
 
 

 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
1 ก.ค. 63 08.20 น. เด็กหญิงกัญญนัช  บุญอมร นักเรียนชั้น ม.1/11 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  ท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน พว 9152 กทม. กรุณาเลื่อนรถของท่านในเวลานี้ค่ะ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/10 พบคุณครูชวาลัยที่ห้องปกครองในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 และ ม.2/5 ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่หน้าห้อง ICT ใน

เวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/12 ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้อง 345 ในเวลานี้ค่ะ 
 12.30 น. ท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน กต 2359 นครสวรรค์ กรุณาเลื่อนรถของท่านในเวลานี้ค่ะ 
  เด็กหญิงกฤตพร ศรีสุวรรณ เด็กหญิงกรรญกร ศรีพรหม เด็กหญิงเบญจวรรณ นิยมทอง เด็กหญิง

พรรณธิวา รุณเกล้า เด็กชายกิตติภพ คุณาคม เด็กชายฐิติพัช ดาวเรือง เด็กชายณฐนน เทียนชัย 
เด็กชายต้นตะวัน ชนะภัย และเด็กชายธเนศวร ธงอินทร์เนตร พบคุณครูชวาลัยที่หน้าห้องปกครองใน
เวลานี้ค่ะ 

 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/6 ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้องเกษตร ในเวลานี้ค่ะ 
2 ก.ค. 63 15.20 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  นักเรียนหญิงคนใดใส่รองเท้าที่หน้าห้อง322 ผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  เด็กหญิงประทุมมาศ ทองค า นักเรียนชั้น ม.2/3 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
3 ก.ค. 63 07.20 น. โรงเรียนธัญบุรี ยินดีต้อนรับ พลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และคณะด้วยความยินดียิ่งค่ะ  
 10.17 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นม.2 คนใดที่ลงเรียนวิชาภาษาไทย ในคาบเรียนที่ 3 ขอให้ไปเรียนที่ห้อง 

314 ในเวลานี้ด่วนค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น ในคาบเรียนชุมนุมให้นักเรียนพบคุณครูที่ปรึกษาค่ะ 
8 ก.ค. 63 09.00 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 10.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าห้องระดับชั้น ม.6/4 พบคุณครูกชนิกาที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องพยาบาลค่ะ 
 12.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 และ ม.2/5 ไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
 15.50 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
9 ก.ค. 63 16.00 น. นางสาวทิพยประภา โสสีทา นักเรียนชั้น ม.5/9 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
10 ก.ค. 63 14.20 น. นายกฤษกร นักเรียนชั้น ม.5/4 พบคุณครูสุกัญญาที่ห้อง 1505 ในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เลือกชุมนุม ถ้าชุมนุมที่นักเรียนสนใจสมัครเต็มแล้ว ขอให้นักเรียนเลือก

ชุมนุมท่ียังสามารถรับนักเรียนได้อยู่ค่ะ 
13 ก.ค. 63 09.10 น. ประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้น ม.3/4 ม.3/5 และม.3/6 ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้

ค่ะ 
14 ก.ค. 63 14.00 น. นางสาวพิชชานันท์ แก้วภิญโญนวนันท์ พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
15 ก.ค. 63 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.6/8 ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้องดนตรีไทยในเวลานี้ค่ะ 
 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.5 ให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
16 ก.ค. 63 08.20 น. นายเมธัส อภิรัตนเจริญสุข นักเรียนชั้น ม.5/8 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 11.40 น. เด็กหญิงวนิดา ดีนาง นักเรียนชั้นม.1/11 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 14.10 น. เรียนเชิญคุณครูระดับชั้น ม.1 ทุกท่าน ประชุมพร้อมกันทีห้องธัญญสมาคมในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้นม.1 พร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
17 ก.ค. 63 07.30 น. ปนัดดา ร้องหมอดี ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ยังสมัครชุมนุมไม่ได้ ในวันนี้ให้นักเรียนไปที่ชุมนุมที่ต้องการจะสมัคร 

