กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ขาวVehicle
, Building and Physical Plant Division
เขียว

สะอาด

สะดวก

ปลอดภัย

พึงพอใจทุกระดับ

ดูขอมูลเพิม่ เติม

ปที่ 9 ฉบับที่ 3 วันที่ 17 ต.ค. - 30 พ.ย. 2550
อบรม รปภ.

รถไฟฟา
บริการฟรี
โครงการอบรมเชิ
โครงการอบรมเชิงงปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการเจ
ารเจาาหน
หนาาทีทีร่ ร่ ักักษาความปลอดภั
ษาความปลอดภัยย
เมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ 24
่ 24ตุตุลลาคม
าคม2550
2550 ณณ หหอองง206
206 อาคารศู
อาคารศูนนยยเรีเรียยนรวม
นรวม33(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 109)
่ 109)

เปเปดดตัตัววรถนั
รถนั่ง่งไฟฟ
ไฟฟาาใหใหบบริริกการฟรี
ารฟรีใหใหบบริริกการตั
ารตั้ง้งแต
แตวัวันนทีที่ 1่ 1พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2550
2550
เปเปนนตตนนไปไปตัตั้ง้งแต
เ
วลา
8.00.-17.00
น.
(ฉบั
บ
ที
่
117)
แตเวลา 8.00.-17.00 น. (ฉบับที่ 117)

ปรับปรุง
อาคาร ศร.

ซุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ

กองยานฯเร
กองยานฯเรงงจัจัดดทํทําาซุซุมมเฉลิ
เฉลิมมพระเกี
พระเกียยรติ
รติฯฯ 8080 พรรษา
พรรษา ประตู
ประตูววิภิภาวดี
าวดี
และประตู
ง
ามวงศ
ว
าน
1
ระหว
า
งวั
น
ที
่
30
ตุ
ล
าคม
2550
17
พฤศจิ
และประตูงามวงศวาน 1 ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2550 - 17 พฤศจิกกายน
ายน
2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 132)
่ 132)

โครงการปรั
โครงการปรับบปรุ
ปรุงงอาคารในช
อาคารในชววงระหว
งระหวาางป
งปดดภาคเรี
ภาคเรียยนนอาคารศู
อาคารศูนนยย- เรีเรียยนรวม
นรวม1,2,3.ระหว
1,2,3.ระหวาางวังวันนทีที่ ่ 8-12
8-12ตุตุลลาคม
าคม2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 102)
่ 102)

น้ําพุ

โครงการปรั
โครงการปรับบปรุ
ปรุงงน้น้าํ าํ พุพุหหนนาาอาคารสารนิ
อาคารสารนิเทศ
เทศ5050ปป
ระหว
ระหวาางวังวันนทีที่ 24-30
่ 24-30กักันนยายน
ยายน 2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 111)
่ 111)

วางทอ

กองยานฯเร
กองยานฯเรงงวางท
วางทออระบายน้
ระบายน้ําําแก
แกปปญญหาน้
หาน้าํ าํ ททววมขั
มขังง สระน้
สระน้ําําหอประชุ
หอประชุมม
ใหญ
และถนนทางเข
า
สํ
า
นั
ก
ทะเบี
ย
นและประมวลผล
ระหว
ใหญ และถนนทางเขาสํานักทะเบียนและประมวลผล ระหวาางวังวันนทีที่ ่
15-18
15-18 ตุตุลลาคม
าคม 2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 112)
่ 112)

โครงการขยะ
รีไซเคิล มก.
(ซ(ซาาย)ย) โครงการอบรมการคั
โครงการอบรมการคัดดแยกขยะรี
แยกขยะรีไซเคิ
ไซเคิลลรีรีไซเคิ
ไซเคิลลมก.
มก.ครัครั้ง้งทีที่ 1่ 1ณณหหอองสุงสุ-ธรรม
-ธรรมอารี
อารีกกุลุล ชัชั้น้น1อาคารสารนิ
1อาคารสารนิเทศ
เทศ5050ปปในวั
ในวันนทีที่ 31
่ 31ตุตุลลาคม
าคม2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 115)
่ 115)
(ขวา)
ตลาดนั
ด
ขยะรี
ไ
ซเคิ
ล
มก.
ครั
ง
้
ที
่
1
วั
น
ที
่
15
พฤศจิ
ก
ายน
2550
บริ
เ
วณโรงอาหารกลาง
1
และสวนปาล
ม
อาวุ
โ
ส
(ฉบั
บ
ที
่
128)
(ขวา) ตลาดนัดขยะรีไซเคิล มก. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และสวนปาลมอาวุโส (ฉบับที่ 128)
““ตลาดนั
ตลาดนัดดขยะรี
”
มก
มก
ตรงกับบตลาดนั
ตลาดนัดดใหญ
ใหญมก.
มก.. ณณสนามบาสเกตบอล
สนามบาสเกตบอล หน
หนาาโรงอาหารกลาง
โรงอาหารกลาง11”
ขยะรีไไซเคิ
ซเคิลลมก.
มก.. รัรับบซืซื้อ้อขยะรี
ขยะรีไไซเคิ
ซเคิลลเชเชนนกระดาษ
กระดาษพลาสติ
พลาสติกกฯลฯ
ฯลฯ จัจัดดตรงกั

