
MTRC-LAB 02-1

 กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนและชัดเจน 

 ส่วนที่ 1 : ส าหรับผู้ใช้บริการ วนัที่           เดือน                  พ.ศ.  

        อาจารย/์บุคลากร

ประเภทของงาน : ปัญหาพิเศษ       วิทยานิพนธ์      งานวิจยั  การเรียนการสอน  

 มีความประสงคจ์ะขอใชถ้งัและพ้ืนท่ีดงัน้ี   

ล าดบัท่ี พ้ืนท่ีโรงเรือน จ านวน

น ้าทะเล จ  านวน                                      ลิตร หมายเหตุ
 (ขอใช้พืน้ที่ได้คร้ังละไม่เกนิ 2 เดอืน และโปรดระบุพืน้ที่ลงในแผนผังพืน้ที่ให้ชัดเจน)

 ขอใชห้้องปฏิบติัการ : ในเวลาราชการ       นอกเวลาราชการ จ. - ศ. (โปรดระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแผนการด าเนินงานวิจยัให้ชดัเจน)

อยา่งน้อยเป็นเวลา 2 วนั (ไม่นบัรวมวนัหยดุราชการ)

โดยพิจารณาแลว้วา่เป็นเหตุเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อของขา้พเจา้หรือผูร่้วมโครงการ

(ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อใชบ้ริการ

 วนัท่ี .........................................................

 ส่วนที่ 2 : ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการ

 ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหน้าโครงการ

เห็นควรอนุญาตให้ใช้ ในเวลาราชการ       นอกเวลาราชการ จ. - ศ.

ไม่เห็นควรอนุญาต เน่ืองจาก.................................................................................................................

(ลงช่ือ).............................................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหน้าโครงการ

 ส่วนที่ 3 : ส าหรับอาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

 ความเห็นของอาจารยผ์ูดู้แลห้องปฏิบติัการ

เห็นควรอนุญาตให้ใช้ ในเวลาราชการ       นอกเวลาราชการ จ. - ศ.

ไม่เห็นควรอนุญาต เน่ืองจาก.................................................................................................................

(ลงช่ือ)............................................................................................อาจารยผ์ูดู้แลห้องปฏิบติัการ
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ช่ือผูข้อใชบ้ริการ (Name) : ...............................................................................................

 โทรศพัท ์: …………………………………………………...…………………………………………………………..............................

      อ่ืน ๆ ........................................................................

ช่ือเร่ือง/ช่ือวิชา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

มีความประสงคจ์ะขอเบิกใชน้ ้าทะเลดงัน้ี

E-Mail address : ………………………………………………………………………………………….....

 แบบฟอร์มการขอใช้ ถงั / พืน้ที่โรงเรือน / น า้ทะเล /หมายเลขตู้ / ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วจิยัเทคโนโลยทีางทะเล คณะเทคโนโลยทีางทะเล  มหาวทิยาลยับูรพา จนัทบุรี

รหสัประจ าถงั

เลขที่รับ.........................................................................

       นิสิต รหสันิสิต...........................................................

        อ่ืน ๆ...........................................................................................................

ในการน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบแผนการด าเนินงานวิจยัมาพร้อมดว้ย และจะมาติดต่อขอรับกญุแจตูห้้องปฏิบติัการ หลงัจากไดย้ื่นแบบฟอร์มฉบบัน้ีให้กบัเจา้หน้าท่ีไวแ้ลว้

 มีก าหนด...................................................... วนั   ตั้งแต่วนัท่ี....................................................................ถึงวนัท่ี..............................................................................

ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบระเบียบการขอใชห้้องปฏิบติัการแลว้ และยนิดีปฏิบติัตามทุกประการ พร้อมทั้งยนิดีจะรับผิดชอบต่อความเสียหายซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้

วนัท่ี.......................................................................................

วนัท่ี.........................................................................................

คณะ/หน่วยงาน : .............................................................................................................

(                                                                                    )

รายการถงั / หมายเลขตู ้/ ห้องปฏิบติัการ



วนั เดือน ปี เร่ิม-ส้ินสุดเวลาใชง้าน หมายเหตุ

(ลงช่ือ)..............................................................................ผูข้อใชบ้ริการ

 วนัท่ี .........................................................

(ลงช่ือ).............................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา/หวัหน้าโครงการ

วนัท่ี ........................................................
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เหตุผลความเป็นท่ีขอใชห้้อง lab นอกเวลาราชการ จ. - ศ. …...........………………................................……………………………………………………………………

………………….........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดงานท่ีท า

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี

แบบฟอร์มแผนการด าเนนิงานวิจัย (เอกสารประกอบการขอใช้ห้องปฏบัิติการนอกเวลาราชการ จ. - ศ. หลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป)
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แผนผงัพื้นที ่ศูนย์วจิัยเทคโนโลยทีางทะเล
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แผนผงัพื้นที ่Wet Lab Zone ศูนย์วจิัยฯ
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แผนผงัพื้นที ่อาคารปฏิบัติการ ศูนย์วจิัยฯ
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แผนผงัพื้นที ่โรงเพาะฟัก ศูนย์วจิัยฯ
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