
 
 

 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
3 ก.พ. 63 09.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าอบรมโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ให้นักเรียนไปชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูงที่

ห้องพยาบาลในคาบพักกลางวันค่ะ 
 15.25 น. นายเจษฎาภรณ์ เดชอุดม นักเรียนชั น ม.5/3 พบคุณครูวิชญ์ ที่ห้อง 321 ในเวลานี ค่ะ  
4 ก.พ. 63 07.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.4 และนักเรียนเดินขบวนพาเหรดทุกคน ให้นักเรียนไปเข้าแถวที่

เสาธงใหญ่ สนามฟุตบอลในเวลานี ค่ะ 
 10.50 น. เด็กหญิงมาลิณี ทองกล่อมศรี นักเรียนชั น ม.1/11 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 13.20 น. นักเรียนคนใดท้าโทรศัพท์หล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
5 ก.พ. 63 15.00 น. นักเรียนคนใดเก็บเงินได้ ช่วยน้าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  คณะกรรมการงานอนามัยประชุมพร้อมกันที่ห้องธัญญสมาคมในเวลานี ค่ะ 
6 ก.พ. 63 10.40 น. นายอาทิตย์ จตุรภาค นักเรียนชั น ม.5/6 และนางสาวสิริยากร วงษ์อนันต์ นักเรียนชั น ม.5/9 ติดต่อ

ห้องวิชาการด้วยค่ะ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เล่นอยู่สนามฟุตบอล ห้ามนักเรียนเล่นอุปกรณ์เดินขบวนพาเหรดค่ะ 
  นักเรียนคนใดหยิบกระเป๋านักเรียนของนางสาวนริสรา สิทธิเขตต์การ นักเรียนชั น ม.4/7 ที่หน้าห้อง

พยาบาลผิดไป ช่วยน้าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 13.00 น. โรงเรียนธัญบุรี ยินดีต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ 

และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาด้ารงราชานุภาพด้วยความยินดียิ่งค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.1 ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี ค่ะ 
 15.00 น. นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
7 ก.พ. 63 10.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนคนใดหยิบรองเท้าที่หน้าห้องนาฏศิลป์ผิดไป ขอให้น้ามาคืนที่ห้อง

ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ไปเดินขบวนพาเหรดให้น้ามาชุดมาคืนที่ห้องธัญกิตติคุณในเวลานี ค่ะ  
11 ก.พ. 63 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.2/7-ม.2/12 ในเวลา 11.50 น. ขอให้นักเรียนขึ นหอประชุม

น้าเสนอผลงาน IS ค่ะ 
12 ก.พ. 63 09.10 น. เด็กหญิงเมริสา เสตัน นักเรียนชั น ม.2/10 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 10.00 น. เด็กหญิงลัดดา ปิดประทุม ติดต่อห้องกิจการนักเรียนด้วยค่ะ 
  นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 12.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/11 และ ม.5/12 ขอให้นักเรียนขึ น

หอประชุมในเวลานี ค่ะ 
 14.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.6/3 ไปเรียนที่ห้องดนตรีไทยในเวลานี ค่ะ 
13 ก.พ. 63 09.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.2 และ ม.5 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธานนักเรียนที่ลานโดม

ในเวลานี ค่ะ 
 09.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.5/1 ม.5/3 ม.5/4 และ ม.5/7 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธาน

นักเรียนที่ลานโดมในเวลานี ค่ะ 
 10.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.3 และ ม.6 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธานนักเรียนที่ลานโดม

ในเวลานี ค่ะ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.3/10 และ ม.3/12 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธานนักเรียนที่

ลานโดมในเวลานี ค่ะ 
 12.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.6/6 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธานนักเรียนที่ลานโดมใน

เวลานี ค่ะ 
 12.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.6/12 ขอให้นักเรียนไปเลือกตั งประธานนักเรียนที่ลานโดมใน

เวลานี ค่ะ 
 13.30 น. เด็กชายธนชาติ ฝันหลาย นักเรียนชั นม.3/4 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
14 ก.พ. 63 09.10 น. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี  ติดต่อห้องพยาบาลในเวลานี ค่ะ เด็กชายปิยวัช ทองมาก เด็กชาย

อภิชัย ฟักแก้ว  เด็กชายกฤษดา สุวรรณยุติ นักเรียนชั นม.3/6 เด็กชายศุภกฤต ธนาจรัลพร เด็กชาย
ภูเบศ เย็นที่ เด็กชายปวริศร์ จันทะบุตร นักเรียนชั นม.3/7 เด็กชายอิทธิพล ศรีสะอาด นักเรียนชั น 
ม.3/10 นายกิตติศักดิ์ ยังขาว นักเรียนชั นม.3/11 และนางสาวอธิตา เยือกเย็น ม.3/11 

