ตารางข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อ – สกุล
คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อ.นงพะงา พิชัย
ดร.สุภาพร วงศ์ภิญโญโอภาส
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า

ชื่อเรื่อง
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก

หน่วยงานที่เชิญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1
ส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดาเนินงานแนะแนวใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
สถานศึกษา
เขต 1
การพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทา
โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
เทคนิคการให้คาปรึกษา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร
ค่ายคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองขาว
ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
ค่ายคณิตศาสตร์
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
เสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนไทย GEN-Z ก้าวไกลสู่ไทย โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
แลนด์ 4.0
การเตรียมความพร้อมข้าราชการครูในตาแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตฯ
ค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

อ.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อ.วชิระ พิมพ์ทอง
รศ.ดร.สุนีย์ บุญพิทักษ์

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อ.เลเกีย เขียวดี
อ.ศรวัส ศิริ

ชื่อเรื่อง
ค่ายภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจ
มัคคุเทศก์น้อย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการทางานเป็นทีม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการปลุกวิญญาณของ
ความเป็นครูสู่มืออาชีพ
การวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมอง
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกระดับผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานที่เชิญ
โรงเรียนบ้านวังตะแบก
สถานีตารวจท่องเที่ยว 6 กองกากับการ 4 กอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี
ตารวจท่องเที่ยว 3 จังหวัดตาก
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลตาบลขาณุวรลักษบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อ.อรทัย บุญเที่ยง

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อ.ตรรกพร สุขเกษม

ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ดร.พิษณุ บุญนิยม
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
อ.อนุชา พวงผกา
อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อ.นารถนรี พอใจ

ชื่อเรื่อง
การลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เด็กปฐมวัยฉลาดได้ด้วยการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ค่ายกลางวัน Day Camp
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็กเล็ก

หน่วยงานที่เชิญ
องค์การบริหารส่วนตาบลธามรงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย
วิทยาลัยชุมชนตาก
โรงเรียนบ้านปากทาง
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

การจัดทาแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาแพงเพชร
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล

การอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Happy Workplace
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0
แนวทางและการน้อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ การครองตน ครองคน ครองงาน
หลักการพัฒนาสร้างความปรองดอง
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจ
ดิจิทัลชุมชนและการใช้งานสมาร์ทโฟน
การอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Happy Workplace
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 4.0
การอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Happy Workplace

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก
สถานีตารวจท่องเที่ยว 6 กองกากับการ 4 กอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว
ศูนย์ กศน. กาแพงเพชร
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตาบลจันทิมา
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาแพงเพชร

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
อ.เอกวุฒิ โลหะการก
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
คณะวิทยาการ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อ.ประพล จิตคติ
อ.จิระ ประสพธรรม

ชื่อเรื่อง
การอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่ายศิลปะ Art for kids
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่เชิญ
เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
โรงเรียนเทศบาล1 (คลองสวนหมาก)
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร

โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตารวจ
การจัดทาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
สังคมระดับจังหวัด
การดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชนเพื่อยกระดับสถานีตารวจ
กรรมการคัดเลือกอาหารเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
การเป็นมัคคุเทศก์ระดับอาชีพ
โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการแปรรูปอาหาร
การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
ส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
การให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชนชวนเที่ยว ภายใต้กิจกรรม 100 ปี

สถานีตารวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
สถานีตารวจภูธรลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์
สานักงานใหญ่สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตาบลธามรงค์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ชมรมตลาดพื้นบ้านย้อนรอยชากังราว

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

อ.วีรวรรณ แจ้งโม้
อ.ธัญรดี บุญปัน
อ.ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อเรื่อง
สร้างแบรนด์อย่างพอเพียง
การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
ขั้นตอนการทาดุษฎีนิพนธ์งานวิชาชีพสมรรถนะด้านการ
สื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
การตัดต่อภาพผ่านมือถือ
ชุมชนชวนเที่ยว ภายใต้กิจกรรม 100 ปี
การแปรรูปปลาช่อน
การแปรรูปมันสาปะหลัง
การสร้างตลาดแบบพอเพียงและยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
การพัฒนาสินค้าชุมชน
เพิ่มขีดความสามารถการแปรรูปอาหาร สตรีตาบลวัง
ชะโอน (กล้วย)
ตัวเลขการส่งออกไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน GDP
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
การตัดต่อภาพผ่านมือถือ
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
การตัดต่อภาพผ่านมือถือ
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หน่วยงานที่เชิญ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
กาแพงเพชร
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ชมรมตลาดพื้นบ้านย้อนรอยชากังราว
บ้านดงประดา
บ้านสามร้อยไร่+พันไร่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาชุมชนโกสัมพีนคร
สานักงานพัฒนาชุมชนโกสัมพีนคร
สานักงานพัฒนาชุมชนบึงสามัคคี
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ้านสวนวิทยา
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผศ.ปรัชญา ชอุ่มผล
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.วิจิตร ฤทธิธรรม
อ.ราตรี โพธิ์ระวัช

ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
อ.พิมลพรรณ ดีเมฆ
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
อ.อธิรดา บุญเดช
อ.เอนก หาลี
อ.สุวิชญา รอดกาเนิด
อ.ยุติธรรม ปรมะ

ชื่อเรื่อง
พัฒนาผู้นาสตรีรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแก่อาสาสมัคร

หน่วยงานที่เชิญ
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

กรรมการคัดเลือกอาหารเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
กรรมการคัดเลือกอาหารเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สานักงานใหญ่สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว
มรภ.นครสวรรค์
สานักงานใหญ่สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว
โรงเรียนสาธิตฯ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนทุ่งทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
ชมรมผู้สูงอายุตาบลท่าขุนราม
รพ.สต.มอสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนวัชรวิทยา

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์
โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
การนวดร่างกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
การทาลูกประคบสมุนไพรและการออกกาลังกาย
การแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
โครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
นายพีระพล ฮุงหวล
คณะเทคโนฯ
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
อ.พิชิต พจนพาที
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.วรวุฒิ บุตรดี
อ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.อัษฎางค์ บุญศรี
อ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
อ.สมศักดิ์ พวงใส
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ

ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดาเนิน

ชื่อเรื่อง
การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว

หน่วยงานที่เชิญ
โรงเรียนวัชรวิทยา

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้
โครงการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารท
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การสร้างเตาเผาถ่านและการทาถ่านอัดแท่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนตาก
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
บ้านมอรังงาม ต.โกสัมพี
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
วิทยาลัยชุมชนตาก

การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะโดยใช้แนวคิดนวัตบวร
การบริหารจัดการขยะใช้แนวคิดนวัตบวรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กรรมการตัดสินโครงงาน stem ศึกษา
การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว

เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
เทศบาลตาบลหนองบัวใต้
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนตาก
โรงเรียนวัชรวิทยา

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย
แม่สอด
ดร.ดิเรก ฟั่นเขียว
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ดร.ดรรชนีย์ จะวรรณะ
อ.สันติ คู่กระสัง
เรือนไทย
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์
นางจันทนา คุ้มกล่า
วิเทศสัมพันธ์ และกิจการอาเซียน
นางสาวชฏาภร โชติรดาภาณ์

ชื่อเรื่อง
การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดแบบฝังตัว
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ IOT

หน่วยงานที่เชิญ
โรงเรียนวัชรวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

จัดทาแผนยุทศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ.2560-2564
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
การวางและจัดทาผังเมืองรวม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน
“ช่อทิพย์เทวมาลา”
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน
“ช่อทิพย์เทวมาลา”

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จากัด
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร

วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

หมายเหตุ

