
มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ตารางสรุปการขอใช้รถตู้สถาบันในการประเมิน 161st AUN-QA Programme Assessment NIDA ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (Dr. Arnulfo นต. In BKK for Tier 1 Training, will transfer to Hotel by Training Team) 
ตู้20/1 10.45 น. 

(1.20 ชม.) 
- ฟิลิปปินส์แอร์

ไลน์ PR 730 
- สุวรรณภูมิ 

12.05 น. ใช้รถตู้ รศ. 1. 10.45 น. ออกจาก NIDA ด้านหน้าไปรษณีย์      
(มี อ.บุญอนันต์ และ เจ้าหน้าที่ รศ. ติดรถไปรับ
กรรมการด้วย) 

2. ไปรับกรรมการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
3. ไปส่งกรรมการที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. รอรับ อ.บุญอนันต์ และเจ้าหน้าที่ รศ. ไปส่งที่ 

NIDA 
5. กลับไปทีโ่รงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) เพ่ือรับ 

อ.ติญทรรศน์ และเจ้าหน้าที่ รศ.  ไปส่งที่ NIDA 

รวม 2 คน 
- อ.บุญอนันต์ รศ. 1 คน 
- กรรมการ 1 คน 

- มีค่าทางด่วนขาไป 
30 บาท 

- Dr.Clarita รศ. 
- น้องเดียว รศ.  

(093-991-5354) 

ตู้ 20/2 12.00 น. 
(1.10 ชม.) 

- การูดาอินโดนีเซีย 
GA 866 

- สุวรรณภูมิ 

13.10 น. ใช้รถตู้เช่า 1. 12.00 น. ออกจาก NIDA ด้านหน้าไปรษณีย์      
(มี อ.วิสาขา นต. + อ.ติญทรรศน์ และเจ้าหน้าที่ 
รศ. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 

2. ไปรับกรรมการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
3. ไปส่งกรรมการที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. รอรับ อ.วิสาขา นต. ไปส่งที่ NIDA 

 

รวม 6 คน 
- ผู้แทนหลักสูตร 3 คน 
- กรรมการ 3 คน 

- มีค่าทางด่วนขาไป 
30 บาท 

- Dr.Yu Un นต. 
- Dr.Agus รศ. 
- น้องพลอย รศ. 

(089-697-5161) 
- อ.วิสาขา นต.      

(081-494-6426) 
18.00 น. 
(1.35 ชม.) 

-  การบินไทย TG 
408 

19.35 น. ใช้รถตู้เช่า 1. 18.00 น. ออกจาก NIDA ด้านหน้าไปรษณีย์ (มี   
อ.ฆริกา สว. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 

2. ไปรับกรรมการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
3. ไปส่งกรรมการที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. รอรับ อ.ฆริกา สว. ไปส่งที่ NIDA 

 - Dr.Satria สว. 
- อ.ฆริกา สว.   

(087-521-6767) 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

ตู้ 20/3 14.30 น. 
(2.20 ชม.) 

- แอร์เอเชีย FD 
511 
- ดอนเมือง 

16.50 น. ใช้รถตู้สถาบัน 1. 15.00 น. ออกจาก NIDA ด้านหน้าไปรษณีย์      
(มี อ.ภัคพงศ ์สว. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 

2. ไปรับกรรมการที่สนามบินดอนเมือง 
3. ไปส่งกรรมการที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. รอรับ อ.ภัคพงศ ์สว. ไปส่งที่ NIDA 

รวม 2 คน 
- ผู้แทนหลักสูตร 1 คน 
- กรรมการ 1 คน 

- Dr. Yahaya สว. 
- อ.ภัคพงศ ์สว. 

