
1  17 ตุลาคม 2562 อาจารยจิณจุฑา สุวรรณคัมภีระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 19 ตุลาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริตา บัวเขียว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน

3 22 ตุลาคม 2562 นางสาวเกสรสิริ ลีลาลัย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรายละเอียดนักแสดงตางประเทศ

4

23 ตุลาคม 2562 นางสาวประภัสสร วงศรัตนพิทักษ หนวยงานภายนอก / อาจารยพิเศษจากคณะ

ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประชุมเรื่องชุดการแสดงรวมกับสถาบันวิจัยฯ

5 25 ตุลาคม 2562 นายธีรศักดิ์ พาณิชวิทย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ประชุมหาเรื่องสถานที่จัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติครั้งที่ 9

6 29 ตุลาคม 2562 ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนคงคาราม โรงเรียนคงคาราม ประชุมการใชสถานที่และการเตรียมความพรอมการจัดงานมหกรรมฯ

7 1 พฤศจิกายน 2562 ผูบริหารบริษัทเพชรบุรี คาร มารท จํากัด (มาสดาเพชรบุรี) บริษัทเพชรบุรี คาร มารท จํากัด (มาสดาเพชรบุรี) หาเรือการวางแผนงานมหกรรมอาเซียนเนื่องจากมาสดามีความประสงคในการจัดบูทนิทรรสการ

8 5 พฤศิจากยน 2562 อาจารยทนศ จันทะมาตย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องความกาวหนาในการจัดงานมหกรรมอาเซียนฯ 

9 7 พฤศจิกายน 2562 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพัและการแสดงนานาชาติฯ

10 9พฤศจิกายน 2562 อ.รุงอรุณ ปยฤทธิ์ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมประสานงานการรับนักแสดงไทยจากมหาวิทยาลัย

11 11 พฤศจิกายน 2562 อ.อัญชนา พาณิชย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการรับแสดงจากตางประเทศ

12 13 พฤศจิกายน 2562 นายปภังกร  แกวศรีมล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเอกสารการไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

13 14 พฤศจิกายน 2562 นายตันติกร  บุตรมัน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเอกสารการไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

14 15 พฤศจิกายน 2562 นายสารัช  ปตยุรักษ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเอกสารการไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

15 16 พฤศจิกายน 2562 นายเจษฏา อยูสุข มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเอกสารการไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

16 17พฤศจิกายน 2562 อาจารยจิตศุภวัฒน สําราญรัตน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุม / ประสานงานเรื่องการแสดงพิธีเปดงานมหกรรมอาเซียนฯ

17 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารยตุพร บุญประเสริฐ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการแสดงไฮไลทพิธีเปด/การตอนรับวิทยากร

18 18พฤศจิกายน 2562 นางสาวกมลชนก ทูลเศียร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

19 18พฤศจิกายน 2563 นางสาวมลฤดี เถื่อนถนอม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

20 18พฤศจิกายน 2564 นางสาวนุชจารี ทวีสุข มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

21 19 พฤศจิกายน 2562 อาจารยประเสริฐ สีนวล คณะพยาบาลศาสตร ประชุมเรื่องการปฐมพยาบาล

22 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารยกฤษดา สุริยวงศ คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องคิวการแสดง กํากับเวที

ลําดับ

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถิติ - รายชื่อผูติดตองานศิลปวัฒนธรรม
(ไตรมาสที่ 1-2)

วันที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน เรื่องที่ติดตอ
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สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถิติ - รายชื่อผูติดตองานศิลปวัฒนธรรม
(ไตรมาสที่ 1-2)

วันที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน เรื่องที่ติดตอ

23 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารยปองพล รักการงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร ประชุมเรื่องการจัดนักศึกษาในการจัดสถานที่

24 22 พฤศจิกายน 2562 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการจัดคิวบนเวทีในการตอนรับแขกวีไอพี

25 22 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องการวางแผนจัดแขกผูมีเกียรติเขางาน

26 25 พฤศจิกายน 2562 นายธีรศักดิ์ พาณิชวิทย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ประชุมหาเรื่องสถานที่จัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติครั้งที่ 9 ครั้งที่ 2

27 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารยจิตศุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมการเตรียมการแสดงในครั้งสุดทาย

28 28 พฤศจิกายน 2562 อาจารยวรรณวิภา มัธยมนันท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมการเตรียมการแสดงในครั้งสุดทาย

29 29 พฤศจากยน 2562 อาจารยวริษา ปานเจริญ คณะวิทยาศาสตรฯ ประชุมเรื่องคิวการแสดง การกํากับเวที

30 30 พฤศจิกายน 2562 นายชาญยุทธ   อรุณสวัสดิ์            คณะวิศวะกรรมศาสตร ประชุมการถายภาพและการใชโดรน

31 1 ธันวาคม 2562 อาจารยเมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี ประชุมเรื่องการประชาสัมพันธและการถายภาพภายในงาน

32 2 ธันวาคม 2562 นายดนัย มีอารีย ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ประชุมเรื่องการประชาสัมพันธและการถายภาพภายในงาน

