
 

  
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   ส ำนักบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ 
ที่  สบจ.ว 0441/2564                          วันที่ 9  พฤศจิกำยน  2564 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยำกร 

 

เรียน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคณำ  ตำเสนำ 

ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบล
แบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำย
ต ำบลแบบบูรณำกำร ซึ่งมีมหำวิทยำลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator เกิดกำรจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษำให้มีงำนท ำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีควำมครอบคลุมในประเด็นต่ำง ๆ 
ตำมปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน นั้น ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
สังเครำะห์ข้อมูล 14 ตัวชี้วัด รอบสิ้นสุดโครงกำร ระหว่ำงวันที่ 10 - 30 พฤศจิกำยน 2564 ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Microsoft Team) หรือบรรยำยในที่ตั้ง 

 ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องดังกล่ำว         
จึงขอเรียนเชิญท่ำน ให้เกียรติเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว พร้อมทั้งส่งประวัติวิทยำกร  
แบบตอบรับกำรเป็นวิทยำกร กลับมำยังส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ มหำวิทยำลัยฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์ จำกท่ำน
ด้วยดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 

 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร 
9  พฤศจิกำยน  2564 

Signature Code : F6NbY4y+rapyfaAQ1OYE 
 

  
 

   
   
   
   
 

TANAT HAD
อาจารย์ธนัชพร หาได้

TANAT HAD



ต ำบล ช่ือ-นำมสกุล วิทยำกรวันท่ี 1 วันท่ีเป็นวิทยำกรวันท่ี 1 ช่ือ-นำมสกุล วิทยำกรวันท่ี 2 วันท่ีเป็นวิทยำกรวันท่ี 2
01.เกาะตาล ดร.รัษฎากร วินิจกุล 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 10 พฤศจิกายน 2564
02.โค้งไผ่ ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 12 พฤศจิกายน 2564
03.ปางมะค่า ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล 13 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬาร 14 พฤศจิกายน 2564
04.สลกบาตร ผศ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 12 พฤศจิกายน 2564 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.บรรจงศักด์ิ   ฟักสมบูรณ์13 พฤศจิกายน 2564
05.คลองสมบูรณ์ ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์ 14 พฤศจิกายน 2564 ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส 13 พฤศจิกายน 2564
06.ท่ามะเขือ อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2564 อ.มนตรี  ใจแน่น 12 พฤศจิกายน 2564
07.แม่ลาด ผศ.ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.เอกวินิต  พรหมรักษา 12 พฤศจิกายน 2564
08.วังแขม ดร.วิชุรา วินัยธรรม 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 12 พฤศจิกายน 2564
09.วังไทร ผศ.อนัน  หยวกวัด 11 พฤศจิกายน 2564 รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ 12 พฤศจิกายน 2564
10.วังบัว ผศ.จารุกิตต์ิ  พิบูลนฤดม อ.จตุรงค์  ธงชัย
11.วังยาง ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 14 พฤศจิกายน 2564 อ.ธนกิจ โคกทอง 13 พฤศจิกายน 2564
12.หัวถนน อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 11 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 14 พฤศจิกายน 2564
13.ทุ่งทอง พบพร  เอ่ียมใส 12 พฤศจิกายน 2564 ณัฐธิกานต์  ป่ินจุไร 11 พฤศจิกายน 2564
14.พานทอง อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์วิษณุเดช ไชยนันแก้ว 14 พฤศจิกายน 2564
15.ระหาน ชลธิชา แสงงาม 11 พฤศจิกายน 2564 สุภาภรณ์ หม่ันหา 12 พฤศจิกายน 2564
16.ปางตาไว ดร.ธนากร  วงษศา ดร.เอนก  หาลี
17.เขาคีริส ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ 10 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดรเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 11 พฤศจิกายน 2564
18.คลองพิไกร ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม 11 พฤศจิกายน 2564 ชุติมา สังวรินทะ 12 พฤศจิกายน 2564
19.คุยบ้านโอง ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ 11 พฤศจิกายน 2564 อ.ราตรี โพธ์ิระวัช 12 พฤศจิกายน 2564
20.ถ ้ากระต่ายทอง ผศ.ภาคิณ  มณีโชติ 13 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.เทพ  เกื อทวีกุล 14 พฤศจิกายน 2564
21.วังตะแบก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 11 พฤศจิกายน 2564 ดร. โชคธ ารงค์ จงจอหอ 12 พฤศจิกายน 2564
22.หนองหัววัว อาจารย์นารถนรี เฟ่ืองอ่ิม 10 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ศุภฤทธ์ิ นราทิพย์นารา 11 พฤศจิกายน 2564
23.ห้วยยั ง พรนรินทร์ สายกล่ิน 10 พฤศจิกายน 2564 มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 13 พฤศจิกายน 2564
24.คลองแม่ลาย ผศ.อานนท์  วงษ์มณี ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ
25.ไตรตรึงษ์ อจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื อ 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.ประภัสสร กลีบประทุม 14 พฤศจิกายน 2564
26.ทรงธรรม ดร.ศรวัส  ศิริ อ.เมธี  มธุรส
27.ท่าขุนราม อาจารย์ยุชิตา กันหาม่ิง 13 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 14 พฤศจิกายน 2564
28.เทพนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา 11 พฤศจิกายน 2564 นายประพล จิตคติ 12 พฤศจิกายน 2564
29.นาบ่อค้า ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.วรางค์  รามบุตร 12 พฤศจิกายน 2564
30.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 13 พฤศจิกายน 2564 ผศ.วรางค์  รามบุตร 14 พฤศจิกายน 2564
31.ลานดอกไม้ ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ 13 พฤศจิกายน 2564 อิสสราพร กล่อมกล้่านุ่ม 10 พฤศจิกายน 2564
32.สระแก้ว อ.นพรัตน์  ไชยวิโน รศ.ดร.นิรุตต์ิ  พิพรรธนจินดา
33.หนองปลิง อ.ปรีขาภรณ์ ขันบุรี 10 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. นพคุณ ชูทัน 13 พฤศจิกายน 2564
34.อ่างทอง ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปล่ียนแสง 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 14 พฤศจิกายน 2564
35.ลานกระบือ ดร.นิภัชราพร สภาพพร 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่ 13 พฤศจิกายน 2564
36.หนองหลวง ดร.พิมประไพ ขาวข้า 10 พฤศจิกายน 2564 อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย 12 พฤศจิกายน 2564
37.ทุ่งกระเชาะ อ. วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 12 พฤศจิกายน 2564 อ. วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 12 พฤศจิกายน 2564
38.คีรีราษฎร์ อ.ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ ผศ.วันชัย  เพ็งวัน



