 มถุนายน 2553 ศาลปกครองกลาง แจงวฒนะ พจารณาคดครงแรก นายนนทกรณ พงษพฒน อนุมต
253 26 พฤษภาคม 2553 27 พฤษภาคม 2553 สุขุมวิท 35 รับหนังสือบริจาค นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
254 31 พฤษภาคม 2553 8 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ ประชุมผูบริหาร รถตู (ออ 52 )1 คัน รถตู

 2 คัน (6.45 น. และ 7.00 น.) และรถ
เกง สําหรับ ผอ.กองคลัง (10.00น.) 1 

ั

นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

คัน
255 31 พฤษภาคม 2553 19 มิถุนายน 2553 สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชาย

เลนที่2 ทาสอน จันทบุรี
ในนักศึกษาและคณาจารยออกศึกษา
นอกสถานที่เพื่อเก็บขัอมูลและวิเคราะห

จากสถานที่จริง

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

256 1 มิถุนายน 2553 5 กรกฎาคม 2553 จังหวัดสระแกว ไปสงนิสิตทันตแพทยฝกปฏิบัติงาน
หลักสตรทันตกรรมภาคสนาม

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดหลกสูตรทนตกรรมภาคสนาม สามารถจดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
257 1 มิถุนายน 2553 22 มิถุนายน 2553 จังหวัดสระแกว เพื่อไปรับนิสิตทันตแพทยกลับจากการ

ฝกปฏิบัติงานหลักสตรทันตกรรม
นางยุพิน ศรีแสง อนุมัติรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดฝกปฏบตงานหลกสูตรทนตกรรม
ภาคสนาม

สามารถจดรถใหได

258 1 มิถุนายน 2553 20 สิงหาคม 2553 จังหวัดสระแกว เพื่อรับนิสิตทันตแพทยกลับจากการฝก
ปฏิบัติงานหลักสูตรทันตกรรมภาคสนาม
จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด

นางยุพิน ศรีแสง อนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

259 1 มิถนายน 2553 14 มิถนายน 2553 มศว องครักษ ประชมผประกอบการ นางสาวกานดา จาดตานิม อนมัติ259 1 มถุนายน 2553 14 มถุนายน 2553 มศว องครกษ ประชุมผูประกอบการ นางสาวกานดา จาดตานม อนุมต
260 1 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 วัดภาษี ทําบุญเลี้ยงพระ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
261 3 มิถุนายน 2553 4 มิถุนายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ/

อาคารไทมสแควร (ตรงขาม
หางสรรพสินคาโรบินสัน)ถ.
สขมวิท

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

สุขุมวท
262 3 มิถุนายน 2553 7 มิถุนายน 2553 หอสมุด มศว องครักษ เพื่อขนหนังสือ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
263 3 มิถุนายน 2553 4 มิถุนายน 2553 สํานักพระราชวังและหอสมุด

แหงชาติ
สงเอกสาร นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

264 4 มิถุนายน 2553 20 กรกฎาคม 2553 อ.แมสอด จ.ตาก เปนกิจกรรมที่ตองบริการวิชาการแก
ชุมชนโดยการจัดอบรมสัมมนาใหคุณครู

วาที่รอยตรีวิวัตน พรหม
สวรรค

อนุมัติ
ุ ุ ู
ที่ อ.แมสอด ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย
265 4 มิถุนายน 2553 5 กรกฎาคม 2553 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขารวมอบรมวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
266 7 มิถุนายน 2553 23 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
เพื่อรับสงอาจารยพิเศษ นางยุพิน ศรีแสง อนุมัติ

บาล
267 7 มิถุนายน 2553 8 มิถุนายน 2553 คณะศิลปกรรม ไปปฏิบัติงาน นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก รออนุมัติ
268 7 มิถุนายน 2553 10 กรกฎาคม 2553 จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
269 8 มิถุนายน 2553 9 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินโครงการสอนรองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

ั ใ ไ สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
270 8 มิถุนายน 2553 14 กรกฎาคม 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินโครงการสอนนองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
271 8 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินโครงการสอนนองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
272 8 มิถุนายน 2553 16 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินการโครงการสอนนองรอง

เพลง
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
273 8 มิถนายน 2553 30 มิถนายน 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินการสอนนองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม273 8 มถุนายน 2553 30 มถุนายน 2553 มศว องครกษ เพอไปดาเนนการสอนนองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
274 8 มิถุนายน 2553 7 กรกฎาคม 2553 มศว องครักษ เพื่อไปดําเนินการสอนนองรองเพลง นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนุมัติ
275 8 มิถุนายน 2553 16 มิถุนายน 2553 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ รับทุนมูลนิธิทศโกเพื่อการกุศล นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
276 9 มิถุนายน 2553 8 สิงหาคม 2553 จ.อุบลราชธานี สัมมนาประจําป 2553 สํานักคอมพิวเตอร นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป

ภัทร
อนุมัติ

ภทร
277 10 มิถุนายน 2553 25 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
278 10 มิถุนายน 2553 18 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
279 10 มิถุนายน 2553 24 มิถุนายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
280 10 มิถุนายน 2553 11 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
281 11 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 ไปโรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
282 11 มิถุนายน 2553 1 กรกฎาคม 2553 รับรองอาคันตุกะ (สถานที่

จะแจงใหทราบภายหลัง)
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

283 11 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 ไปโรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
284 11 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
285 14 มิถุนายน 2553 21 มิถุนายน 2553 ซอยสวนพลู รับของบริจาค งานวันศ.ดร.สุดใจ เหลา

สุนทร
นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

286 14 มิถุนายน 2553 22 มิถุนายน 2553 ซอยออนนุช เพื่อขนของบริจาค งานศ.ดร.สุดใจ 
เหลาสนุทร

นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

287 14 มิถุนายน 2553 28 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
288 14 มิถุนายน 2553 4 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
289 14 มิถุนายน 2553 29 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
290 14 ิ 2553 19 ั 2553 ส ิ ั ี ส ไ ศ  ส ศิ  ิ ั ิ290 14 มิถุนายน 2553 19 กันยายน 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม.นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
291 14 มิถุนายน 2553 1 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
292 14 มิถุนายน 2553 3 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
293 14 มิถุนายน 2553 31 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา กุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
294 14 มิถุนายน 2553 18 กันยายน 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการอสอนทางไกล กศ.ม. นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

นาน
295 14 มิถุนายน 2553 28 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
296 14 มิถุนายน 2553 4 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
297 14 มิถุนายน 2553 29 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
298 14 มิถุนายน 2553 19 กันยายน 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม.นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
299 14 มิถุนายน 2553 1 สิงหาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
300 14 มิถุนายน 2553 3 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
301 14 มิถุนายน 2553 31 กรกฎาคม 2553 สวนจิตรลดา กุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนทางไกล กศ.ม. นาน นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
302 14 มิถุนายน 2553 18 กันยายน 2553 สวนจิตรลดา จัดการเรียนการอสอนทางไกล กศ.ม. 

นาน
นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

303 15 มิถุนายน 2553 16 มิถุนายน 2553 บานซอยนวลจันทร นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ
304 15 มิถุนายน 2553 15 มิถุนายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารสําคัญใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนามเรงดวน
นางสาวนฤมล เมืองวงค ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
305 15 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารดวนที่สุดใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

่ ่306 16 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 ร.ร.สาธิตมศว ปทุมวัน เพื่อไปรับของที่ระลึก นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
307 16 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
308 16 มิถุนายน 2553 25 มิถุนายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารดวนที่สุดใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

309 16 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
310 16 มิถุนายน 2553 24 มิถุนายน 2553 สวนจตุจักร รับของ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
311 16 มิถุนายน 2553 17 มิถุนายน 2553 สํานักพระราชวัง รับเอกสาร นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

ประสทธพร
312 17 มิถุนายน 2553 25 มิถุนายน 2553 สวนจตุจักร รับของ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
313 17 มิถุนายน 2553 11 มิถุนายน 2553 กรมศิลปากร รับ-สงเจาหนาที่ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

314 17 มิถุนายน 2553 18 มิถุนายน 2553 สํานักงานกองทุนกูยืม สงเอกสาร นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
315 18 มิถนายน 2553 22 กรกฎาคม 2553 มศว องครักษ โครลการบชาศิลปาจารย นางสาวนิภา วองไว ไมอนมัติรถไมวาง/ไม315 18 มถุนายน 2553 22 กรกฎาคม 2553 มศว องครกษ โครลการบูชาศลปาจารย นางสาวนภา วองไว ไมอนุมตรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
316 18 มิถุนายน 2553 10 กรกฎาคม 2553 เขาใหญสราญรมยรีสอร จ.