(080-803-7373) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (วันเปิด) 
ตู้ 21/1 7.15 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 07.15 น. ออกจากสถาบัน ด้านหน้าไปรษณีย์      

(มี คุณภานุ OIA. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 
2. 08.00 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
3. 08.45 น. ถึงนิด้า (รถเข้าประตู 1 เลี้ยวขวาห้า

อาคารนราธิป (ไม่ต้องขับไปหลังอาคาร) เพ่ือให้
กรรมการสามารถลงประตูรถได้สะดวก ลงด้านหน้า
อาคารนราธิป) 

รวม 8 คน 
- จนท. OIA. 1 คน 
- กรรมการ 6 คน 
- ผู้ประสาน AUN 1 คน 

- คุณภานุ OIA.     
(081-515-0278) 

10.30 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 10.30 น. ให้ไปจอดรอที่ด้านหน้าร้าน SE-ED อาคาร
บุญชนะ เพ่ือรอไปส่งกรรมการ รศ. 2 คน ที่ทางข้ึน
อาคารนวมินทร์ด้านติดประตูทางเข้ารั้ว NIDA (จะมี
เจ้าหน้าที่ รศ. มารอตอนรับที่หน้าทางขึ้นอาคาร) 

2. ไปส่งกรรมการ สว. 2 คน ที่อาคารราชพฤกษ์ (จะมี
เจ้าหน้าที่ สว. มารอตอนรับที่หน้าทางขึ้นอาคาร) 

รวม 8 คน 
- กรรมการ 4 คน 
- ล่าม/ผู้ติดตาม 4 คน 

 

ตู้ 21/2 17.30 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. จอดรอทีด่้านหน้าไปรษณีย์ เพ่ือรอรับกรรมการของ 
นต. ที่ทางลงอาคารบุญชนะ ด้านหน้าร้าน  SE-ED 
รับกรรมการ นต. 2 คน และ คุณชุติกาญจน์ OIA. 
1 คน (อาจจะมี ผู้ประสาน AUN 1 คน ไปด้วย) 

2. ไปรับกรรมการ สว. ที่ทางลงอาคารราชพฤกษ์ 
จ านวน 2 คน และ คุณภานุ OIA. 1 คน (อาจจะมี 
ผู้ประสาน AUN 1 คน ไปด้วย) 

3. ไปส่งที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. กลับมาส่งคุณชุติกาญจน์ และ คุณภานุ ที่ NIDA 

รวม 4 คน 
- กรรมการ 4 คน 
- จนท. OIA 1 คน 
- (ผู้ประสาน AUN 1 คน) 

- คุณชุติกาญจน์ OIA. 
(098-796-3339) 

- คุณภานุ OIA.     
(081-515-0278) 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

ตู้ 21/3 17.30 น. - - ใช้รถตู้ รศ. 1. จอดรอที่ทางลงอาคารนวมินทร์ ด้านติดประตู
ทางเข้ารั้ว NIDA รอรับกรรมการ รศ. 2 คน และ 
เจ้าหน้าที่ รศ. 1 คน (อาจจะมี ผู้ประสาน AUN 1 
คน ไปด้วย) 

2. ไปส่งที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
3. กลับมาส่ง เจ้าหน้าที่ รศ. ที่ NIDA 

รวม 4 คน 
- กรรมการ 2 คน 
- จนท. รศ. 1 คน 
- (ผู้ประสาน AUN 1 คน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 
ตู้ 22/1 7.15 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 07.15 น. ออกจากสถาบัน ด้านหน้าไปรษณีย์      

(มี คุณชุติกาญจน์ OIA. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 
2. 08.00 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
3. 08.45 น. ถึงนิด้า (รถเข้าประตู 1 เลี้ยวขวาห้า

อาคารนราธิป (ไม่ต้องขับไปหลังอาคาร) เพ่ือให้
กรรมการสามารถลงประตูรถได้สะดวก ลงด้านข้าง
อาคารนราธิป ตรงใต้ทางเชื่อม) 

รวม 8 คน 
- จนท. OIA 1 คน 
- กรรมการ 6 คน 
- ผู้ประสาน AUN 1 คน 

- คุณชุติกาญจน์ 
OIA. (098-796-
3339) 

