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25-Oct-63 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมเรื่องสกุลชางเมืองเพชร

27-Oct-63 อาจารยวิไลวรรณ ไชยลังการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเอกสาร รูปภาพ และรายละเอียดการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

31-Oct-63 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมมูลนิธิดนตรีในหลวงรัชกาลที่ 9

1-Nov-63 อาจารยจิตสุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สอบถามขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

4-Nov-63 เทศบาลตําบลหนองขนาน เทศบาลตําบลหนองขนาน ขอเชิญประชุม ขอรายชื่ออาจารยดานศิลปวัฒนธรรม

6-Nov-63 มูลนิธีดนตรีในหลวงรัชกาลที่ 9 มูลนิธิในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอติดตอการประชุม การใหความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม

15-Nov-63 อ.รุงอรุณ ปยฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมประสานงานการรับนักแสดงไทยจากมหาวิทยาลัย

17-Nov-63 อ.อัญชนา พาณิชย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการรับแสดงจากตางประเทศ

18-Nov-63 อาจารยพิมพระวี โรจนรุงสัตย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการจัดแถว เตรียมตอนรับประธานเปดงานอาเซียนสัมพันธฯ

19-Nov-63 อาจารยจิตสุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การจัดการแสดงในพิธีเปดงานอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติฯ

20-Nov-63 อาจารยจตุพร บุญประเสริฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การรายกลอนเสภาในงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธฯ

21-Nov-63 นางสาวกมลชนก ทูลเศียร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

22-Nov-63 นางสาวมลฤดี เถื่อนถนอม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

23-Nov-63 นางสาวนุชจารี ทวีสุข มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอยืมชุดการแสดง / ขอปายสตาฟ

23-Nov-63 อาจารยประเสริฐ สีนวล คณะพยาบาลศาสตร ประชุมเรื่องการปฐมพยาบาล

23-Nov-63 อาจารยกฤษดา สุริยวงศ คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องคิวการแสดง กํากับเวที

รายชื่อผูติดตองานศิลปวัฒนธรรม ในสังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1- 2 )
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24-Nov-63 อาจารยปองพล รักการงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร ประชุมเรื่องการจัดนักศึกษาในการจัดสถานที่ การขนของ

25-Nov-63 นายธีรศักดิ์ พาณิชวิทย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ประชุมสาระการประชุมในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูจับตองไมไดรวมกับมูลนิธิดนตรีในหลวงรัชกาลที่ 9

27-Nov-63 อาจารยจิตศุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมการเตรียมการแสดงในครั้งสุดทาย

27-Nov-63 อาจารยรุงอรุณ ปยฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอนัดหมายปายสตาฟและการตอนรับนักแสดงในประเทศไทย

28-Nov-63 นางสาสชญานิศา นามเที่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุม พูดคุย ซักซอมความเขาใจสถานที่จอดรถในงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ

 29พ.ย. 63 นายเทพฤทธิ์   งานกายภาพและภูมิสถาปตย เรื่องการวางผังในการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธฯ

29-Nov-63 ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซักซอมความเขาใจในพิธีเปดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธฯ

30-Nov-63 อาจารยจิตศุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมการเตรียมการแสดงในครั้งสุดทาย

30-Nov-63 อาจารยวรรณวิภา มัธยมนันท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประชุมการเตรียมการแสดงในครั้งสุดทาย

1-Dec-63 อาจารยวริษา ปานเจริญ คณะวิทยาศาสตรฯ ประชุมเรื่องคิวการแสดง การกํากับเวที

1-Dec-63 นายชาญยุทธ   อรุณสวัสดิ์            คณะวิศวะกรรมศาสตร ประชุมการถายภาพและการใชโดรน

1-Dec-63 อาจารยเมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี ประชุมเรื่องการประชาสัมพันธและการถายภาพภายในงาน

2-Dec-63 นายดนัย มีอารีย ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ประชุมเรื่องการประชาสัมพันธและการถายภาพภายในงาน

2-Dec-63 อาจารยจักรินทร  จันทนะภุมมะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการแสดงดนตรีสดในงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ

3-Dec-63 อาจารยกฤษดา        สุริยวงค คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่องกําหนดการบนเวทีศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ

3 ธค 63 อาจารซัมเมอร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมวางแผนการจัดเตรียมนักศึกษาในการมอบโลและเกียรติบัตร
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3-Dec-63 อาจารยรุงอรุณ ปยฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซักซอมความเขาใจในตารางการแสดงและนัดหมายการแสดง

4-Dec-63 ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์ มุมบานเซา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การวางแผนการจุดเทียนพระพร

4-Dec-63 อาจารยสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ สํานักวิทยบริการฯ การทําสูจิบัตร

4 ธ.ค 63 นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ สํานักวิทยบริการฯ การตรวจเลมและการทําสูจิบัตร

9-Dec-63 อาจารย ดร.นวรัตน ประทุมตา คณะครุศาสตร การถอดองคความรู

11-Dec-63 อาจารย ดร.อัตภาพ มณีเติม คณะวิทยาการจัดการ การถอดองคความรู การถายภาพ

15-Jan-64 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดศูนยการเรียนรูตําบลไรสะทอน

15-Jan-64 นักวิชาการศึกษา อบต.ไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดงานของดีไรสะทอน

17-Jan-64 นางสาวกนกวรรณ     ผลพฤกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

18-Jan-64 นางสาวอาภาพร      ไชยมนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

20-Jan-64 นายเกียรติศักดิ์          บํารุงสินทรัพย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

23-Jan-64 ทีมงานมูลนิธิดนตรีในหลวงรัชกาลที่ 9 มูลนิธิในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอความอนุเคราะหขอมูลวิจัยศิลปวัฒนธรรม

25-Jan-64 นายธีรศักดิ์ พาณิชวิทย นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ขอความรวมมือดานการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมูลนิธิ

27-Jan-64 นายกเทศบาลตําบลหนองขนาน เทศบาลตําบลหนองขนาน การเก็บขอมูลของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมวัดหนองหวา

31-Jan-64 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน องคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน ติดตอการทํานิทรรศการตนตาลที่ตําบลไรสะทอน

2-Feb-64 นางสาวกนกวรรณ     ผลพฤกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษามาขอขอมูลการสรางเรือนไทยสถาบันวิจัย
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5-Feb-64 นางสาวอาภาพร      ไชยมนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษามาดวยเรื่องการเก็บขอมูลและเก็บของเรือนไทย สถาบันวิจัยฯ

7-Feb-64 นายเกียรติศักดิ์          บํารุงสินทรัพย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปทําโฟลิโอ

7-Feb-64 นางสาวกัญญาวีร        ทองแดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปทําโฟลิโอ

10-Feb-64 อาจารย ดร.นวรัตน ประทุมตา คณะครุศาสตร ขอขอมูลดานการถอดองคความรูเรื่องการแสดงในพิธีเปดงานมหกรรมฯ

12-Feb-64 อาจารยธรารัส โรงเรียนคงคาราม นําเอกสารประกอบการเบิกจายมาให

 16 ก.พ. 64 หัวหนากลุมอว ไรสะทอน กลุมอว ไรสะทอน ขอคําปรึกษาดานการลงพื้นที่ในไรสะทอน

19-Feb-64 อาจารยศิริพร อวมเครือ คณะไอที ประชุมรวมกันในการลงพื้นที่ตําบลไรสะทอน

22 กพ. 64 ผูขวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ติดตอขอมูลดานโครงการปูนปน

 24 ก.พ. 64 ประธานกลุมศิลปวัฒนธรรมไรสะทอน ตําบลไรสะทอน ขอขอมูลการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

28-Feb-64 นายธานินทร ชื่นใจ ชางเมืองเพชร ประชุมการเขาถึงขอมูลสกุลชางเมืองเพชร

3-Mar-64 นายปภังกร        แกวศรีมล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในปที่ผานมาเพื่อมาใสในfolio

6-Mar-64 นายตันติกร        บุตรมัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในปที่ผานมาเพื่อมาใสในfolio

7 มี.ค 64 นายสารัช          ปตยุรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอมูลและรูปภาพการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในปที่ผานมาเพื่อมาใสในfolio

10-Mar-64 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดศูนยการเรียนรูตําบลไรสะทอน

12-Mar-64 นักวิชาการศึกษา อบต.ไรสะทอน อบต.ไรสะทอน ประชุมเรื่องการจัดงานของดีไรสะทอน

15-Mar-64 อ.จิตสุภวัฒน สําราญรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประชุมเรื่องการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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