นครราชสีมา
สรางสานสัมพันธระหวางนิสิตกับอาจารย
 และนิสิตแตละรุน บําเพ็ญประโยชนแก

สาธารณะ

นางสาววาสนา วงษเพชร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

317 18 มิถนายน 2553 24 มิถนายน 2553 มศว องครักษ เพื่อเก็บตัวอยางอากาศและตัวอยางดิน นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม317 18 มถุนายน 2553 24 มถุนายน 2553 มศว องครกษ เพอเกบตวอยางอากาศและตวอยางดน นางสาวพรรษกร สระโกฏ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

318 18 มิถุนายน 2553 26 มิถุนายน 2553 มศว องรักษ เพื่อเก็บตัวอยางอากาศและตัวอยางดิน นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

319 18 มิถุนายน 2553 21 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต ไปประชุมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 6 
สถาบัน

นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

้ ่320 20 มิถุนายน 2553 4 สิงหาคม 2553 รานสวนกุหลาบ สามเสน เลี้ยงรับรองแขกตางประเทศ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

321 20 มิถุนายน 2553 21 กรกฎาคม 2553 โรงแรม SC PARK ประชุม นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมอนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

322 20 มิถุนายน 2553 4 สิงหาคม 2553 รานสวนกุหลาบ สามเสน เลี้ยงรับรองแขกตางประเทศ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
ส ั ใ ไ สามารถจัดรถใหได

323 20 มิถุนายน 2553 21 กรกฎาคม 2553 โรงแรม SC PARK ประชุม นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมอนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

324 21 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 ไปโรงแรมอิมพีเรียล ควีนปารค 
สุขุมวิท 22

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

325 21 มิถนายน 2553 5 กรกฎาคม 2553 ไปโรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่ นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ325 21 มถุนายน 2553 5 กรกฎาคม 2553 ไปโรงแรมมราเคล แกรนด หลกส นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
326 21 มิถุนายน 2553 6 กรกฎาคม 2553 ไปโรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

327 21 มิถุนายน 2553 7 กรกฎาคม 2553 ไปโรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

328 21 มิถุนายน 2553 27 พฤษภาคม 2553 ทดสอบ หกดฟหกด นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
329 21 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 ซอยสวนพลู เพื่อขนของบริจาค งานศ.ดร.สุดใจ 

เหลาสนทร
นางสาวนาฏยา บุญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดเหลาสนุทร สามารถจดรถใหได
330 21 มิถุนายน 2553 22 มิถุนายน 2553 ไปซอยสวนพลู ขนของรับบริจาค งานวันสุดใจ เหลา

สุนทร
นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

331 21 มิถุนายน 2553 25 มิถุนายน 2553 ซอยออนนุช เพื่อขนของบริจาค งานศ.ดร.สุดใจ 
เหลาสนุทร

นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

332 22 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมุ ุ
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

/
สามารถจัดรถใหได

333 22 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

334 22 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม อนุมัติ

โ ป ื้ ใ ี335 22 มิถุนายน 2553 29 มิถุนายน 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ติดตามจัดซือจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม อนุมัติ

336 22 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม อนุมัติ

337 22 มิถุนายน 2553 1 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทานและ
โรงเรียนสาธิตปทมวัน

ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางมาเรียม ศิลธรรม อนุมัติ
โรงเรยนสาธตปทุมวน

338 23 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 หออัครศิลปน คลอง 6 ปทุมธานี ติดตอศิปลินแหงชาติ นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

339 24 มิถุนายน 2553 28 มิถุนายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
340 24 มิถุนายน 2553 20 กรกฎาคม 2553 ม.ราชมงคลธัญญบุรี นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
341 24 มิถุนายน 2553 20 กรกฎาคม 2553 ม.ราชมงคลธัญญบุรี นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
342 28 มิถุนายน 2553 5 กรกฎาคม 2553 จังหวัดสมุทรปราการ สงอาจารยและนิสิตทันตแพทยไปฝก

ปฏิบัติงานวิชาทันตกรรมภาคสนาม
นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดปฏบตงานวชาทนตกรรมภาคสนาม สามารถจดรถใหได
343 28 มิถุนายน 2553 26 สิงหาคม 2553 ไป ศวท. ไปเซ็นตสัญญาความรวมมือดาน

สารสนเทศ
นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

344 28 มิถุนายน 2553 1 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทาน ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
345 28 มิถุนายน 2553 8 กรกฎาคม 2553 รงแรมรอยัลริเวอร สะพานกรุงธน นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
346 28 มิถนายน 2553 29 มิถนายน 2553 มศว องครักษ เขารวมโครงการสงเสริมคณธรรมนํา นางสาวมาลัยพร เทวะ อนมัติ346 28 มถุนายน 2553 29 มถุนายน 2553 มศว องครกษ เขารวมโครงการสงเสรมคุณธรรมนา

ความรูของวิศวกรรมศาสตรและไป
พิพิธภัณฑเรือนไทยฯ

นางสาวมาลยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมต

347 28 มิถุนายน 2553 6 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อไปสงหลักฐานนักกีฬา 6 สถาบัน นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
348 30 มิถุนายน 2553 2 กรกฎาคม 2553 ไปโรงแรมอิมพีเรียล ควีนปารค 

สขมวิท 22
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

สุขุมวท 22
349 30 มิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553 โรงเรียนสวัสดี สุขุมวิท 31 สงนักเรียน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
350 30 มิถุนายน 2553 16 กรกฎาคม 2553 อําเภอวังน้ําเขียง จังหวัด

นครราชสีมา
ศึกษาดูงานรายวิชาเศรษฐศาสตรการ

พัฒนา
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
351 30 มิถุนายน 2553 6 สิงหาคม 2553 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พานิสิตไปรับทุนการศึกษา นางสาวหญิงชนก เงินทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดส ม รถ รถใ ไ
352 30 มิถุนายน 2553 16 กรกฎาคม 2553 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พานิสิตไปรับทุนการศึกษา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
353 30 มิถุนายน 2553 3 กันยายน 2553 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ไปรับทุนมูลนิธิสยามกลการ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
354 1 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 จ.อุบลราชธานี เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวนิภา วองไว ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
355 1 กรกฎาคม 2553 7 กรกฎาคม 2553 จ.อุบลราชธานี เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวนิภา วองไว ยกเลิกฎ ฎ ุ ุ ุ
356 1 กรกฎาคม 2553 2 กรกฎาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารดวนที่สุดใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

357 5 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร 
ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ภายใน

นางมาเรียม ศิลธรรม ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

358 5 กรกฎาคม 2553 9 กรกฎาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
359 5 กรกฎาคม 2553 2 กรกฎาคม 2553 ทดสอบ กกกกก นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
360 5 กรกฎาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 มิวเซียมสยามหรือพิพิธภัณฑ

การเรียนร ถนนสนามไชย
การศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

การเรยนรู ถนนสนามไชย 
กรุงเทพฯ

361 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 กองงานในพระองคสมเด็จ
พระเทพฯ

รับเอกสารงานวันสมเด็จพระเทพฯ นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

362 5 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เขารวมโครงการเดินตามรอยครู เชิดชู
เพลงเกาฯ

นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ
เพลงเกาฯ ประสทธพร

363 6 กรกฎาคม 2553 9 กรกฎาคม 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 
สุวรรณทัต)

นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

364 6 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.
นครนายก

ทัศนศึกษานอกสถานที่ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

365 6 กรกฎาคม 2553 2 สิงหาคม 2553 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ
366 6 กรกฎาคม 2553 9 กรกฎาคม 2553 อสมท. ติดตองประมาณกยศ.เพิ่มเติม นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
367 6 กรกฎาคม 2553 9 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต ไปสงหลักฐานนักกีฬา 6 สถาบัน นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
368 6 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.

นครนายก
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
369 6 กรกฎาคม 2553 2 สิงหาคม 2553 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติฎ ุ ู ุ
370 7 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
371 7 กรกฎาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 โรงงานเสนหมี่ชอเฮง,โรง

ควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
ไปศึกษาดูงานวิชา วจช 475และ วจช 

479 สาขาจุลชีววิทยา
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ อนุมัติ

372 8 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศ ไปทําพลาสปรอต นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
373 8 กรกฎาคม 2553 9 กรกฎาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารดวนที่สุดใหนายกสภา นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติฎ ฎ ุ ุ

มหาวิทยาลัย
ฤ ุ

374 8 กรกฎาคม 2553 12 กรกฎาคม 2553 ไปสกอ.ถ.ศรีอยุธยา นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
375 9 กรกฎาคม 2553 26 พฤศจิกายน 2553 โรงพยาบาลบางใหญ จ.นนทบุรี ขนวัสดุอุปกรณกลับจากการออกหนวย

ทันตกรรมพระราชทาน
นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
376 9 กรกฎาคม 2553 17 กรกฎาคม 2553 เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จ. ศึกษาดูงาน นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

นนทบุรี สามารถจัดรถใหได
377 12 กรกฎาคม 2553 2 สิงหาคม 2553 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด นํานิสิตไปรับทุน นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
378 13 กรกฎาคม 2553 16 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงปรเทศไทย นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
379 13 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553 รัฐสภา ประชุมชี้แจงงบประมาณ นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ อนุมัติ
380 13 กรกฎาคม 2553 21 กรกฎาคม 2553 รัฐสภา ประชุมชี้แจงงบประมาณ นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ อนุมัติ
381 13 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงปรเทศไทย นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ อนุมัติ
382 13 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 กรมณารักษ และรพ.วชิระ ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
383 13 2553 15 2553 ํ ั ั ป ป ั ไ ิ ิ ั ิ383 13 กรกฎาคม 2553 15 กรกฎาคม 2553 สํานักงานเขตวัฒนา ประชุมคณะกรรมการฯปองกันและแกไข

ปญหาเอดสระดับเขต
นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

384 14 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับ-สง วิทยากร นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

385 14 กรกฎาคม 2553 15 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทาน ประชุม นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ
ประสทธพร

386 14 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

387 14 กรกฎาคม 2553 20 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

388 14 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับ-สง วิทยากร นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมฎ ฎ ุ /
สามารถจัดรถใหได

389 15 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

390 15 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
391 15 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 มศว องครักษ เดินทางไปรวมโครงการพิธีไหวครู ของ นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สํานักวิชาเศรษฐศาสตรฯ สามารถจัดรถใหได
392 16 กรกฎาคม 2553 6 สิงหาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
393 16 กรกฎาคม 2553 4 สิงหาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
394 16 2553 5 ิ 2553 โ ิ   ั ิ ิ ิ ิ ไ  ั ื่ ไ   /ไ 394 16 กรกฎาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรืองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
395 16 กรกฎาคม 2553 2 สิงหาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
396 16 2553 3 สิ 2553 โ ิ   สั ิช ส ศ ิ ิ ิ ั ิ396 16 กรกฎาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
397 16 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
398 16 กรกฎาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร
สัมนาวิชาการ ประกอบดวย1. รอง
อธิการบดีฝายบริหาร(รศ.สุภา ปาน

