
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง. 
หนังสอืขอความอนเุคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่                             วันที่    ๒๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เรื่อง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    รองอธิการบดีฝายวชิาการ   
 

ดวย  ขาพเจานายสกล  นนัทศรีววิัฒน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําโปรแกรม

วิชาเทคโนโลยเีครื่องกล  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทาํงานวจิัย

เร่ือง  “การพฒันารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุรชัย  เทียนขาว  รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  เปนผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 

  

จึงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหจากทาน  เปนผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอขอบคุณเปนอยางสงู  มา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

(นายสกล  นนัทศรีวิวัฒน) 

                  ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่                             วันที่    ๒๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เรื่อง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุรพล  พุฒคํา 
 

ดวย  ขาพเจานายสกล  นนัทศรีววิัฒน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําโปรแกรม

วิชาเทคโนโลยเีครื่องกล  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทาํงานวจิัย

เร่ือง  “การพฒันารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

 

 

(นายสกล  นนัทศรีวิวัฒน) 

                                                                 ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่                             วันที่    ๒๘  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เรื่อง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ดร.สมภพ  สูงสถิตานนท 
 

ดวย  ขาพเจานายสกล  นนัทศรีววิัฒน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําโปรแกรม

วิชาเทคโนโลยเีครื่องกล  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทาํงานวจิัย

เร่ือง  “การพฒันารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

 

 

(นายสกล  นนัทศรีวิวัฒน) 

                                                                 ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/๓๙๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
 

  ๒๘  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ   

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวจิัยเรื่อง  “การพัฒนารถตดัหญาควบคมุดวย

วิทยุบังคับ”  ในการนี้ผูวิจัยขอเรียนเชิญ  อาจารยอุทัย  ผองรัศมี  ขาราชการในสังกัดของทานเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยัในครั้งนี ้

  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/๓๙๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
 

๒๘  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ   

เรียน    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยุบังคับ”  ในการนี้ผูวิจัยขอเรียนเชิญ  อาจารยวีรศักดิ์  มะโนนอม  ขาราชการในสังกัดของทานเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยัในครั้งนี ้

  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๗  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั  

เรียน    ผูจัดการบริษัทกิจการอาหารสัตวพัฒนานิคม 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยุบงัคับ”  ในการนี้ผูวิจัยจาํเปนตองเกบ็ขอมูลเพื่อการวจิัย  โดยขออนญุาตให  คุณเกษมศกัดิ ์ ปญญาฤทธิ์  

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาใหนายสกล  นันทศรีวิวัฒน  ไดเก็บขอมูลในการวิจัย  

ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสงูมา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

 ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั 

เรียน    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย
วิทยบุังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัจาํเปนตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  โดยขออนุญาตให   

1.  อาจารยวีระศักดิ์   มะโนนอม 
2.  อาจารยสมชาย   แพรงาม 
3.  อาจารยธวชัชัย   ศรีสวัสด์ิ 
4.  อาจารยศกัดิ์ชัย   ชมไพบูลย  
ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ในเดือนพฤษภาคม  

๒๕๔๘  จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาใหนายสกล  นนัทศรีววิฒัน  ไดเก็บขอมูลใน
การวิจยั  ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 
โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 
Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๗  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั   

เรียน    ผูจัดการบริษัทแคลเซียมโปรดักซ 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยบุังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัจาํเปนตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  โดยขออนุญาตให  คุณสามารถ  นอยอยู  

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาใหนายสกล  นันทศรีวิวัฒน  ไดเก็บขอมูลในการวิจัย  

ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสงูมา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๗  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั   

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยุบงัคับ”  ในการนี้ผูวิจัยจาํเปนตองเกบ็ขอมูลเพื่อการวิจัย  โดยขออนุญาตให  อาจารยอุทยั  ผองรัศมี  

และอาจารยยทุธนา  พลอยฉาย  ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของรถตัดหญาควบคมุดวยวทิยุบังคับ

ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  จึงขอความอนเุคราะหจากทานไดโปรดพจิารณาใหนายสกล  นนัทศรีววิฒัน  

ไดเก็บขอมูลในการวิจัย  ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสงู

มา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 

 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๗  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั   

เรียน    คุณวันชัย  นอยโฮม 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยบุังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัจาํเปนตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  โดยขออนุญาตให  คุณวันชัย  นอยโฮม  

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาใหนายสกล  นันทศรีวิวัฒน  ไดเก็บขอมูลในการวิจัย  

ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสงูมา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 



ที ่ ศธ  ๐๕๔๙/ว. ๗๒๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

 ถนนนารายณมหาราช 

 อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 

๗  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๘ 

เร่ือง     ขอความรวมมือเพื่อการวิจยั   

เรียน    คุณประเสริฐ  กลิ่นเผือก 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม 
 

ดวย  นายสกล  นันทศรีวิวฒัน   อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวย

วิทยบุังคับ”  ในการนี้ผูวิจยัจาํเปนตองเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย  โดยขออนุญาตให  คุณประเสริฐ  กลิน่เผือก 

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  

จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดพิจารณาใหนายสกล  นันทศรีวิวัฒน  ไดเก็บขอมูลในการวิจัย  

ซึ่งจะเปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และขอขอบคุณอยางสงูมา ณ โอกาสนี ้
  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  พงษโอภาส) 

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๖๐๗-๙  ตอ  ๓๒๗, ๓๓๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๖๔๒ ๗๔๘๕ 

Email : rajabhat@rits.ac.th. 