33 3 ธันวาคม 2562 นางสาวเจษดารัตน กล่ําศรี งานวิเทศสัมพันธ ประชุมเรื่องการรับนักแสดงจากประเทศพมา

34 7 ธันวาคม 2562 อาจารย ดร.สรไกร    เรืองรุง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

35 7 ธันวาคม 2562 อาจารยจักรินทร  จันทนะภุมมะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

36 7 ธันวาคม 2562 อาจารยประเสริฐ      ศรีนวล คณะพยาบาลศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

37 7 ธันวาคม 2562 อาจารย ดร.ปราโมทย ตงฉิน คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

38 7 ธันวาคม 2562 อาจารยกรกรต         เจริญผล คณะเทคโนโลนีสารสนเทศ ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

39 7 ธันวาคม 2562 อาจารยวรรณา         วัฒนา คณะวิทยาศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

40 7 ธันวาคม 2562 อาจารย ดร.ทวิรัตน   กอนเครือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

41 7 ธันวาคม 2562 อาจารยกฤษดา        สุริยวงค คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

42 7 ธันวาคม 2562 อาจารยประสิทธิ์พร   เกงทอง คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

43 7 ธันวาคม 2562 อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

44 7 ธันวาคม 2562 นางนับวรรณ           เอมนุกูลกิจ คณะครุศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

45 7 ธันวาคม 2562 นางน้ําฝน               เถาเครือมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม



ลําดับ

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถิติ - รายชื่อผูติดตองานศิลปวัฒนธรรม
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46 7 ธันวาคม 2562 นายนพดล              เมืองนก คณะวิทยาศาสตร ประชุมเรื่องการเขียนโครงการศิลปวัฒนธรรม

47 12 ธันวาคม 2562 นางสาวศิริลักษณ     เพ็ชรดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการจัดงานอาเซียนที่ผานมา

48 13 ธันวาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ     ผลพฤกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

49 14 ธันวาคม 2562 นางสาวอาภาพร      ไชยมนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

50 15 ธันวาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์          บํารุงสินทรัพย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

51 16 ธันวาคม 2562 นางสาวกัญญาวีร        ทองแดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

52 17 ธันวาคม 2562 นางสาวกาญจนา        วรรณออน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

53 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนุชจารี          ทวีสุข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

54 19 ธันวาคม 2562 นายตันติกร              บุตรมัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

55 5 มกราคม 2563 นายปภังกร        แกวศรีมล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

56 6 มกราคม 2563 นายตันติกร        บุตรมัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

57 6 มกราคม 2563 นายสารัช          ปตยุรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

58 10 มกราคม 2563 นายเจษฏา       อยูสุข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

59 15 มกราคม 2563 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพัและการแสดงนานาชาติฯ

60 15 มกราคม 2563 นักวิชาการศึกษา อบต.ไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพัและการแสดงนานาชาติฯ

61 7 กุมภาพันธ 2563 นายธนพล               สุวรรณบุตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเอกสารลงรายมือชื่อนักศึกษาที่เดินทางไปราชการมาให

62 8 กุมภาพันธ 2563 นายสารัช               ปตยุรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประสานงานเรื่องการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 333ป ไทยเทศ ฝรั่งเศสอยุธยา

63 11 กุมภาพันธ 2563 นายจักรพันธ            ตรีเดชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําขอมูลนักศึกษาที่จะเดินทางไปเผยแพรการแสดง ณ จ .ลพบุรีมาให

64 23 กุมภาพันธ 2563 นางสาวศิโรรัตน  เกิดดวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอความอนุเคราะหรูปภาพในการเดินทางไป

65 4 มีนาคม 2563 อ.จิตสุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

66 4 มีนาคม 2563  อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

67 7 มีนาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์  บํารุงสินทรัพย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร

68 7มีนาคม 2563 นายธนไชย นิเด็ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร



ลําดับ

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถิติ - รายชื่อผูติดตองานศิลปวัฒนธรรม
(ไตรมาสที่ 1-2)

วันที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน เรื่องที่ติดตอ

69 7มีนาคม 2563 นายณัฐวุฒิ  อุปถัมภ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร

70 7 มีนาคม 2563 นายอภิวัฒน  กานทอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร

71 7 มีนาคม 2563 นายณัฐพล  ชูทรัพย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร

72 7 มีนาคม 2563 นายเรืองศักดิ์  แรเพชร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมการเตรียมความพรอมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มรภ กําแพงเพชร

73 19 มีนาคม 2563 น.ส.กิตเกศกร  มีศีล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

74 19 มีนาคม 2563 น.ส.จุฑาทิพย สายนอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

75 19 มีนาคม 2563 น.ส.ดาวประกาย  โกศล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

76 19 มีนาคม 2563 น.ส.วัชราภรณ  พิริยะศุภกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

77 19 มีนาคม 2563 น.ส.ศิโรรัตน  เกิดดวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

78 19 มีนาคม 2563 น.ส.มัณฑนา  ทองอินทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาขอรูปถายและโครงการการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

1-30 เมษายน 2563, 1-31 พฤษภาคม 2563 เปนชวงที่ทํางานจากที่บานเนื่องจากสถานการณโควิด


	วัฒนธรรม