เจริญ) 2.น.ส.พรรณราย 3.นางมาเรียม 
4 ิ

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ

4.นางสาวศุภจิตรา
399 16 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเดอะทวิน ทาวนเวอร สัมนาวิชาการ นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
400 16 กรกฎาคม 2553 26 สิงหาคม 2553 โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร
สัมนาวิชาการ ประกอบดวย1. รอง
อธิการบดีฝายบริหาร(รศ.สุภา ปาน

เจริญ) 2.น.ส.พรรณราย 3.นางมาเรียม 
4 นางสาวศภจิตรา

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ

4.นางสาวศุภจตรา
401 16 กรกฎาคม 2553 19 กรกฎาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศ ไปทําพลาสปรอต นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
402 16 กรกฎาคม 2553 31 กรกฎาคม 2553 โรงแรมมวกเหล็ก สระบุรี ใหนิสิตไดหัวขอเคาโครงปริญญานิพนธ

ที่ตนเองสนใจ ชัดเจน และตอบสนอง
ความตองการของสังคม

นางสาววาสนา วงษเพชร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

403 16 กรกฎาคม 2553 25 กรกฎาคม 2553 จังหวัดชมพร รับรองแขกตางประเทศ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม403 16 กรกฎาคม 2553 25 กรกฎาคม 2553 จงหวดชุมพร รบรองแขกตางประเทศ นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

404 16 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี ,
นครนายก

ทัศนศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โลกศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

405 16 กรกฎาคม 2553 25 กรกฎาคม 2553 จังหวัดชุมพร รับรองแขกตางประเทศ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

406 16 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 จังหวัดฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี ,
นครนายก

ทัศนศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โลกศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวศิวพร ละมายนิล อนุมัติ

407 20 กรกฎาคม 2553 21 กรกฎาคม 2553 ศูนยประสานงานขอมูล
กรรมาธิการ ถนนอูทอง

นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

408 20 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 กองงานในสมเด็จพระเทพฯ วัง
ิ

ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ
ป ิ ิ์

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
ั ใ ไ สวนจิตรลดา ประสิทธิพร สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
409 21 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อนิเทศการสอนและรับนิสิตกลับจาก

การฝกปฏิบัติงานวิชาทันตกรรม
นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดการฝกปฏบตงานวชาทนตกรรม
โรงพยาบาล

สามารถจดรถใหได

410 21 กรกฎาคม 2553 29 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอรท
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

การวางแผนยุทธศาสตรืการจัดหา
รายไดและการบริหารทรัพยสินฯ

นางสาวกานดา จาดตานิม ยังไมยื่นคํารอง

411 21 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สนง.
กฎหมายคนึงฯ ,ศิริราช ฯลฯ

สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
กฎหมายคนงฯ ,ศรราช ฯลฯ

412 21 กรกฎาคม 2553 12 สิงหาคม 2553 เกาะเสม็ด การเสริมสรางประสบการณตรง ของ
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของ
สัตวไมมีกระดุกสันหลัง โดยเรียนรูจริง

จากสถานที่จริง

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

413 22 กรกฎาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสุเหราสามอิน การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

414 22 กรกฎาคม 2553 13 กันยายน 2553 โรงเรียนสุเหราบานดอน การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

415 22 กรกฎาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 โรงเรียนวัดภาษี การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
416 22 กรกฎาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 โรงเรียนวิจิตรวิทยา (เอกมัย การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

ซอย 30)
417 22 กรกฎาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
418 22 กรกฎาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 โรงเรียนแจมจันทร การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
419 22 กรกฎาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 วัดมักกะสัน รับพระสงฆ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
20 22 2 3 ิ 2 3 ั ั ั ใ ั ป  ิ ิ  ิ ไ  ั ื่ ไ   /ไ 420 22 กรกฎาคม 2553 4 สิงหาคม 2553 วัดมักกะสัน ขนของในงานวันสถาปนาศูนยวิทยา

ศาสตรศึกษา
นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรืองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
421 22 กรกฎาคม 2553 23 กรกฎาคม 2553 ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ

ชลประทาน มศว
ประชุมพิธีวางศิลาฤกษอาคารผูปวย 20 

ชั้น ฯ
นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

422 22 กรกฎาคม 2553 28 กรกฎาคม 2553 กระทรวงสาธารณสุข รับเอกสาร นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ
ประสทธพร
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
423 22 กรกฎาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 วัดมักกะสัน รับพระสงฆ นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
424 22 กรกฎาคม 2553 4 สิงหาคม 2553 วัดมักกะสัน ขนของในงานวันสถาปนาศูนยวิทยา

ศาสตรศึกษา
นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
425 23 กรกฎาคม 2553 4 กันยายน 2553 จ.ปราจีนบุรี จัดทํายุทธศาสตรสํานักงานคณบดีคณะ

วิทยาศาสต
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
426 23 กรกฎาคม 2553 21 สิงหาคม 2553 จ.อยธยา จัดทํายทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร นายชลายทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม426 23 กรกฎาคม 2553 21 สงหาคม 2553 จ.อยุธยา จดทายุทธศาสตรคณะวทยาศาสตร นายชลายุทธ เพยวประเสรฐ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
427 23 กรกฎาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 สูนยการแพทย ชลประทาน เดินทางไปบันทึกภาพวีดิทัศนและ

บันทึกภาพนิ่ง
นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก รออนุมัติ

428 23 กรกฎาคม 2553 28 กรกฎาคม 2553 สํานักสื่อฯ มศว องครักษ ขอรถไดนา เพื่อขนของ นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก รออนุมัติ
429 23 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 วัดบรมวงศอิศรวรารามวรวิหาร เดินทางไปบันทึกภาพวีดิทัศนและ นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก รออนุมัติฎ ฎ

บันทึกภาพนิ่ง
ุ

430 28 กรกฎาคม 2553 13 กันยายน 2553 โรงเรียนสุเหราบานดอน การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
431 28 กรกฎาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 โรงเรียนสุเหราสามอิน การติดตามงานโครงการฯสงเสริมการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
432 28 กรกฎาคม 2553 30 กรกฎาคม 2553 ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ

ชลประทาน
ขนของเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ

อาคารผูปวย 20 ชั้น
นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

433 29 กรกฎาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ ประชุม นางนิตยา อินโต อนุมัติ
434 29 กรกฎาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 ไปกระทรวงการตางประเทศ ถ.

ศรีอยุธยา
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

435 29 กรกฎาคม 2553 6 สิงหาคม 2553 รับรองอาคันตุกะ (มศว-รานสีลม
วิลเลจ-มศว)

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

่ ่ ่436 29 กรกฎาคม 2553 16 สิงหาคม 2553 สนามบิสนุวรรณภูมิ , โรงเรียนใน
เขต กทม.

รับแขกตางประเทศเพื่อเยี่มชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

437 29 กรกฎาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 สถานทูตอินโดนีเซีย, สสวท. ติดตอราชการและศึกษาดูงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

438 29 กรกฎาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 SEAMEO, สสวท. เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
439 29 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
440 29 กรกฎาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา , 

สนามบินสุวรรณภูมิ
เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
441 29 กรกฎาคม 2553 16 สิงหาคม 2553 สนามบิสนุวรรณภูมิ , โรงเรียนใน

เขต กทม.
รับแขกตางประเทศเพื่อเยี่มชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
442 29 กรกฎาคม 2553 19 สิงหาคม 2553 สถานทตอินโดนีเซีย, สสวท. ติดตอราชการและศึกษาดงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม442 29 กรกฎาคม 2553 19 สงหาคม 2553 สถานทูตอนโดนเซย, สสวท. ตดตอราชการและศกษาดูงาน นางสาวศวพร ละมายนล ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
443 29 กรกฎาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 SEAMEO, สสวท. เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
444 29 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
445 29 กรกฎาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา , 

สนามบินสุวรรณภูมิ
เยี่ยมชมหนวยงาน นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
446 30 กรกฎาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ อภิปราย นางนิตยา อินโต อนุมัติ
447 1 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม 2553 มศว ประสานมิตร รับนิสิตชั้นปที่ 1 เพื่อมาเขารวมโครงการ

เศรษฐศาสตรวิชาการ
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
ป ี ี่ ี448 2 สิงหาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ

ชลประทาน มศว
เตรียมสถานทีงานพิธีวางศิลาฤกษ

อาคารผูปวย 20 ชั้นฯ
นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

449 3 สิงหาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 สนามบินสุวรรณภูมิ ไปขึ้นเครื่องบินเดินทางไปเชียงใหม นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
450 3 สิงหาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงระเบียบวาระการประชุมใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนามเรงดวน
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

451 3 สิ 2553 25 สิ 2553 ส ศ ั  ป ช ส ิ ั ิ451 3 สงหาคม 2553 25 สงหาคม 2553 หอสมุด มศว องครักษ ประชุม นางสาวนาฏยา บุญจตร อนุมัต
452 4 สิงหาคม 2553 5 สิงหาคม 2553 ศูนยการแพทย ขอรถบัส 2 คัน รับนิสิตแพทยไปเรียน นางสาวเสาวนีย จันทรนอย ยังไมยื่นคํารอง
453 4 สิงหาคม 2553 10 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ ประชุมผูบริหาร รถตู (ออ 52 )1 คัน รถตู

 2 คัน (7.00 น.) และรถเกง สําหรับ 
ผอ.กองคลัง (10.00น.) 1 คัน

นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

454 6 สิงหาคม 2553 21 สิงหาคม 2553 โรมแรมแคนทารี โฮเต็ล จ ประชมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทํา นายชลายทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม454 6 สงหาคม 2553 21 สงหาคม 2553 โรมแรมแคนทาร โฮเตล จ.
อยุธยา