10.00 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 10.00 น. จอดรถด้านข้างอาคารนราธิป (ตรงใต้ทาง
เชื่อม) เพื่อไปส่งกรรมการ รศ. ที่ทางขึ้นอาคารนวมิ
นทร์ ด้านติดประตูทางเข้ารั้ว NIDA จ านวน 2 คน 

2. ไปส่งกรรมการ นต. ที่ทางขึ้นอาคารบุญชนะ 
ด้านหน้าร้าน SE-ED รอรับกรรมการ นต. 2 คน 

รวม 7 คน 
- จนท. นต/ล่าม 1 คน 
- จนท. รศ./ล่าม 1 คน 
- กรรมการ 4 คน 
- ผู้ประสาน AUN 1 คน 

 

ตู้ 22/2 16.30 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. จอดรอทีด่้านหน้าไปรษณีย์ เพ่ือรอรับ กรรมการของ 
นต. ที่ทางลงอาคารบุญชนะ ด้านหน้าร้าน SE-ED 
รับกรรมการ นต. 2 คน และ คุณชุติกาญจน์ OIA. 1 
คน (อาจจะมี ผู้ประสาน AUN 1 คน ไปด้วย) 

2. ไปรับกรรมการ สว. ที่ทางลงอาคารราชพฤกษ์ 
จ านวน 2 คน และ คุณภานุ OIA. 1 คน (อาจจะมี 
ผู้ประสาน AUN 1 คน ไปด้วย) 

3. ไปส่งที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
4. กลับมาส่งคุณชุติกาญจน์ และ คุณภานุ ที่ NIDA 

 

รวม 6 คน 
- กรรมการ 4 คน 
- จนท. OIA 1 คน 
- (ผู้ประสาน AUN 1 คน) 

- คุณชุติกาญจน์ OIA. 
(098-796-3339) 

- คุณภานุ OIA.     
(081-515-0278) 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

ตู้ 22/4 16.30 น. - - ใช้รถตู้ รศ. 1. จอดรอที่ทางลงอาคารนวมินทร์ ด้านติดประตู
ทางเข้ารั้ว NIDA รอรับกรรมการ รศ. 2 คน และ 
เจ้าหน้าที่ รศ. 1 คน (อาจจะมี ผู้ประสาน AUN 1 
คน ไปด้วย) 

2. ไปส่งที่โรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
3. กลับมาส่ง เจ้าหน้าที่ รศ. ที่ NIDA 

รวม 4 คน 
- กรรมการ 2 คน 
- จนท. รศ. 1 คน 
- (ผู้ประสาน AUN 1 คน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 (วันปิด) 
ตู้ 23/1 7.00 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 07.00 น. ออกจากสถาบัน ด้านหน้าไปรษณีย์      

(มี คุณภานุ OIA. ติดรถไปรับกรรมการด้วย) 
2. 08.00 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ (ถ.ศรีนครินทร์) 
3. 08.45 น. ถึงนิด้า (รถเข้าประตู 1 เลี้ยวขวาห้า

อาคารนราธิป (ไม่ต้องขับไปหลังอาคาร) เพ่ือให้
กรรมการสามารถลงประตูรถได้สะดวก ลงด้านข้าง
อาคารนราธิป ตรงใต้ทางเชื่อม) 

รวม 8 คน 
- จนท. OIA 1 คน 
- กรรมการ 6 คน 
- ผู้ประสาน AUN 1 คน 

- คุณภานุ OIA.     
(081-515-0278) 

ตู้ 23/2 11.00 น. - - ใช้รถตู้สถาบัน 1. 11.00 น. จอดรถด้านข้างอาคารนราธิป (ตรงใต้ทาง
เชื่อม) เพ่ือไปส่งกรรมการที่ Hall of Fame อาคารสยาม 

