
 

สถิติผูใชบริการสถาบันวิจัยฯ (งานบริการวิชาการ) 

แยกตามประเภทบุคคล 

ขอมูลวันท่ี ( 1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน  ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

44%

56% บุคคลภายใน

บุคคลภายนอก 



สถิติบุคคลภายในท่ีใชบริการสถาบันวิจัยฯ (งานบริการวิชาการ) 

แยกตามหนวยงานภายใน 

ขอมูลวันท่ี ( 1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน ) 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานอธิการบดี

8

19

2

3

2

4

6

1

1

1



สถิติบุคคลภายนอกท่ีใชบริการสถาบันวิจัยฯ (งานบริการวิชาการ) 

ขอมูลวันท่ี ( 1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน ) 

 

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

2

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

เกษตรอําเภอบานลาด

จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนไรมะขาม

ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา

ตําบลเขายอย

ตําบลดอนขุนหวย

ตําบลทาไมรวก

ตําบลปากทะเล

ตําบลปาเด็ง

ตําบลโพไรหวาน

ตําบลไรใหมพัฒนา

ตําบลวังจันทร

ตําบลสองพ่ีนอง

ตําบลหนองหญาปลอง

ทสจ.เพชรบุรี

ประชาชนทั่วไป

มรภ.กาญจนบุรี

มรภ.นครปฐม

มรภ.หมูบานจอมบึง

อบต.บานในดง

อําเภอแกงกระจาน

อําเภอเขายอย

อําเภอชะอํา

อําเภอทายาง

อําเภอบานลาด

อําเภอบานแหลม

อําเภอเมือง

อําเภอหนองหญาปลอง



วัน-เดือน-ป ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน เรื่องที่มาติดตอ

26-ต.ค.-61 นายดนัย มีอารีย ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ขอรูปภาพการดําเนินกิจกรรมประจําป 2562

31-ต.ค.-61 นางสาวเสาวลักษณ วิบูรณกาล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอใหทําหนังสือราชการประชุมประชาคม พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ

8-พ.ย.-61 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ สํานักงานอธิการบดี จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

8-พ.ย.-61 ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

8-พ.ย.-61 ผศ.ดร.ณัชชานุช  พิชิตธนารัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

8-พ.ย.-61 รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง คณะครุศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

8-พ.ย.-61 อ.คงขวัญ  ศรีสอาด คณะวิทยาการจัดการ จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

20-พ.ย.-61 นายสมศักดิ์  ทนยิ้ม อบต.บานในดง ติดตอเขาสรุปการทํางานโครงการชุมชนบานหนองควาย ต.บานในดง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

22-พ.ย.-61 นายสมศักดิ์  ทนยิ้ม อบต.บานในดง ติดตอใหไปเปนวิทยากรตัดสินการประกวดชุดจากขยะ

23-พ.ย.-61 อาจารย อัสนีวัลย อินทรขํา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใหปรับรายละเอียดในแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลชุมชน

23-พ.ย.-61 อาจารญฐิติมา บุญฑริก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใหทําบันทึกไปราชการลงพื้นที่โคงตาบาง

24-พ.ย.-61 อาจารยพรทิพย บัวสาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใหจัดสงแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

27-พ.ย.-61 นายเจริญ   จารุรัตน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

27-พ.ย.-61 อ.พรทิพย  บัวสาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

27-พ.ย.-61 อ.วรรณีศา  สีฟา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

27-พ.ย.-61 อ.เกสรสิริ  ลีลาลัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

27-พ.ย.-61 อ.ปยวรรณ   คุสินธุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําและพิจารณาเครื่องมือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

29-พ.ย.-61 อาจารยณัฐกานต ภาคพรต คณะครุศาสตร ขอขอมูลโรงเรียนกองทุนการศึกษา

11-ธ.ค.-61 ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอใหดําเนินการนําเสนอโครงการแปรรูปมะพราวน้ําหอม

รายชื่อผูใชบริการสถาบันวิจัยฯ (งานบริการวิชาการ)



วัน-เดือน-ป ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน เรื่องที่มาติดตอ

17-ธ.ค.-61 ดร.ปราโมทย ตงฉิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสรุปผลการประชุมสํารวจความตองการพื้นที่อําเภอบานลาด

17-ธ.ค.-61 นางสาวชุติมา บุญโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ ขอรายงานผลการทําเวทีประชาคมพื้นที่อําเภอบานแหลม