ประชุมเชงปฎบตการเพอจดทา
ยุทธศาสตร 5ป ของคณะวิทยาศาสตร

นายชลายุทธ เพยวประเสรฐ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
455 9 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม 2553 วังสวนจิตรลดา สงเอกสาร นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

ประสทธพร
456 10 สิงหาคม 2553 2 กันยายน 2553 สํานักสงฆวัดเขาสามั้น อ.บอ

ทอง จ.ชลบุรี
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหนิสิต
มีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีไทย ใน

วันออกพรรษา

นางสาววาสนา วงษเพชร อนุมัติ

457 10 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 SCB Park ประชุมนิสิตและบุคลากร นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได

458 10 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ ตรวจประเมินคุณภาพ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
459 10 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 คณะใน มศว ตรวจประเมินคุณภาพ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
460 10 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 SCB Park ประชุมนิสิตและบุคลากร นางสาวศิวพร ละมายนิล ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
461 11 สิงหาคม 2553 11 สิงหาคม 2553 ไปอาคาร GPF Tower ถ.วิทย นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ461 11 สงหาคม 2553 11 สงหาคม 2553 ไปอาคาร GPF Tower ถ.วทยุ 

(ตรงขามสถานทูตอเมริกา)
นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

462 14 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 จ.ประจวบคีรีขันธ สัมมนาประจําป นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

463 16 สิงหาคม 2553 17 สิงหาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริราช สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
464 17 สิงหาคม 2553 18 สิงหาคม 2553 aaa aaa นางสาววันทนา ผองภักต ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
465 18 สิงหาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
466 18 สิงหาคม 2553 24 กันยายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
467 18 สิงหาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 ไปอาคารแเล็ครัชดา (เยื้องศูนย

์
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

ประชุมแหงชาติสิริกิตติ์)
468 18 สิงหาคม 2553 28 กันยายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
469 18 สิงหาคม 2553 20 สิงหาคม 2553 เทพารักษ สําโรง สัมภาษณอาจารยอาวุโสผูมีคุณูปการ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

470 18 สิงหาคม 2553 3 กันยายน 2553 โรงแรมเรดิสัน พระรามเกา ไปอบรมเชิงปฏิบัติการใชงานระบบ 
E A di

นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
E-Audit

หนาที่ 29/46



ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
471 18 สิงหาคม 2553 3 กันยายน 2553 โรงแรมเรดิสัน พระรามเกา ไปอบรมเชิงปฏิบัติการใชงานระบบ 

E Audit
นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

E-Audit
472 20 สิงหาคม 2553 23 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ ติดตอราชการ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
473 20 สิงหาคม 2553 26 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อขนเอกสารหนังสือสําหรับใชในงาน

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนิสิต
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามโครงการ

เครือขายความรวมมือของ 3

นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

เครอขายความรวมมอของ 3 
มหาวิทยาลัย

474 23 สิงหาคม 2553 23 สิงหาคม 2553 วัดวชิรธรรมสาธิต ไปงานศพมารดาของอาจารยวรวุฒิ รอบรู นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติ
475 23 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 มศว องครักษ ประชุม นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
476 23 สิงหาคม 2553 27 สิงหาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริราช สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
477 23 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 บานผศ ศีลา จานียโยธิน สัมภาษณเพื่อนําขอมลประกอบ นางสาวมาลัยพร เทวะ อนมัติ477 23 สงหาคม 2553 31 สงหาคม 2553 บานผศ.ศลา จานยโยธน สมภาษณเพอนาขอมูลประกอบ

โครงการชําระประวัติสษสตรของ
มหาวิทยาลัย

นางสาวมาลยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมต

478 23 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 บานรศ.ทวีรัศมิ์ ธนาคม สัมภาษณเพื่อนําขอมูลจัดทําโครงการ
ชําระประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย

นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

479 23 สิงหาคม 2553 24 สิงหาคม 2553 กระทรวงพาณิชย ยื่นเอกสารคําขอจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวปยวรรณ บญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมญญ ุญ ญ /
สามารถจัดรถใหได

480 23 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 ศูนยประชุมคอนเวนชันเซนเตอร 
เซ็นทรัลเวอร ราชประสงค

รวมงาน \\ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

481 23 สิงหาคม 2553 25 สิงหาคม 2553 ศูนยประชุมคอนเวนชันเซนเตอร 
เซ็นทรัลเวอร ราชประสงค

รวมงาน \\ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

่482 24 สิงหาคม 2553 28 สิงหาคม 2553 สุพรรณบุรี โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

483 24 สิงหาคม 2553 26 สิงหาคม 2553 ศูนยประชุมคอนเวนชันเซนเตอร 
เซ็นทรัลเวอร ราชประสงค

นําเสนอผลงานวัจัยแหงชาติ(Thailand 
Research Expo 2010)

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

484 25 สิงหาคม 2553 2 กันยายน 2553 โรงแรมรามาการเดน เพื่อเขารวมประชุมและดําเนินงานฯ นางนิตยา อินโต อนุมัติ
485 25 ิ 2553 22 ั 2553 โ ป ป ั ั ั้ ี่ 9/53 ิ ิ โ ั ิ485 25 สิงหาคม 2553 22 กันยายน 2553 โรงพยาบาลชลประทาน ประชุม สมัยสามัญ ครังที 9/53 นางนิตยา อินโต อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
486 25 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 หองสมุดคณะรัฐศาสตร 

จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

จุฬาลงกรณมหาวทยาลย
487 25 สิงหาคม 2553 8 กันยายน 2553 พิพิธภัณฑลานของเลนกริกยุน

พันธ จ.พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

488 25 สิงหาคม 2553 26 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อขนหนังสือที่ใชสําหรับโครงการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practicse

นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ

489 26 สิงหาคม 2553 6 กันยายน 2553 บานศาสตราจารยบญถึง สัมภาษณเพื่อนําขอมลรวบรวมทํา นางสาวมาลัยพร เทวะ อนมัติ489 26 สงหาคม 2553 6 กนยายน 2553 บานศาสตราจารยบุญถง สมภาษณเพอนาขอมูลรวบรวมทา
ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย

นางสาวมาลยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมต

490 26 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 กรมทัรพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย

ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนทางทรัพยสิน
ทางปญญา

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

491 27 สิงหาคม 2553 30 สิงหาคม 2553 เซ็นทรัลเวิลล รับโล นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ
492 27 สิงหาคม 2553 3 กันยายน 2553 อยุธยา โครงการติดตามประเมินผลศักยภาพของ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติุ

เครือขายการวิจัยเครือขายอุดมศึกษา
ุญ ญ ุ

493 30 สิงหาคม 2553 20 กันยายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
494 30 สิงหาคม 2553 20 กันยายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
495 30 สิงหาคม 2553 21 กันยายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
496 30 สิงหาคม 2553 20 กันยายน 2553 ร.ร.วัดภาษี (เอกมัย) ติดตามโครงการ นางสาวนาฏยา บญจิตร อนมัติ( ) ฏ ุญ ุ
497 30 สิงหาคม 2553 7 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร(ีบางมด)
ศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

498 30 สิงหาคม 2553 13 กันยายน 2553 ร.ร.สุเหราบานดอน สุขุมวิท 49 ติดตามโครงการ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
499 30 สิงหาคม 2553 1 กันยายน 2553 กองทัพอากาศ ประชุมวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
500 30 สิงหาคม 2553 10 กันยายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ พานิสิตไปรับทนการศึกษา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนมัติ500 30 สงหาคม 2553 10 กนยายน 2553 สานกงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
พานสตไปรบทุนการศกษา นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต

501 30 สิงหาคม 2553 10 กันยายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

พานิสิตไปรับทุนการศึกษา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

502 31 สิงหาคม 2553 31 สิงหาคม 2553 สํานักงานรัฐสภา Admisdion นางระเบียบ หอมหวล ยังไมยื่นคํารอง
503 1 กันยายน 2553 3 กันยายน 2553 โรงแรมปริ้นซ พาเลซ มหานาค ประชุมเรื่องแผนยุทธศาสตร นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจรญิ อนุมัติ

กรุงเทพฯ
ุ ุ ุ ญ ญ ุ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
504 1 กันยายน 2553 2 กันยายน 2553 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ
โครงการปจฉิมนิเทศสมาชิก กบขและ

อบรมเจาหนาที่ผปฏิบัติงาน
นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ

นครเหนอ อบรมเจาหนาทผูปฏบตงาน
505 1 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จํากัด รับหนังสือบริจาค นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
506 2 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 ซอยลาดพราว 43 (อ.จรรจา 

สุวรรณทัต)
นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

507 2 กันยายน 2553 27 กรกฎาคม 2553 ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
508 2 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 ศนยการกําลังสํารอง ไปรับเอกสาร นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนมัติ508 2 กนยายน 2553 7 กนยายน 2553 ศูนยการกาลงสารอง ไปรบเอกสาร นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต
509 3 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 กกกกกกก กกกกกก นางสาวสมถวิล บางคําหลวง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
510 3 กันยายน 2553 3 กันยายน 2553 ผผผผผผ ฟ นางสาวสมถวิล บางคําหลวง อนุมัติ
511 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 ซอยศูนยวิจัย พระราม 9 สัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลจัดทํา

ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ
ประวตศาสตรของมหาวทยาลย ประสทธพร

512 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 วังสวนจิตรลดา รับเอกสาร นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

513 6 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 โรงแรมรามาการเดนท นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ
514 6 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
515 6 กันยายน 2553 8 กันยายน 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย
ยื่นเอกสารคําขอจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
516 6 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก
รวมมจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการใน
งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

517 6 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดี
รังสิต กทม.

