
                                                                                แบบ กย.02 
แบบการขอใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

           เร่ือง   ขออนุญาตใชอ้าคารการเรียนรู้  (ศร.1) 
(1)      เรียน   ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

 
  ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………. 
ภาควชิา………………………………………คณะ……………………………………….โทร .……………………..                  
มี   ความประสงคจ์ะใชอ้าคารศูนยเ์รียนรวม ……  เพื่อ……………………………………จ านวนนิสิต……………  คน 
จึงขออนุญาตใชห้อ้ง………………………. วนั……………….ท่ี ………… เดือน  ……………………… พ.ศ ………….  
เวลา………………….น. ถึง …………………… น. 
โดยจะขอใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
          O    ชุดคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย               O   เคร่ืองเล่นวดีีโอเทป                     O   Video Visualizer 
          O    เคร่ืองฉายวดีีโอโปรเจคเตอร์          O   ระบบเครือข่าย Internet               O    เคร่ืองฉายสไลด ์
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบเง่ือนไขการใช ้อาคารศูนยเ์รียนรวมแลว้   ขอให ้                 
สัญญาวา่จะปฏิบติัตามทุกประการ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม        
                                                                                                    

   ลงนาม…………………………….……………..ผูข้อ 
                     (…………………………………………) 
              วนัท่ี………เดือน…………….…….พ.ศ….…….. 
(2)   ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/คณบด/ีอาจารย์ทีป่รึกษาชมรม            
          ………………………………………………………………            
              ลงนาม…………………………………………      
          (…………………………………………)                  
       ต  าแหน่ง……………………………………………. 
 
(3)   เรียน   หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
              เห็นควรอนุมติัใชห้อ้ง………………………….. 
       ผูดู้แล ……………………………………………….   
               ลงนาม………………………………………… 
        (….……………………………………) 
             …………./…………./…………. 
               ต าแหน่ง   หวัหนา้หน่วยศูนยเ์รียนรวม …… 

 
 

(4)   เรียน  ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะฯ 
            เห็นควรอนุมติั                                        
        ลงนาม  ………………………………… 

              (…………………………………) 
               ต าแหน่ง  หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

                  …………/…………/………… 

(5)   ผลการพจิารณา 
 o  อนุมติั  

o ไม่อนุมติั 
 

      ลงนาม…………………………………… 

        (นางสาวสุชีพ จนัทอง) 
     ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

                  …………./…………./…………. 



                                                                                แบบ กย.02 
แบบการขอใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

           เร่ือง   ขออนุญาตใชอ้าคารการเรียนรู้  (ศร. 2) 
(1)      เรียน   ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

 
  ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………. 
ภาควชิา………………………………………คณะ……………………………………….โทร .……………………..                  
มี   ความประสงคจ์ะใชอ้าคารศูนยเ์รียนรวม ……  เพื่อ……………………………………จ านวนนิสิต……………  คน 
จึงขออนุญาตใชห้อ้ง………………………. วนั……………….ท่ี ………… เดือน  ……………………… พ.ศ ………….  
เวลา………………….น. ถึง …………………… น. 
โดยจะขอใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
          O    ชุดคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย               O   เคร่ืองเล่นวดีีโอเทป                     O   Video Visualizer 
          O    เคร่ืองฉายวดีีโอโปรเจคเตอร์          O   ระบบเครือข่าย Internet               O    เคร่ืองฉายสไลด ์
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบเง่ือนไขการใช ้อาคารศูนยเ์รียนรวมแลว้   ขอให ้                 
สัญญาวา่จะปฏิบติัตามทุกประการ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม        
                                                                                                    

   ลงนาม…………………………….……………..ผูข้อ 
                     (…………………………………………) 
              วนัท่ี………เดือน…………….…….พ.ศ….…….. 
(2)   ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/คณบด/ีอาจารย์ทีป่รึกษาชมรม            
          ………………………………………………………………            
              ลงนาม…………………………………………      
          (…………………………………………)                  
       ต  าแหน่ง……………………………………………. 
 
(3)   เรียน   หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
              เห็นควรอนุมติัใชห้อ้ง………………………….. 
       ผูดู้แล ……………………………………………….   
               ลงนาม………………………………………… 
        (….……………………………………) 
             …………./…………./…………. 
               ต าแหน่ง   หวัหนา้หน่วยศูนยเ์รียนรวม …… 

 
  

(4)   เรียน  ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะฯ 
            เห็นควรอนุมติั                                        
        ลงนาม  ………………………………… 

              (…………………………………) 
               ต าแหน่ง  หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

               …………/…………/………… 

(5)   ผลการพจิารณา 
 o  อนุมติั  

o ไม่อนุมติั 
 

      ลงนาม…………………………………… 

        (นางสาวสุชีพ จนัทอง) 
     ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

                  …………./…………./…………. 