21-ธ.ค.-61 อ.คงขวัญ  ศรีสอาด คณะวิทยาการจัดการ ตามโครงการแกไขปญหาความยากจน

27-ธ.ค.-61 นายกฤษดา ดานประสิทธิพร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอมูลผลการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 11 โรงเรียน

15-ม.ค.-62 นายขวัญชัย  จันทรอยู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

15-ม.ค.-62 นายชินวัฒน  นิลเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

15-ม.ค.-62 นางสาวกรวรรณ  แดงโชติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

15-ม.ค.-62 นางสาวสุตามาศ  แซลิ้ม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

15-ม.ค.-62 นางสาวฐาปนีย  มีทอธาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

15-ม.ค.-62 นางสาวธมนวรรณ ทัศนีย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหสอนการเก็บขอมูลแบบสอบถามการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

21-ม.ค.-62 นางจันทรธิมา ปนหิรัญ ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ขอใหดําเนินการยื่นขอเสนองบประมาณการพัฒนาชุมชน

23-ม.ค.-62 นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย จังหวัดเพชรบุรี หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายบุญยืน  ปนทอง ตําบลเขายอย หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายสุชาติ  ลิตบัว ตําบลดอนขุนหวย หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายธัญญสิทธิ์ ปุยธานรักษ ตําบลทาไมรวก หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายสุรินทร  เกตุแกว ตําบลปากทะเล หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายสหัส  บุตราสา ตําบลปาเด็ง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายสมบูร  เอมโอษฐ ตําบลโพไรหวาน หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายอเนก  จันทรนิล ตําบลไรใหมพัฒนา หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายวิรัตน  นุชออง ตําบลวังจันทร หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นางสาวอรนภา  แยมถนอม ตําบลสองพี่นอง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี



วัน-เดือน-ป ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน เรื่องที่มาติดตอ

23-ม.ค.-62 นายสมชาย  หองประเสริฐ ตําบลหนองหญาปลอง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 ผศ.ศิริรัตน  เชิงเส็ง มรภ.กาญจนบุรี หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 อ.มะรอแซะ  เลาะและ มรภ.กาญจนบุรี หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 อ.ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี มรภ.นครปฐม หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 อ.ยศพรช  วรรชนะ มรภ.นครปฐม หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 นายทวีชัย   ไพสี มรภ.นครปฐม หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 อ.ดร.อาคม  เจริญสุข มรภ.หมูบานจอมบึง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

23-ม.ค.-62 นายสุธี  เลาสุธนประเสริฐ อําเภอแกงกระจาน หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายประพิน  แสงแกว อําเภอเขายอย หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายสุทธิพงศ  เสถียร อําเภอชะอํา หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายอานนท   พรอมเรียง อําเภอทายาง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายณัฐพล  ชูหะรัญ อําเภอบานลาด หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายวีรวิชญ  เอี่ยมแสง อําเภอบานแหลม หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายธนภัทร  ณ ระนอง อําเภอเมือง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

23-ม.ค.-62 นายจําลอง  แกวแย อําเภอหนองหญาปลอง หารือแนวทางการจัดทําโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ของจังหวัดเพชรบุรี

28-ม.ค.-62 นางสาวรุงอรุณ ปยะฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรายงานผลชุมชนตนแบบการจัดการขยะ

28-ก.พ.-62 นางสาวฉันทิสา บัวลอม ทสจ.เพชรบุรี ขอรายงานผลการดําเนินการชุมชนจัดการขยะ

3-มี.ค.-62 นางอุไร กาลปกษ เกษตรอําเภอบานลาด ขอใหทํารูปเลมเพื่อนําเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์

4-มี.ค.-62 นางสาวยวมนต  เกิดเกษม ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

4-มี.ค.-62 นางสาวลักษิณา  ไสวเวียง ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

4-มี.ค.-62 นางสาวณภัทร  อินทราพงษ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา
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4-มี.ค.-62 นายศุภชัย  นุนแกว ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

5-มี.ค.-62 นางสาวเสาวลักษณ  มีนาม ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

5-มี.ค.-62 นางสาวนพรัตน  พนาสถิตย ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

5-มี.ค.-62 นายณัฐพงษ  บุตรจิดา ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

5-มี.ค.-62 นางสาวยุพิน  อินทรักษ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