2. จอดรอที่อาคารสยามเพ่ือรอรับกรรมการไปส่งที่
โรงแรมโฟร์วิงส์ 

รวม 8 คน 
- กรรมการ 6 คน 
- ผู้ประสาน AUN 1 คน 
- ผู้ติดตามอื่น 1 คน 

 

- - ฟิลิปปินส์แอร์
ไลน์ PR 737 
- ไทยไลอ้อนแอร์ 
SL 118 บิน 
- สุวรรณภูมิ 

17.55 
 

19.05 

ใช้รถตู้สถาบัน 3. 14.30 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ ไปส่งกรรมการ 4 
คนที่สนามบินสุวรรณภูมิ (มี อ.ฆริกา สว. + อ.
วิสาขา นต. + อ.รศ.  และ คุณชุติกาญจน์ OIA. ไป
ส่งกรรมการด้วย) 

4. กลับมาส่ง อาจารย์ และ คุณชุติกาญจน์ OIA. ที่ 
NIDA 

รวม 8 คน 
- อาจารย์ของหลักสูตร 3 

คน 
- คุณชุติกาญจน์ OIA. 1 

คน 
- กรรมการ 4 คน 

17.55 น. 
- Dr. Arnulfo นต. 
- Dr.Clarita รศ. 
19.05 น. 
- Dr.Satria สว. 
- Dr.Yu Un นต. 
- อ.ฆริกา          
(087-521-6767) 
- คุณชุติกาญจน์ OIA. 
(098-796-3339) 

- อ.วิสาขา         
(081-494-6426) 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

ตู้ 23/3 15.00 น. - แอร์เอเชีย AK 
1808 
- ดอนเมือง 

20.45 น. ใช้รถตู้สถาบัน 1. 15.30 น.ออกจากสถาบัน ด้านหน้าไปรษณีย์       
(มี อ.ภัคพงศ์ สว. หรือ คุณภานุ OIA. ติดรถไปส่ง
กรรมการด้วย) ไปโรงแรมโฟร์วิงส์ 

2. 17.00 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ ไปส่งกรรมการ 1 
คนที่สนามบินดอนเมือง 

3. กลับมาส่ง อ.ภัคพงศ์ สว. หรือ คุณภานุ OIA. ที่ 
NIDA 

รวม 2 คน 
- อ.ภัคพงศ์ 1 คน 
- หรือ จนท. OIA 1 คน 
- กรรมการ 1 คน 

- Dr. Yahaya สว. 
- อ.ภัคพงศ์ สว.     

(080-803-7373) 
- คุณภานุ OIA.     

(081-515-0278) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คณุทิพวรรณ (เอ๋) 089-488-9422 หรือ คุณฐิติภรณ์ (เมย์) 088-008-1422 (update 17 ก.ย. 62) 

ล าดับที่ เวลาออก
จาก NIDA 

สายการบิน / 
สนามบิน 

เวลามา/
ออก  

คนขับรถ/
เบอร์โทร 

รายละเอียดการรับ – ส่ง จ านวนผู้โดยสาร หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 
ตู้ 24/1 10.30 น. - การูดา

อินโดนีเซีย GA 
867 
- สุวรรณภูมิ 

14.10 น. ใช้รถตู้ รศ. 1. 10.30 น. ออกจากสถาบัน ด้านหน้าไปรษณีย์      
(มี  อ.รศ. หรือ คุณภานุ OIA. ติดรถไปรับกรรมการ
ด้วย) 

2. 11.00 น. ออกจากโรงแรมโฟร์วิงส์ ไปส่งกรรมการ 1 
คนที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

3. กลับมาส่ง อาจารย์ หรือ คุณภานุ OIA. ที่ NIDA 

รวม 2 คน 
- อ.รศ. 1 คน 
- หรือ จนท. OIA 1 คน 
- กรรมการ 1 คน 

- Dr.Agus รศ. 
- คุณภานุ OIA.     

(081-515-0278) 

 