รวมประชุมระดมความคิดเห็น นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

518 6 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

รวมจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงาน
วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ยกเลิก

519 7 ั 2553 10 ั 2553  ี่ ึ ใ   ี ั   ั  ั ิ519 7 กันยายน 2553 10 กันยายน 2553 หางทองเยาวราช ดูของทีระลึกใหแกเกษียณอายุ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
520 7 กันยายน 2553 8 กันยายน 2553 โอรสศาลา ไปซื้อยาเวชภัณฑเพื่องานกีฬา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
521 7 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553 กรมทรัพยทางปญญา กระทรง

พาณิชย
ยื่เอกสารคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

พาณชย ปญญา
522 8 กันยายน 2553 8 กันยายน 2553 เมืองทองธานี ติดตอราชการ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
523 10 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 ร.พ.ชลประทาน, มศว องครักษ ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
524 13 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 มศว องครักษ เพื่อจัดวัสดุสํานักงาน นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
525 13 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

 ื
ติดตอราชการ นางนิตยา อินโต อนุมัติ

เกลาพระนครเหนอ
526 13 กันยายน 2553 1 กันยายน 2553 ทดสอบระบบ นางสาววันทนา ผองภักต อนุมัติ
527 13 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 มศว ประสานมิตร รับวิทยากรบรรยายใหผูบริหารระดับสูง นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
528 13 กันยายน 2553 13 กันยายน 2553 โรงแรมรามาดา เดมา และ 

สํานักคณะกรรมการวิจัย
เสนอแฟมเอกสารดวนใหทานรอง
อธิการบดีฝายวิชาการลงนาม และสง

เอกสารดวนใหสมาคมวิจัย

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

เอกสารดวนใหสมาคมวจย
529 13 กันยายน 2553 15 กันยายน 2553 กระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสิน

ทางปญญา
ยื่นจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

530 14 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 หมูบานเมืองทองธานี รับวิทยากร นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
531 14 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 โอรสศาลา ติดตอประสานงานซื้อยาเวชภัณฑ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
532 15 กันยายน 2553 20 กันยายน 2553 สํานักงานปรมาณเพื่อสันติ เพื่อใหนิสิตไดเล็งเห็นความสําคัญของ นายชลายทธ เพียวประเสริฐ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม532 15 กนยายน 2553 20 กนยายน 2553 สานกงานปรมาณูเพอสนต 

วิภาวดีฯ
เพอใหนสตไดเลงเหนความสาคญของ
การสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยะดาน

วิทยาศาสตร

นายชลายุทธ เพยวประเสรฐ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

533 15 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553 โรงแรมรามาดา เดมา เพชรบุรี 
35

เสนอเอกสารเพื่อใหทานรองวิชาการลง
นาม

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

534 16 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 สํานักงานกฎหมายคนึง , สกอ. สงระเบียบวาระฯ ก.บ.บ. นางสาวนฤมล เมืองวงค อนมัติ534 16 กนยายน 2553 17 กนยายน 2553 สานกงานกฎหมายคนง , สกอ. 
ซ.อารียสัมพันธ ถ.เย็นอากาศ

สงระเบยบวาระฯ ก.บ.บ. นางสาวนฤมล เมองวงค อนุมต

535 17 กันยายน 2553 23 กันยายน 2553 รัฐสภา นํานิสิตไปรวมงานสมาคมศิษยเกา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
536 17 กันยายน 2553 22 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา จังหวัด นครนายก
จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวัน

นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอม 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

ุ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
537 17 กันยายน 2553 24 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 

จังหวัดนครนายก
จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวัน

นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

จงหวดนครนายก นทรรศการวชาการโรงเรยนนายรอยพระ
จุลจอม 2553

538 17 กันยายน 2553 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 
จังหวัดนครนายก

จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวัน
นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอม 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

539 17 กันยายน 2553 21 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระ จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวัน นางสาวปยวรรณ บญเพ็ญ อนมัติ539 17 กนยายน 2553 21 พฤศจกายน 2553 โรงเรยนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก

จดแสดงผลงานวชาการในงานวน
นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอม 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพญ อนุมต

540 17 กันยายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 
จังหวัดนครนายก

จัดแสดงผลงานวิชาการในงานวัน
นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอม 2553

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

541 20 กันยายน 2553 17 กันยายน 2553 สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบิน
ดอนเมือง

รับสงวิทยากรโครงการเสวนาชําระ
ประวัติศาสตร ฯ ครั้งที่ 2

นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

542 20 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นําหลักฐานนักกีฬาไปสง นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
543 21 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริราช สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
544 21 กันยายน 2553 23 กันยายน 2553 มศว องครักษ เดินทางไปพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย นางสาวมาลัยพร เทวะ

์
อนุมัติ

ภาคกลาง ประสิทธิ์พร
545 21 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553 กระทรวงการตางประเทศ ถ.แจง

วัฒนะ
ติดตอทําหนังสือเดินทางไปตางประเทศ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

546 22 กันยายน 2553 23 กันยายน 2553 สํานักงานคนึง ถนนวิทยุ ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
547 22 กันยายน 2553 13 ตุลาคม 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
548 22 กันยายน 2553 13 ตุลาคม 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม ยกเลิก
549 22 กันยายน 2553 22 กันยายน 2553 ไปกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

550 22 กันยายน 2553 22 กันยายน 2553 โรงแรมราวมาดา เดมา เพชรบุรี
35

เสนอแฟมเอกสารเพื่อใหรองอธิการบดี
ลงนาม

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

551 23 ั 2553 8 2553 ป ี ั ิ551 23 กันยายน 2553 8 ตุลาคม 2553 สกอ ประชุม นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
552 23 กันยายน 2553 8 ตุลาคม 2553 สกอ ประชุม นางระเบียบ หอมหวล ยังไมยื่นคํารอง
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
553 23 กันยายน 2553 27 กันยายน 2553 กระทรวงตางประเทศ นางประเทือง ประสพสันต อนุมัติ
554 23 ั 2553 30 ั 2553 ส ั โ โ ี ิ  ช ิ ิ โ ั ิ554 23 กันยายน 2553 30 กันยายน 2553 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ
ติดตอราชการ นางนิตยา อินโต อนุมัติ

555 23 กันยายน 2553 8 ตุลาคม 2553 มศว องครักษ คัดเลือกผูควบคุมงานอาคาร
อเนกประสงคโพธิวิชชาลัย

นางสาวณัฐฏรดา บุญหนุน อนุมัติ

556 23 กันยายน 2553 24 กันยายน 2553 โรงแรมใบหยก ไปกินเลี้ยงรวมงานเกษียณ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
557 24 กันยายน 2553 12 ตลาคม 2553 มศว องครักษ ประชมผบริหาร รถต (ออ 52 )1 คัน รถต นางสาวนฤมล เมืองวงค อนมัติ557 24 กนยายน 2553 12 ตุลาคม 2553 มศว องครกษ ประชุมผูบรหาร รถตู (ออ 52 )1 คน รถตู

 2 คัน (7.00 น.) และรถเกง สําหรับ 
ผอ.กองคลัง (10.00น.) 1 คัน

นางสาวนฤมล เมองวงค อนุมต

558 24 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 ไปการบินไทย ถ.หลานหลวง นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
559 24 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 สระวายน้ําศูนยพัฒนาการ

การศึกษาวิทยาศาสตร(ทองฟา
ซอมวายน้ํา นางสายรุง อรรถวรรณ อนุมัติ

การศกษาวทยาศาสตร(ทองฟา
จําลอง),สระวายน้ํามศว องครักษ

560 24 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 มศว องครักษ ขนสัมภาระไป มศว องครักษ นางสายรุง อรรถวรรณ อนุมัติ
561 24 กันยายน 2553 27 กันยายน 2553 โรงเรียนวัดภาษี ติดตามโครงการรักการอาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
562 27 กันยายน 2553 30 กันยายน 2553 สํานักงานคนึง ถนนวิทยุ ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
563 27 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเอกสารดวนที่สดจากนายกสภาฯ นางสาวนฤมล เมืองวงค ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม563 27 กนยายน 2553 28 กนยายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวทยาลย รบเอกสารดวนทสุดจากนายกสภาฯ นางสาวนฤมล เมองวงค ไมรบเรองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
564 27 กันยายน 2553 27 กันยายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเอกสารดวนที่สุดจากนายกสภาฯ นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
565 27 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 สถานทูตแคนาดา ถ.พระราม 4 นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
566 27 กันยายน 2553 30 กันยายน 2553 ไปสพร.ถนนกรุงเกษม สะพาน

ขาว
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

ขาว
567 27 กันยายน 2553 29 กันยายน 2553 การบินไทย ถ.หลานหลวง นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
568 28 กันยายน 2553 29 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลาง ฟงคําพิพาทษาศาล นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
569 28 กันยายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 ไปมศว องครักษ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
570 28 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 สถานทูตแคนาดา ถ.พระราม 4 นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
571 28 กันยายน 2553 4 ตลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ มิตรไมตรี นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ571 28 กนยายน 2553 4 ตุลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
572 28 กันยายน 2553 29 กันยายน 2553 ไปการบินไทย ถ.หลานหลวง

และสถานทตแคนาดา ถ
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

และสถานทูตแคนาดา ถ.
พระราม 4

573 30 กันยายน 2553 25 ตุลาคม 2553 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร รับ-สงนิสิตทันตแพทยไปฝกปฏิบัติงาน
วิชาทันตกรรมภาคสนาม

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

574 30 กันยายน 2553 6 ตุลาคม 2553 รับรองอาคันตุกะ (สถานที่
จะแจงใหทราบภายหลัง)

นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมอนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหไดจะแจงใหทราบภายหลง) สามารถจดรถใหได

575 1 ตุลาคม 2553 4 ตุลาคม 2553 รพ.ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี ประชุมตรวจการจาง นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ อนุมัติ
576 1 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2553 ไปสกอ.ถ.ศรีอยุธยา นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
577 4 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ 

และหนวยงานภายใน มศว 
องครักษ,

ติดตามการจัดซื้อ-จัดจาง ใหสตง. นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ

องครกษ,
578 4 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทาน ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
579 4 ตุลาคม 2553 8 ตุลาคม 2553 โรงพยาบาลชลประทาน ติดตามจัดซื้อจัดจางภายใน นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ
580 4 ตุลาคม 2553 8 ตุลาคม 2553 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ 

และหนวยงานภายใน มศว 
องครักษ,

ติดตามการจัดซื้อ-จัดจาง ใหสตง. นางสาวศุภจิตรา วิจิตร อนุมัติ

องครกษ,
581 4 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 โรมแรมบางกอก กอลฟ สปา รี

สอรท จ.ปทุมธานี
เพื่อเขารวมโครงการอบรม เรื่อง 
Facilitator สําหรับกิจกรรม KM

นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

582 4 ตุลาคม 2553 30 ตุลาคม 2553 โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รี
สอรท

เพื่อเขารวมโครงการอบรม เรื่อง KM 
เครือขายการประกันคุณภาพ 3 

มหาวิทยาลัย

นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

่583 4 ตุลาคม 2553 8 ตุลาคม 2553 บางกอก กอลฟ สปา รีสอรท เพื่อประชุม KM นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
584 4 ตุลาคม 2553 15 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปกร สนามจันทร เพื่อประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
585 5 ตุลาคม 2553 30 ตุลาคม 2553 โรงเรียนวัดสวางอารมณ โครงการทอดผาปาหนังสือ รร.วัดสวาง

อารมณ
นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

586 6 ตุลาคม 2553 8 ตุลาคม 2553 มูลนิธิคนตาบอด สงเอกสาร นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
587 6 ตุลาคม 2553 15 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จับสลากแบงสาวยการแขงขัน นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
588 7 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรี
ไปรับวิทยากรบรรยายเสียง การจัดตั้ง
ศนยสงเสริมการทํางานของนิสิต มศว

นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
มงคลธญบุร ศูนยสงเสรมการทางานของนสต มศว

589 8 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553 สําเพ็ง พาหุรัด ปากคลองตลาด ซื้อครุภัณฑ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
590 8 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2553 วังสวนจิตรลดา และมศวองครักษ สงจดหมายพิธีพระราชทานปริญญษบัตร

 ปการศึกษา 2552 ที่วังสวนจิตรลดา 
และเดินทางไปดูสถานที่เพื่อเตรียมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรที่ มศวองครักษ

นางสาวมาลัยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมัติ

พระราชทานปรญญาบตรท มศวองครกษ
591 11 ตุลาคม 2553 24 พฤศจิกายน 2553 ม.สยาม ตลาดนัดหลักสูตร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
592 11 ตุลาคม 2553 25 พฤศจิกายน 2553 ม.สยาม ตลาดนัดหลักสูตร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
593 11 ตุลาคม 2553 26 พฤศจิกายน 2553 ม.สยาม ตลาดนัดหลักสูตร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
594 11 ตุลาคม 2553 1 ธันวาคม 2553 ม.เกษตร ตลาดนัดหลักสูตร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
595 11 ตลาคม 2553 2 ธันวาคม 2553 ม เกษตร ตลาดนัดหลักสตร นางระเบียบ หอมหวล อนมัติ595 11 ตุลาคม 2553 2 ธนวาคม 2553 ม.เกษตร ตลาดนดหลกสูตร นางระเบยบ หอมหวล อนุมต
596 11 ตุลาคม 2553 3 ธันวาคม 2553 ม.เกษตร ตลาดนัดหลักสูตร นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
597 11 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารดวนที่สุดใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย
นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

598 11 ตุลาคม 2553 29 พฤศจิกายน 2553 ไปโรงแรมสยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
599 11 2553 13 2553 ศ  ํ ั สํ ป ช ศ  ํ ั สํ ส ิ ช ิ ั ิ599 11 ตุลาคม 2553 13 ตุลาคม 2553 ศูนยการกาลงสารอง ประชุมศูนยการกาลงสารอง นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต
600 12 ตุลาคม 2553 15 ตุลาคม 2553 โรงแรมมิราเคิลแกรนด เขารวมประชุม นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
601 12 ตุลาคม 2553 13 ตุลาคม 2553 ไปกสท โทรคมนาคม ถ.สุขุมวิท

(ตรงขามหางโรบินสันสุขุมวิท)
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

602 12 ตุลาคม 2553 15 ตุลาคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ
อดมศึกษา

พานิสิตไปรับทุนการศึกษา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
อุดมศกษา

603 12 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553 วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมงานพิธีฌาปนกิจศพ มารดานางวิไล
 มาโนชญจิต

นางสาวเบญญาภา บุญศิริ อนุมัติ

604 12 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัด
สระแกว

สํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดโครงการ ICT 
สัญจร

นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

605 13 ตลาคม 2553 15 ตลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ มิตรไมตรี นางบปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม605 13 ตุลาคม 2553 15 ตุลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร นางบุปผชาต ตรทศ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
606 13 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
607 13 2553 12 2553 ั ส ิ ั ส ิ ี ช ป ิ ั ส ั ั ิ607 13 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 วังสวนจิตรลดา รับเอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

608 13 ตุลาคม 2553 18 ตุลาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย

ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยทางปญญา นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

609 15 ตุลาคม 2553 30 ตุลาคม 2553 ชลพฤกษรีสอดรท นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
610 18 ตลาคม 2553 29 ตลาคม 2553 รับรองอาคนตกะ (สถานที่ นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ610 18 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 รบรองอาคุนตุกะ (สถานท

จะแจงใหทราบภายหลัง)
นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

611 18 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
612 18 ตุลาคม 2553 22 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมจุลดิศ จังหวัด

นครราชสีมา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ

613 19 ตลาคม 2553 20 ตลาคม 2553 ไปสกอ ถ ศรีอยธยา นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ613 19 ตุลาคม 2553 20 ตุลาคม 2553 ไปสกอ.ถ.ศรอยุธยา นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต
614 19 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 วังสวนจิตร รับจดหมาย นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

615 19 ตุลาคม 2553 12 พฤศจิกายน 2553 หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ประชุม นางสาวหญิงชนก เงินทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

616 19 ตลาคม 2553 28 ตลาคม 2553 รฐัสภา ประชมคณะกรรมกาธิการกิจการ นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนมัติุ ุ ฐ ุ
ชายแดนไทย

ญ ุ

617 20 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา 
(กระทรวงพาณิชย)

ยื่นเอกสารคําขอจดทรัพยสินทางปญญา นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ อนุมัติ

618 21 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางประเทือง ประสพสันต ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

่619 21 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553 ม.จุฬาลงกรณ นางประเทือง ประสพสันต ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

620 21 ตุลาคม 2553 22 ตุลาคม 2553 ม,จุฬาลงกรณ นางประเทือง ประสพสันต อนุมัติ
621 21 ตุลาคม 2553 27 ตุลาคม 2553 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพค ณ หองจูบิลี บอลรูม
ประชุมวันสตรีสากล นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

622 21 2553 26 2553 โ    ป ั ี  ิ ิ ิ ั ิ622 21 ตุลาคม 2553 26 ตุลาคม 2553 โรงแรมรามาการเดนส ประชุมสมัชาชาสตรีแหงชาติ และการ
จัดงานวันสตรีสากล

นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
623 22 ตุลาคม 2553 26 ตุลาคม 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
624 22 2553 28 2553 ไปศ  ช  ั ป ช ิ ี ศ ั ิ624 22 ตุลาคม 2553 28 ตุลาคม 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
625 26 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 มศว องครักษ ขนครุภัณฑฯ นางพัชรา ใหญลํายอง อนุมัติ
626 26 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริราช สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ
627 27 ตุลาคม 2553 18 พฤศจิกายน 2553 รับรองอาคันตุกะ (โรงแรมมาเจ

สติกแกรนด)สุขุมวิทซอย2
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

628 27 2553 28 2553 ั ิ 15 ไป ื้  ไ  ื่ ป ั ิ ั  ิ ั ิ628 27 ตุลาคม 2553 28 ตุลาคม 2553 รังสิตนครนายกคอลง 15 ไปซือตนไมเพือปรับภูมิทัศน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
629 27 ตุลาคม 2553 1 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ จัดสงเอกสารวิชาศึกาทั่วไป นางสาวนลินี บุญเกื้อ อนุมัติ
630 28 ตุลาคม 2553 5 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ สงเอกสารและดําเนินสอบฯ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
631 28 ตุลาคม 2553 1 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.)
จัดสงขอเสนอโครงการวิจัยประจําป 

2555
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
ไป ไ ี ป ี ไ ั ื่ ไ ไ632 29 ตุลาคม 2553 1 พฤศจิกายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรืองรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
633 29 ตุลาคม 2553 10 พฤศจิกายน 2553 เสาชิงชา จัดซื้อเครื่องกฐิน นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

634 1 พฤศจิกายน 2553 4 พฤศจิกายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
635 1 ศ ิ 2553 2 ศ ิ 2553 ั สิ ป ไป ื่ ส ํ ั สิ ส ป ็ ั ิ635 1 พฤศจกายน 2553 2 พฤศจกายน 2553 กรมทรพยสนทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย
ไปยนเอกสารคาขอจดทรพยสนทาง

ปญญา
นางสาวปยวรรณ บุญเพญ อนุมต

636 2 พฤศจิกายน 2553 25 มกราคม 2554 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัด
ชลบุรี

เพื่อพานิสิตทัศนศึกษานอกสถานที่ ใน
รายวิชา ECS451 และECS453

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

637 4 พฤศจิกายน 2553 5 พฤศจิกายน 2553 รพ.ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี ตรวจรับงานจางกอสรางอาคาร 3 ชั้น 2 นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ อนุมัติ
638 5 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 รับรองอาคันตกะ (โรงแรม The นางบปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม638 5 พฤศจกายน 2553 29 พฤศจกายน 2553 รบรองอาคนตุกะ (โรงแรม The 