6-มี.ค.-62 นายเชน  อุยตระกูล ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

6-มี.ค.-62 นางสาวศุภมาส  ชอยแสง ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

6-มี.ค.-62 นางสาวจิรนันท  เอี่ยมสําอางค ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวเรณุกา  ฉิมพาลี ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวพัชรี  ตาละลักษณ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวสุธิดา  สรอยมาลี ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวภาวิณี  สุขบรรเทิง ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวนฤมล  ผลประเสริฐ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวกุสุมา  สวัสดิ์เดช ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 นางสาวพรฐิตา  สุมสม ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

7-มี.ค.-62 อาจารยจันทรา ธนีเพียร คณะวิทยาการจัดการ ขอใหทําเอกสารยืมเงินและเบิกจายโครงการประชุมพื้นที่บานแหลม

8-มี.ค.-62 นางสาวทิพยสุดา ชงัดเวช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอใหติดตอทําเรื่องการโอนยายรหัสเงินงบประมาณ

8-มี.ค.-62 นางสาวจุฑารัตน  สุดถนอม ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นายนาวี  ชํานาญกุล ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นายสิริวัฒน  วิวรรธนสมบัติ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นายเดชาวัต  มาคลาย ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา
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8-มี.ค.-62 นางสาวณภัค  ภัทรศิรเมธ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นางสาวรมยรวินท  รบไว ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นายจิรพงษ  ไวยลาภ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นางสาวชญานิศา   นามเที่ยง ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นางสาวรังสิมา  เดชศิริ ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นางสาวไอลดา  ทอมทอง ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

8-มี.ค.-62 นางสาวเกษศิรินทร  พัดสิงห ประชาชนทั่วไป สมัครงานเจาหนาศูนยศาสตรพระราชา

13-มี.ค.-62 นางปริศนา พันธงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหจัดทําเอกสารไปราชการและเบิกคาใชจาย

20-มี.ค.-62 อาจารยจันทนา กอนเกา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหทําเบิกคาใชจายในการไปราชการ

30-มี.ค.-62 นายณัฏฐนันท ศูนยจินดา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหดําเนินการนําเสนอโครงการอบรมการนวดแผนไทย

31-มี.ค.-62 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริตา บัวเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

5-เม.ย.-62 อาจารยบุญชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอใหดําเนินการขออนุมัติงบประมาณโครงการจัดระบบน้ํา

10-เม.ย.-62 นางสาวเกสรสิริ ลีลาลัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเลมบัญชีรายรับ-รายจาย

17-เม.ย.-62 อาจารยธนิดา ชาญชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหทําเอกสารการยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรมอบรมตอยอดสูตรอาหาร

30-เม.ย.-62 ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพยเนตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหทําเอกสารยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุตรวจสารอาหารในผักกูด

5-พ.ค.-62 นายปองพล รักการงาน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ขอสรุปผลการสํารวจความตองการของชุมชนพื้นที่อําเภอเขายอย

28-พ.ค.-62 คุณอุไร  กาลปกษ เกษตรอําเภอบานลาด ติดตอการปรับปรุงหองตรวจคุณภาพของชุมชน

28-พ.ค.-62 นายบรรพต  มามาก ชุมชนไรมะขาม ติดตอการปรับปรุงหองตรวจคุณภาพของชุมชน

29-พ.ค.-62 อ.ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมประกันมหาวิทยาลัย

29-พ.ค.-62 อ.เผา  อนันจิ๋ว คณะพยาบาลศาสตร ประชุมเตรียมประกันมหาวิทยาลัย

29-พ.ค.-62 ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเตรียมประกันมหาวิทยาลัย
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29-พ.ค.-62 อ.ดร.พรเพ็ญ   จุไรยานนท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเตรียมประกันมหาวิทยาลัย

29-พ.ค.-62 นางปริศนา   พันธุงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประชุมเตรียมประกันมหาวิทยาลัย

12-มิ.ย.-62 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอใหทําบันทึกขอความเชิญประชุม

17-มิ.ย.-62 นายประเสริฐ ศรีนวล คณะพยาบาลศาสตร ขอใหทําเอกสารยืมเงินและทําเบิกจายโครงการดูแลสุขภาพ

17-มิ.ย.-62 นางสาวภัทรา อัตตวิริยะกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอใหทําเอกสารไปราชการลงพื้นที่ชุมชนสองพี่นอง
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