สะพาน

หอพักนิสิต
นานาชาติ

โครงการสะพานข
โครงการสะพานขาามคลองหลั
มคลองหลังงอาคารจอดรถงามวงศ
อาคารจอดรถงามวงศววาน
าน11
ระหว
ระหวาางวังวันนทีที่ ่ 88- -3131 ตุตุลลาคม
าคม 2550
2550 (ฉบั
(ฉบับบทีที่ 120)
่ 120)

การปรั
การปรับบปรุปรุงงหอพั
หอพักกนินิสสิติตนานาชาติ
นานาชาติ(หอ12)
(หอ12)
ระหว
ระหวาางวังวันนทีที่ 5่ 5กักันนยายน
ยายน25502550-1919ตุตุลลาคม
าคม2550
2550 (ฉบั
(ฉบับบทีที่ 124)
่ 124)

เปดใหบริการ
ทีจ่ อดจักรยาน

(ซ(ซาาย)ย)โครงการควบคุ
โครงการควบคุมมพืพื้น้นทีที่จ่จอดรถจั
อดรถจักกรยานและจั
รยานและจักกรยานยนต
รยานยนต(ประตู
(ประตูงงามวงศ
ามวงศววาน
าน1)1)เริเริม่ ม่ ดํดําาเนิเนินนการมาตั
การมาตั้ง้งแต
แตววันันทีที่ 5่ 5พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2550
2550เปเปดดใหใหบบริริกการแล
ารแลวว(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 127)
่ 127)
(ขวา)
(ขวา)โครงการควบคุ
โครงการควบคุมมพืพื้น้นทีที่จ่จอดรถจั
อดรถจักกรยานและจั
รยานและจักกรยานยนต
รยานยนต(ประตู
(ประตูววิภิภาวดี
าวดี) )บริบริเวณที
เวณที่จ่จอดรถสวั
อดรถสวัสสดิดิกการารมก.
มก.หน
หนาากองยานพาหนะอาคารและสถานที
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ่
ดํดําาเนิเนินนการแล
การแลววเสร็
เสร็จจวัวันนทีที่ 25
่ 25ตุตุลลาคม
าคม2550
2550เปเปดดให
ใหบบริริกการแล
ารแลวว(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 135)
่ 135)

งานกฐิน
พระราชทาน

กั้นหอง

กองยานฯจั
กองยานฯจัดดเตรี
เตรียยมงานพิ
มงานพิธธีถีถวายผ
วายผาาพระกฐิ
พระกฐินนพระราชทาน
พระราชทานประจํ
ประจําาปป2550
2550
ณณ วัวัดดตูตูมม อํอําาเภอเมื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
เภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยายา
วัวันนศุศุกกรรทที่ 9ี่ 9พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน 2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 134)
่ 134)

โครงการกั
โครงการกั้น้นหหอองสํงสําานันักกงานชั
งานชั้น้นลลาางอาคารสารนิ
งอาคารสารนิเทศ
เทศ5050ปป
ระหว
ระหวาางวังวันนทีที่ 14
่ 14มิมิถถุนุนายน
ายน2550
2550- -1212 สิสิงงหาคม
หาคม2550
2550(ฉบั
(ฉบับบทีที่ 138)
่ 138)

น้ําเสีย
ดูงาน

ม.ราชภั
ม.ราชภัฏฏฯฯและ
และม.ราชมงคลฯ
ม.ราชมงคลฯพร
พรออมคณะ
มคณะ
เยีเยี่ย่ยมชมการบริ
มชมการบริหหารงานของกองยานพาหนะ
ารงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่
วัวันนศุศุกกรรทที่ 16
ี่ 16พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายนพ.ศ.
พ.ศ.2550
2550

กองยานฯเร
กองยานฯเรงงตรวจสอบและแก
ตรวจสอบและแกไขน้
ไขน้ําําเสีเสียยของคู
ของคูนน้ํา้ําบริบริเวณพุ
เวณพุททธเกษตร
ธเกษตร
วัวันนทีที่ 31
ตุ
ล
าคม
2550
(ฉบั
บ
ที
่
121)
่ 31 ตุลาคม 2550 (ฉบับที่ 121)

จัดทําโดย
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที)่ อ.สุจิณณา กรรณสูต (ที่ปรึกษาฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิริธรรม,นายวิเชียร ลอมวงค,นางสาวสุชีพ จันทอง,นายวราคม ยิ้มนอย,นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง,นางสาวรัตติกร กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารักษ,นายมาโนชย คงเล็ก,นางวัฒนา เกษมโอภาส,นายตั๋น นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชั่ง,
นางสาวชลธิชา ลอมวงค,นางสาวศิริญญา รักสนิท,นายประกาศิต สุมแกว,นายศรราม รักสกุล

ขอมูลตางๆ สามารถดูเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดที่ http://www.vehicle.ku.ac.th
หรือโทร. 0-2942-8981-4 สายใน 1575 -1578 , E-mail : psdvbbpd@ku.ac.th