พร้อมทั้งเรียนถามคุณครูประจ าชุมนุมหากยังไม่เต็มให้นักเรียนลงทะเบียนสมัครได้เลยค่ะ แต่ถ้า
ชุมนุมท่ีนักเรียนประสงค์จะสมัครไม่สามารถรับนักเรียนได้อีก ขอให้นักเรียนไปลงชื่อที่ห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในคาบเรียนวันนี้ค่ะ 

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักกีฬาชุมนุมฟุตซอล และนักเรียนที่สนใจสมัครชุมนุมฟุตซอล พร้อมกันที่ลานโดม
ในเวลานี้ค่ะ 

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนคนใดที่ยังไม่รู้ห้องเรียนชุมนุมของตนเอง นักเรียนสามารถดูชื่อผ่านเว็บไซด์
ของโรงเรียนและที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ 

20 ก.ค. 63 08.20 น. เรียนเชิญคุณครูธนัท เล็กเภา ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเวลานี้ค่ะ 
 09.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/4 ม.3/5 และม.3/6 ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมใน

เวลานี้ค่ะ 
 14.00 น. นักเรียนหญิงคนใดใส่รองเท้าที่หน้าห้องสมุดผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
22 ก.ค. 63 09.00 น. นายพันธวรรณ อินอ้วน นักเรียนชั้นม.4/10 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 10.50 น. เด็กหญิงพลอยรุ้ง นุ่มพรม นักเรียนชั้นม.1/9 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 14.20 น. เรียนเชิญคุณครูเสาวนีย์ สัจจะผลกุล ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเวลานี้ค่ะ 
23 ก.ค. 63 09.25 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.6/6 พบคุณครูกชนิกา ที่โรงอาหารในเวลานี้ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1 พร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
24 ก.ค. 63 07.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1 พร้อมกันที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 11.25 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เป็นตัวแทนถือพานทุกระดับชั้น วันนี้ในคาบชุมนุมให้นักเรียนไปซ้อมถือ

พานที่ห้องโสตค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าโทรศัพท์หล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูและบุคลากรท่านใดที่จอดรถไว้ข้างรั้วกรมชลประทาน ขอความกรุณาย้ายรถ

ของท่านในเวลานี้ด้วยค่ะ เนื่องจากจะจัดสถานที่กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความ
ไม่สะดวกค่ะ 

 13.20 น. นางสาวเมษณี อนุฤทธิ์ นักเรียนชั้นม.4/3 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 14.25 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เป็นตัวแทนถือพานทุกระดับชั้น ขอให้นักเรียนไปซ้อมถือพานที่ห้อง

ประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ถือธงในงานวันไหว้ครู ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชุมนุมเกาหลี ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้อง 1505 ในเวลานี้ค่ะ 

 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้นักเรียนไปดูรายชื่อที่หน้าห้องแนะแนวค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/10 ขอให้นักเรียนไปเรียนชุมนุมท่ีห้อง 233 ในเวลานี้ค่ะ 
 15.10 น. ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมดีๆ หลังโควิดเพื่อชาวปทุม โรงเรียนธัญบุรีร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างมงคล

ปทุมธานี ชมรมกีฬา มาร์ค จันทรังษี เส็นฤทธิ์ และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย จัดโครงการฝึกสอน
ฟุตบอลขั้นพ้ืนฐานและอบรมภาคพิเศษแก่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างมงคลปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 25 
กรกฎาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนธัญบุรี นักเรียนคนใดสนใจกีฬาฟุตบอล สามารถรับชมและเชียร์
ได้ค่ะ 

29 ก.ค. 63 07.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/10 ม.5/10 และม.6/10 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพ
บนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 08.35 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/2 ม.1/3 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/2 และม.3/3 ขอให้นักเรียนขึ้น
ไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 08.55 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/2 ม.2/3 ม.3/2 ม.4/11 และม.4/12 ขอให้นักเรียนขึ้นไป
ตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 09.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 ม.1/6 ม.1/7 ม.2/2 ม.3/2 ม.4/11 และม.4/12 ขอให้
นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 09.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 และม.1/10 ขอให้นักเรียนขึ้น
ไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 และม.2/9 ขอให้นักเรียนขึ้น
ไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

  ท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน 9 กด 270 กทม. กรุณาเลื่อนรถของท่านในเวลานี้ค่ะ 
 10.20 น. นักเรียนชายคนใดใส่รองเท้าที่หอประชุมผิดไป ช่วยน าส่งคืนท่ีหอประชุมด้วยค่ะ 
 10.45 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 และม.2/12 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจ

สุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 11.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 และม.