ต ำบล ช่ือ-นำมสกุล วิทยำกรวันท่ี 1 วันท่ีเป็นวิทยำกรวันท่ี 1 ช่ือ-นำมสกุล วิทยำกรวันท่ี 2 วันท่ีเป็นวิทยำกรวันท่ี 2
39.ช่องแคบ นางน ้าฝน  สะละโกสา 13 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพย์หทัย   ทองธรรมชาติ14 พฤศจิกายน 2564
40.พบพระ ผศ.ดร. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 11 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 12 พฤศจิกายน 2564
41.ตลุกกลางทุ่ง อ.อนุพงศ์  รุ่งน้อย อ.ประพัสสร บัวเผ่ือน
42.วังประจบ อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ 14 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ภูมิสิทธ์ิ สัจจหทยาศรม 12 พฤศจิกายน 2564
43.วังหิน ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง อ.ราตรี บุมี
44.หนองบัวใต้ ผศ.ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน 14 พฤศจิกายน 2564 ผศ.วรวุฒิ  บุตรดี 13 พฤศจิกายน 2564
45.ขะเนจื อ ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธา 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.มัลลิกา  ทองเอม 12 พฤศจิกายน 2564
46.พระธาตุ อ.ภัคพล  ร่ืนกล่ิน 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศุภมาส  ผกากาศ 14 พฤศจิกายน 2564
47.แม่จะเรา ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ อ.พัชรมณฑ์  อ่อนเชด
48.แม่ระมาด ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 11 พฤศจิกายน 2564 นายธนัชพร หาได้ 10 พฤศจิกายน 2564
49.ท่าสายลวด ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.นงลักษณ์  จ๋ิวจู 10 พฤศจิกายน 2564
50.พระธาตุผาแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์12 พฤศจิกายน 2564
51.แม่กาษา ผศ.ดร.วาสนา จรูศรีโชติก้าจร 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 12 พฤศจิกายน 2564
52.แม่กุ สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 10 พฤศจิกายน 2564 อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 11 พฤศจิกายน 2564
53.แม่ตาว อ.ณัฐภาณี บัวดี อ.ราววาด ย้ิมสวัสด์ิ
54.แม่สอด ดร.ช่อพฤกษ์  ผิวกู่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสิริจรรยาวรรณ์  แก้วสะแสน12 พฤศจิกายน 2564
55.เชียงทอง  อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 12 พฤศจิกายน 2564
56.นาโบสถ์ ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์อนันธิตา ดอนบันเทา 14 พฤศจิกายน 2564
57.วังจันทร์ ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม 10 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 12 พฤศจิกายน 2564
58.วังหมัน นิวดี คลังสีดา 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 12 พฤศจิกายน 2564
59.แม่กลอง นายวิชานนท์   ผ่องจิตต์ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสันติ คู่กระสังข์ 11 พฤศจิกายน 2564
60.อุ้มผาง ผศ.คมสันต์ นาควังไทร 13 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี 14 พฤศจิกายน 2564