Royal President Hotel สุขุมวิท
15

นางบุปผชาต ตรทศ ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

639 5 พฤศจิกายน 2553 10 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ นําคณาจารยและนิสิตรุนพี่ เขารวม
โครงการอาจารยที่ปรึกษาไขปญหานิสิต

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

640 8 พฤศจิกายน 2553 15 พฤศจิกายน 2553 บ.พัสดภัณฑไทย สงพัสด นางระเบียบ หอมหวล อนมัติ6 0 8 ฤ น 553 5 ฤ น 553 ส ุภณ ไ สง ส ุ น งร เ ม วล นุม
641 8 พฤศจิกายน 2553 9 พฤศจิกายน 2553 ไปกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
642 9 พฤศจิกายน 2553 17 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
643 9 ศ ิ 2553 1 ั 2553 ศ ั  ส ิ ั ิ643 9 พฤศจิกายน 2553 1 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม อนุมัติ
644 9 พฤศจิกายน 2553 17 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ นางสาวกานดา จาดตานิม ยกเลิก
645 9 พฤศจิกายน 2553 15 พฤศจิกายน 2553 ไปโรงแรม Swissotel Le 

Concorrde หวยขวาง
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

646 9 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 ไปโรงแรม Swissotel Le 
C d 

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
Concorrde หวยขวาง

647 9 พฤศจิกายน 2553 25 มกราคม 2554 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นํานิสิตวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
ศึกษาดูงาน

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

648 9 พฤศจิกายน 2553 4 ธันวาคม 2553 สวัสดีแมนชั่น พานิสิตขอบคุรเจาของทุน KWATNA 
ENDOWMENT FUNL

นางสาวหญิงชนก เงินทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

649 9 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 กระทรวงพาณิชย (กรม ไปยื่นเอกสารคําขอจดทรัพยสินทาง นางสาวปยวรรณ บญเพ็ญ รออนมัติ649 9 พฤศจกายน 2553 11 พฤศจกายน 2553 กระทรวงพาณชย (กรม
ทรัพยสินทางปญญา)

ไปยนเอกสารคาขอจดทรพยสนทาง
ปญญา

นางสาวปยวรรณ บุญเพญ รออนุมต

650 9 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 จ.กําแพงเพชร ดูสถานที่เพื่อจัดโครงการ ICT สัญจร นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

651 9 พฤศจิกายน 2553 4 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ เตรียมงานและปฏิบัติหนาที่งาน
พระราชทานปรญิญาบัตรประจําป

นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

รออนุมัติ
ญญ

การศึกษา 2552
652 9 พฤศจิกายน 2553 15 ธันวาคม 2553 บ. ปตท. จก. (มหาชน) ศึกษาดูงาน นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป

ภัทร
รออนุมัติ

653 9 พฤศจิกายน 2553 22 ธันวาคม 2553 บ. ปูนซีเมนต จก. ศึกษาดูงาน นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

รออนุมัติ

6 9 ิ 2 3 26 ิ 2 3 ั  ป ิ ั    ิ ป ั ิ654 9 พฤศจิกายน 2553 26 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ ทดสอบระบบงานพระราชทานปริญญา
บัตรประจําปการศึกษา 2552

นางสาวภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร

รออนุมัติ

655 10 พฤศจิกายน 2553 17 พฤศจิกายน 2553 สนามบินสุวรรณภูมิ สงพนักงาน นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
656 10 พฤศจิกายน 2553 26 พฤศจิกายน 2553 รับรองอธิการบดีจีน (มศว-

สุวรรณภูมิ-มศว)
นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
657 10 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัทบญรอดบริวเวอรี่ จํากัด จัดโครงการเสวนา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนมัติ657 10 พฤศจกายน 2553 11 พฤศจกายน 2553 บรษทบุญรอดบรวเวอร จากด จดโครงการเสวนา นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
658 11 พฤศจิกายน 2553 20 พฤศจิกายน 2553 ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก โครงการสงเสริมภาษาและวัฒนธรรม นางปวีณา สีทอง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
659 11 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

660 11 พฤศจิกายน 2553 24 พฤศจิกายน 2553 องครักษ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

661 11 พฤศจิกายน 2553 30 พฤศจิกายน 2553 องครักษ นางสาวฐิตินันท สัมมานช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม661 11 พฤศจกายน 2553 30 พฤศจกายน 2553 องครกษ นางสาวฐตนนท สมมานุช ไมรบเรองรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

662 12 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553 วัดบวรนิเวศวิหาร ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
663 12 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
เขารวมประชุม นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ

664 15 พฤศจิกายน 2553 20 พฤศจิกายน 2553 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร งานพระราชทานเพลิง นางปวีณา สีทอง อนุมัติฤ ฤ ุ
บางเขน

ุ

665 15 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
บางเขน

งานสวดพระอภิธรรมศพ นางปวีณา สีทอง อนุมัติ

666 15 พฤศจิกายน 2553 15 พฤศจิกายน 2553 ธนาคารไทนพาณิชย สํานักงาน
ใหญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนา

สงเอกสารการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร

นายนันทกรณ พงษพัฒน ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

บริหารศาสร
667 15 พฤศจิกายน 2553 16 พฤศจิกายน 2553 มศว องครักษ ดูสถานที่อาคารกีฬา 1 นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
อนุมัติ

668 16 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 ไปรับรองอาคันตุกะที่ The 
Royal President Hotel ซ.
สขมวิท 15

นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

สุขุมวท 15
669 16 พฤศจิกายน 2553 26 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา
เดินทางไปเปนวิทยากรเพื่อใหความรู

กับบุคลากรในดานลิขสิทธิ์
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
670 17 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2561 วัดบางนาใน ไปงานฌาปนกิจศพนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร
นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

671 17 พฤศจิกายน 2553 25 พฤศจิกายน 2554 อาคารการทองเที่ยวแหง รวมหารือแนวทางของโครงการเยาวชน นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนมัติ671 17 พฤศจกายน 2553 25 พฤศจกายน 2554 อาคารการทองเทยวแหง
ประเทศไทย

รวมหารอแนวทางของโครงการเยาวชน
ทองเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู

กิจกรรม

นางสาวหญงชนก เงนทอง อนุมต
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
672 18 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ

อดมศึกษา
นางสุปราณี ธูปสุวรรณ อนุมัติ

อุดมศกษา
673 18 พฤศจิกายน 2553 26 พฤศจิกายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริ

ราช ,พระราม 4 ฯลฯ
สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

674 18 พฤศจิกายน 2553 7 กุมภาพันธ 2554 โรงพยาบาลราชวิถี รับ-สงอาจารยและนิสิตศึกษาดูงาน นายยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต อนุมัติ
675 18 พฤศจิกายน 2553 14 กุมภาพันธ 2554 โรงพยาบาลราชวิถี รับ-สงอาจารยและนิสิตศึกษาดูงาน นายยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต อนุมัติ
676 19 พฤศจิกายน 2553 23 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานตํารวจแหงชาติ สงหนังสือเชิญประชม นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนมัติ676 19 พฤศจกายน 2553 23 พฤศจกายน 2553 สานกงานตารวจแหงชาต สงหนงสอเชญประชุม นางกญญาภทร เทวาพทกษ อนุมต
677 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 ศาลปกครอง สงเอกสารใหตุลากรศาลปกครอง นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
678 22 พฤศจิกายน 2553 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลปกครอง แจงวัฒนะ ฟงคําพิพากษา นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
679 22 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 ไปศูนยราชการ ถ.แจงวัฒนะ นางบุปผชาติ ตรีทศ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
680 22 พฤศจิกายน 2553 8 กมภาพันธ 2554 นิคมอตสาหกรรม ลาดกระบัง ศึกษาดงานในรายวิชาเศรษฐศาสตร นางสาวพรรษกร สระโกฏิ อนมัติ680 22 พฤศจกายน 2553 8 กุมภาพนธ 2554 นคมอุตสาหกรรม ลาดกระบง ศกษาดูงานในรายวชาเศรษฐศาสตร

อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม

นางสาวพรรษกร สระโกฏ อนุมต

681 22 พฤศจิกายน 2553 28 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
682 24 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 รับรองอธิการบดีจีน (มศว-

สวรรณภมิ-มศว)
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

สุวรรณภูม-มศว)
683 24 พฤศจิกายน 2553 13 ธันวาคม 2553 รับรองอาคุนตุกะ (สถานที่

จะแจงใหทราบภายหลัง)
นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ

684 24 พฤศจิกายน 2553 1 ธันวาคม 2553 โรงแรมยานสีลม หวยขวาง 
รามคําแหง

ไปสํารวจที่พักนักกีฬา นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

685 25 พฤศจิกายน 2553 13 ธันวาคม 2553 โพธิวิชชาลัย นายกิตติกร นัยนานนท ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมฤ /
สามารถจัดรถใหได

686 25 พฤศจิกายน 2553 19 ธันวาคม 2553 โรงเรียนดรุณวิทยาลัย นายกิตติกร นัยนานนท ไมอนุมัติรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

687 25 พฤศจิกายน 2553 13 ธันวาคม 2553 โพธิวิชชาลัย นายกิตติกร นัยนานนท อนุมัติ

หนาที่ 42/46



ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
688 26 พฤศจิกายน 2553 30 พฤศจิกายน 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขต

สาทร เขตรามคําแหง รพ ศิริราช
ไปสงเอกสารใหเลขานายกสภาฯ นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ อนุมัติรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสาทร เขตรามคาแหง รพ.ศรราช
 ถ.เย็นอากาศ เขตคลองเตย 
หมูบานปญญา