4/9 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.6/12 ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้องนาฏศิลป์ในเวลานี้ค่ะ 
 11.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 และม.4/5 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจ

สุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 12.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.5/11 และม.5/12 ขอให้นักเรียน

ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 13.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 และม.

4/9 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 13.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11 และม.3/12 ขอให้นักเรียนขึ้นไป

ตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 13.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.6/11 และม.6/12 ขอให้นักเรียน

ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 14.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.5/4 ม.5/5 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 และม.6/11 ขอให้นักเรียนขึ้น

ไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 14.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.6/1 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/6 ม.6/7 และม.6/8 ขอให้นักเรียนขึ้น

ไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 15.30 น. คุณครูท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน 9 กษ 4755 กรุณาเลื่อนรถของท่านในเวลานี้ค่ะ 
30 ก.ค. 63 09.55 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมใน

เวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ฉีดวัคซีนให้ฉีดพร้อมกับการตรวจสุขภาพค่ะ 
 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/2 ม.1/3 ม.2/2 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/3 ม.4/11 ม.4/12 และม.

6/3 ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  นายธนกฤต แก้วเกิดมี นักเรียนชั้น ม.6/2 ติดต่อห้องวิชาการในเวลานี้ค่ะ 
 10.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 และม.

4/9 ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 11.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/3 ม.1/7 ม.1/9 ม.1/10 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/5 ม.2/9 ม.3/2 

ม.3/3 ม.3/5 ม.3/7 และม.3/8 ขอให้นักเรียนส่งตัวแทนไปรับพานไหว้ครูที่ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้วยค่ะ 

 12.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 ม.4/3 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/10 ม.4/11 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
ม.5/6 ม.5/7 ม.5/11 ม.5/12 ม.6/5 ม.6/7 และม.6/9 ขอให้นักเรียนส่งตัวแทนไปรับพานไหว้ครูที่
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยค่ะ 

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 และม.1/12 
ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 12.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.5/11 ม.5/12 ม.6/11 และม.6/12 ขอให้
ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 12.55 น. นักเรียนคนใดหยิบกระเป๋านักเรียนของเด็กหญิงญานิน สิริรัตนชัย นักเรียนชั้นม.1/11 ที่หอประชุม
ผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

 13.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 ม.2/12 ม.3/4  และม.3/5 
ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 13.25 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12 และม.5/1 
ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

 14.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 และม.5/9 
ขอให้ขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 

  ท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน 2 กน 3696 1กฮ 6374 ฆส 6653 กรุณาเลื่อนรถของท่าน
ในเวลานี้ค่ะ 

 15.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนห้องใดท่ียังไม่ได้ไปรับพานไหว้ครูคืน ขอให้ไปรับที่ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในเวลานี้ค่ะ 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 และ 

ม.6/9 ขอให้นักเรียนขึ้นไปตรวจสุขภาพบนหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
31 ก.ค. 63 08.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ขอให้ขึ้นไปตรวจในเวลานี้ค่ะ 

เจ้าหน้าที่อยู่ถึงเวลา 12.00 น. ค่ะ 
 13.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.3/3 ม.3/4 และม.4/11 ขอให้ไปรับพานไหว้ครูที่ห้องกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนด้วยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ                                        .     ลงช่ือ                                    . 
          (นางสาวสุภาวดี  ภาคีแพทย์)                         (นางสาวฉันทนา  บุญโสม) 
                ประชาสัมพันธ์                           หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 
 

ลงช่ือ                                    . 
 (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 