                                                                                แบบ กย.02 
แบบการขอใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

           เร่ือง   ขออนุญาตใชอ้าคารการเรียนรู้  (ศร.3) 
(1)      เรียน   ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

 
  ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………. 
ภาควชิา………………………………………คณะ……………………………………….โทร .……………………..                  
มี   ความประสงคจ์ะใชอ้าคารศูนยเ์รียนรวม ……  เพื่อ……………………………………จ านวนนิสิต……………  คน 
จึงขออนุญาตใชห้อ้ง………………………. วนั……………….ท่ี ………… เดือน  ……………………… พ.ศ ………….  
เวลา………………….น. ถึง …………………… น. 
โดยจะขอใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
          O    ชุดคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย               O   เคร่ืองเล่นวดีีโอเทป                     O   Video Visualizer 
          O    เคร่ืองฉายวดีีโอโปรเจคเตอร์          O   ระบบเครือข่าย Internet               O    เคร่ืองฉายสไลด ์
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบเง่ือนไขการใช ้อาคารศูนยเ์รียนรวมแลว้   ขอให ้                 
สัญญาวา่จะปฏิบติัตามทุกประการ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม        
                                                                                                    

   ลงนาม…………………………….……………..ผูข้อ 
                     (…………………………………………) 
              วนัท่ี………เดือน…………….…….พ.ศ….…….. 
(2)   ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/คณบด/ีอาจารย์ทีป่รึกษาชมรม            
          ………………………………………………………………            
              ลงนาม…………………………………………      
          (…………………………………………)                  
       ต  าแหน่ง……………………………………………. 
 
(3)   เรียน   หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
              เห็นควรอนุมติัใชห้อ้ง………………………….. 
       ผูดู้แล ……………………………………………….   
               ลงนาม………………………………………… 
        (….……………………………………) 
             …………./…………./…………. 
               ต าแหน่ง   หวัหนา้หน่วยศูนยเ์รียนรวม …… 

 
  

(4)   เรียน  ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะฯ 
            เห็นควรอนุมติั                                        
        ลงนาม  ………………………………… 

              (…………………………………) 
               ต าแหน่ง  หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

               …………/…………/………… 

(5)   ผลการพจิารณา 
 o  อนุมติั  

o ไม่อนุมติั 
 

      ลงนาม…………………………………… 

        (นางสาวสุชีพ จนัทอง) 
     ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

                  …………./…………./…………. 



                                                                                แบบ กย.02 
แบบการขอใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

           เร่ือง   ขออนุญาตใชอ้าคารการเรียนรู้  (ศร.4) 
(1)      เรียน   ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

 
  ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………. 
ภาควชิา………………………………………คณะ……………………………………….โทร .……………………..                  
มี   ความประสงคจ์ะใชอ้าคารศูนยเ์รียนรวม ……  เพื่อ……………………………………จ านวนนิสิต……………  คน 
จึงขออนุญาตใชห้อ้ง………………………. วนั……………….ท่ี ………… เดือน  ……………………… พ.ศ ………….  
เวลา………………….น. ถึง …………………… น. 
โดยจะขอใชส่ื้อโสตทศันูปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
          O    ชุดคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย               O   เคร่ืองเล่นวดีีโอเทป                     O   Video Visualizer 
          O    เคร่ืองฉายวดีีโอโปรเจคเตอร์          O   ระบบเครือข่าย Internet               O    เคร่ืองฉายสไลด ์
          อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบเง่ือนไขการใช ้อาคารศูนยเ์รียนรวมแลว้   ขอให ้                 
สัญญาวา่จะปฏิบติัตามทุกประการ  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม        
                                                                                                    

   ลงนาม…………………………….……………..ผูข้อ 
                     (…………………………………………) 
              วนัท่ี………เดือน…………….…….พ.ศ….…….. 
(2)   ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/คณบด/ีอาจารย์ทีป่รึกษาชมรม            
          ………………………………………………………………            
              ลงนาม…………………………………………      
          (…………………………………………)                  
       ต  าแหน่ง……………………………………………. 
 
(3)   เรียน   หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
              เห็นควรอนุมติัใชห้อ้ง………………………….. 
       ผูดู้แล ……………………………………………….   
               ลงนาม………………………………………… 
        (….……………………………………) 
             …………./…………./…………. 
               ต าแหน่ง   หวัหนา้หน่วยศูนยเ์รียนรวม …… 

 
  

(4)   เรียน  ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะฯ 
            เห็นควรอนุมติั                                        
        ลงนาม  ………………………………… 

              (…………………………………) 
               ต าแหน่ง  หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 

               …………/…………/………… 

(5)   ผลการพจิารณา 
 o  อนุมติั  

o ไม่อนุมติั 
 

      ลงนาม…………………………………… 

        (นางสาวสุชีพ จนัทอง) 
     ผูอ้  านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

                  …………./…………./…………. 
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