สามารถจดรถใหได

689 26 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคนึง ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
690 26 พฤศจิกายน 2553 15 ธันวาคม 2553 โรงพยาบาลศิริราช ศึกษาดูงาน นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
691 26 พฤศจิกายน 2553 26 พฤศจิกายน 2553 สํานักพระราชวัง รับกําหนดการงานวันสมเด็จพระเทพ ฯ นางสาวมาลัยพร เทวะ อนมัติ691 26 พฤศจกายน 2553 26 พฤศจกายน 2553 สานกพระราชวง รบกาหนดการงานวนสมเดจพระเทพ ฯ 

ครั้งที่ 24
นางสาวมาลยพร เทวะ
ประสิทธิ์พร

อนุมต

692 28 พฤศจิกายน 2553 30 พฤศจิกายน 2553 บ.พัสดุภัณฑไทย สงพัสดุ นางระเบียบ หอมหวล อนุมัติ
693 29 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ ประชุมผูบริหาร รถตู (ออ 52 )1 คัน รถตู

 2 คัน (7.00 น.) และรถเกง สําหรับ 
ผอ กองคลัง (10 00น ) 1 คัน

นางสาวนฤมล เมืองวงค อนุมัติ

ผอ.กองคลง (10.00น.) 1 คน
694 29 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลลาดพราว
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2553 นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

695 29 พฤศจิกายน 2553 13 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลลาดพราว

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2553 นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ

696 29 พฤศจิกายน 2553 15 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2553 นางสาวหญิงชนก เงินทอง อนุมัติ
เซ็นทรัลลาดพราว

ุ ญ ุ

697 30 พฤศจิกายน 2553 28 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
698 1 ธันวาคม 2553 8 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ พาคณาจารยและเจาหนาที่ไป

ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
699 2 ธันวาคม 2553 3 ธันวาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา ยื่นเอกสารประกอบคําขอทรัพยสินทาง นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

กระทรวงพาณิชย ปญญา สามารถจัดรถใหได
700 2 ธันวาคม 2553 27 ธันวาคม 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน

เวนชั่น
ประชุมแนวทางและนโยบายทรัพยสิน
ทางปญญาจากงานวิจัยในประเทศไทย

นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ รออนุมัติ

701 3 ธันวาคม 2553 3 มกราคม 2554 โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย รับ-สงนิสิตทันตแพทยไปฝกปฏิบัติงาน
วิชาทันตกรรมภาคสนาม

นางยุพิน ศรีแสง ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

702 3 ธันวาคม 2553 16 ธันวาคม 2553 รับรองอาคันตกะจากญี่ปน นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ702 3 ธนวาคม 2553 16 ธนวาคม 2553 รบรองอาคนตุกะจากญปุน 
(มศว-สุวรรณภูมิ-มศว)

นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

หนาที่ 43/46



ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
703 3 ธันวาคม 2553 17 ธันวาคม 2553 มศว ประสานมิตร รับวิทยากรบรรยาย นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
704 3 ธันวาคม 2553 17 ธันวาคม 2553 มศว ประสานมิตร รับวิทยากรบรรยาย นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
705 3 ธันวาคม 2553 28 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ รับวิทยากรบรรยาย นางสาวฐิตินันท สัมมานุช อนุมัติ
706 7 ธันวาคม 2553 8 ธันวาคม 2553 สํานักงาน ก.พ. การเขารับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการ

ประเมินโครงการเพื่อรับทุนสรางสรรคฯ
นายนันทกรณ พงษพัฒน ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
707 7 ธันวาคม 2553 15 ธันวาคม 2553 รับรองอาคันตกะจากอินโดนีเซีย นางบปผชาติ ตรีทศ อนมัติ707 7 ธนวาคม 2553 15 ธนวาคม 2553 รบรองอาคนตุกะจากอนโดนเซย

 (รานสีลมวิลเลจ หรือบริเวณ
สุขุมวิท)

นางบุปผชาต ตรทศ อนุมต

708 8 ธันวาคม 2553 13 ธันวาคม 2553 สุขุมวิท 61 รับหนังสือบริจาค นางสาวนาฏยา บุญจิตร อนุมัติ
709 8 ธันวาคม 2553 15 ธันวาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย
ติดตอราชการ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดกระทรวงพาณชย สามารถจดรถใหได
710 9 ธันวาคม 2553 13 ธันวาคม 2553 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ
ประชุมวิชาการเรื่อง การประเมินผล

ความคุมคาของการวิจัย
นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
711 13 ธันวาคม 2553 15 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ ขนของงานสวัสดิการที่ มศว องครักษ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
712 13 ธันวาคม 2553 16 ธันวาคม 2553 กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย
ติดตอราชการ นางสาวปยวรรณ บุญเพ็ญ รออนุมัติ

ร รวง ณ
713 14 ธันวาคม 2553 15 ธันวาคม 2553 ที่ทําการไปรษณียพระโขนง ติดตอราชการ นายนันทกรณ พงษพัฒน อนุมัติ
714 14 ธันวาคม 2553 24 ธันวาคม 2553 วัดปทุมวนาราม รับพระ นางประเทือง ประสพสันต อนุมัติ
715 15 ธันวาคม 2553 20 ธันวาคม 2553 รานสีลมวิลเลจ ซ.สวัสดี นางบุปผชาติ ตรีทศ อนุมัติ
716 15 ธันวาคม 2553 17 ธันวาคม 2553 วัดโพธิ์ รับพระวินัยธรรมานพ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
รออนุมัติ

ประสทธพร
717 16 ธันวาคม 2553 16 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ ขนของงานสวัสดิการที่ มศว องครักษ นายนันทกรณ พงษพัฒน รออนุมัติ
718 17 ธันวาคม 2553 21 ธันวาคม 2553 ศาลปกครองกลาง แจงวัฒนะ คัดสําเนาคดี นายนันทกรณ พงษพัฒน รออนุมัติ
719 17 ธันวาคม 2553 20 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ ประชุม นางสาวกานดา จาดตานิม รออนุมัติ
720 17 ธันวาคม 2553 21 มกราคม 2554 พุทธวิหาร อ.ดงละคร นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ (บก.11) นางมาณิตา พรวราภา ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
721 17 ธันวาคม 2553 14 มกราคม 2554 รพ.ชลประทาน จัดกิจกรรมโครงการ (บก.11) นางมาณิตา พรวราภา รออนุมัติ
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ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
722 17 ธันวาคม 2553 7 มกราคม 2554 โรงพยาบาลชลประทาน จัดกิจกรรมโครงการประสานมิตร

ประสานจิตสํานึกเพื่อสวนรวม (บก 11)
นางมาณิตา พรวราภา รออนุมัติ

ประสานจตสานกเพอสวนรวม (บก.11)
723 21 ธันวาคม 2553 30 ธันวาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,ศิริราช สงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เมืองวงค รออนุมัติ
724 22 ธันวาคม 2553 4 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณบดี รองคณบดีฯ ไปทําบันทึกความ

รวมมือทางวิชาการ(MOU)
นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
725 22 ธันวาคม 2553 26 ธันวาคม 2553 มศว องครักษ เพื่อโครงการ บก 10 ปที่ 2 นางสาวพรรษกร สระโกฏิ ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหไดสามารถจดรถใหได
726 22 ธันวาคม 2553 23 ธันวาคม 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงเอกสารสําคัญและดวน นางสาวฐิตินันท สัมมานุช ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม

สามารถจัดรถใหได
727 23 ธันวาคม 2553 28 ธันวาคม 2553 บานศาสตราจารยระพี สาคริก ติดตอราชการ นางสาวมาลัยพร เทวะ

ประสิทธิ์พร
รออนุมัติ

728 27 ธันวาคม 2553 7 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไมู ญญ ุ ุ /
สามารถจัดรถใหได

729 27 ธันวาคม 2553 6 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร ไมรับเรื่องรถไมวาง/ไม
สามารถจัดรถใหได

730 27 ธันวาคม 2553 13 มกราคม 2554 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ 
และหนวยงานภายใน มศว 

เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ

องครักษ,
731 27 ธันวาคม 2553 11 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
732 27 ธันวาคม 2553 7 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
733 27 ธันวาคม 2553 10 ธันวาคม 2553 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศภุจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
734 27 ธันวาคม 2553 12 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
735 27 ธันวาคม 2553 5 มกราคม 2554 ศูนยการแทพยปญญา นันทภิขุฯ เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
736 27 ธันวาคม 2553 14 มกราคม 2554 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ 

และหนวยงานภายใน มศว 
องครักษ,

เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ

737 27 ธันวาคม 2553 7 มกราคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสห เพื่อติดตามจัดซื้อ - จัดจาง สิ้นไตรมาส นางสาวศุภจิตรา วิจิตร รออนุมัติ
เชศาสตร,คณะพลศึกษา,ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพฯ
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ศูนยพัฒนาสกาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย (http://transys.swu.ac.th)

ไมรับเรื่องเนื่องจากรถไมวาง จํานวน 193 ครั้ง
อนมัติการจองรถ จํานวน 492 ครั้ง

รายงานหนวยงานที่ขอใชบริการจองรถผานระบบ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553

อนุมตการจองรถ จานวน 492 ครง
ยกเลิกการจองรถ จํานวน 6 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้ 
ลําดับ วันที่จอง วันที่ไป สถานที่ไป วัตถุประสงคเพื่อ ชื่อผูขอ สถานะจอง
738 27 ธันวาคม 2553 6 มกราคม 2554 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน รับวิทยากร นายนันทกรณ พงษพัฒน รออนุมัติ
739 28 ั 2553 7 2554 ิ ั ิ ศ ั ส  ิสิ  ศั ิ์ ป ิ ั ิ739 28 ธันวาคม 2553 7 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รับ-สงอาจารยและนิสิต รวมงาน

พระราชทานเพลิง อาจารยใหญประจําป
การศึกษา 2553

นายยุทธศักดิ เปมะวิภาต รออนุมัติ

740 28 ธันวาคม 2553 1 มีนาคม 2554 สนามบินสุวรรณภูมิ นางบุปผชาติ ตรีทศ รออนุมัติ
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