 10.10 น. ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี  ติดต่อห้องพยาบาลในเวลานี ค่ะ นายอภิสิทธิ์ แก้วภักดี นายยุทธา 
แพสุพัฒน์ นางสาวธัญเนตร เรืองพงษ์สารนักเรียนชั นม.4/3 นางสาวปิญนันท์ รุดบุญ นายพีรพล 
พฤกษะวัน นักเรียนชั นม.4/4 นายภาณุพงศ์ อนุสนธิ์ นักเรียนชั นม.4/5 นายธนดล เดชกุญชร 
นักเรียนชั นม.4/10 นายพีรพัฒน์ สุภีทวี นายภูมิภักดิ์ เจรญิภักดี และนางสาวชลลดา เปมะเสถียร 
นักเรียนชั นม.4/11 

  เด็กชายชินวัตร แสนสุข นักเรียนชั นม.3/7 ติดต่อห้องการเงินด้วยค่ะ 
 10.50 น. นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 11.00 น. นักเรียนคนใดท้าโทรศัพท์หายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
  นักเรียนคนใดเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ ช่วยน้าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 13.00 น. ท่านใดเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน 7 กฆ 4778 กทม. ยง  1893 นครราชสีมา กรุณาเลื่อนรถ

ของท่านในเวลานี ค่ะ 
 13.20 น. นักเรียนคนใดช่อดอกไม้เงินหล่นหาย ติดต่อขอรับได้ที่คุณครูนันทวรรณ ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะ 
 15.00 น. เด็กหญิงเขมจิรา นักเรียนชั นม.3/10 พบคุณครูจ้าเลียงที่ห้องกิจการนักเรียนในเวลานี ค่ะ 
17 ก.พ. 63 10.00 น. นายอาทิตย์ จตุรภาค นักเรียนชั นม.5/9 และนางสาวสิริยากร วงษ์อนันต์ นักเรียนชั นม.5/9 ติดต่อ

ห้องวิชาการด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั นม.6/1 ขอให้ไปที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเวลานี ค่ะ 
 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั นม.6/6 ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้องนาฏศิลป์ในเวลานี ค่ะ 
 11.40 น. นางสาวทัศนีย์ วงษ์สวัสดิ์ นักเรียนชั น ม.6/4 ติดต่อห้องสมุดในเวลานี ค่ะ 
 12.30 น. นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 และม.2/6 พร้อมกันที่ลาน

โดมเพ่ือถ่ายรูปท้าระบบแสกนหน้าค่ะ 
 15.20 น. เรียนเชิญคุณครูสุกัญญา จังโส ที่ห้องบริหารทั่วไปในเวลานี ค่ะ 
18 ก.พ. 63 11.40 น. เด็กหญิงกมลชนก รักบุญ นักเรียนชั นม.2/8 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี ค่ะ 
 12.30 น. เด็กชายรพีภวัฒ ดวงทองพูล นักเรียนชั นม.3/6 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี ค่ะ 

 



 
 

 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 15.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั น ม.2/7-ม.2/12 พร้อมกันที่ลานโดม ถ่ายรูปแสกนใบหน้าในเวลานี 

ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท้ากุญแจรถจักรยานยนต์หล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ท่ีห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  เด็กชายภีรยุทธ เสโส ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
19 ก.พ. 63 10.00 น. นายอรรถพร จันทร์สุข นักเรียนชั นม.5/8 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี ค่ะ 
20 ก.พ. 63 09.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าห้องระดับชั นม.6/7 พบคุณครูกชนิกาท่ีห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเวลานี 

ค่ะ 
 11.40 น. นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 15.00 น. เรียนเชิญคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT ประชุมพร้อมกันที่หอประชุมในเวลานี ค่ะ 
21 ก.พ. 63 10.50 น. นักเรียนคนใดท้าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั นม.5/5 และม.6/3 พบคุณครูกชนิกาที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน

เวลานี ค่ะ 
 14.35 น. ประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน ขอให้คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านช่วยดูแลการจัดห้องสอบ การ

ท้าความสะอาดห้องเรียน และให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ใต้โต๊ะทั งหมดกลับบ้านด้วยค่ะ 
 

 

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

 
 

ลงช่ือ                                    . 
 (นายเกรียงไกร  ด้าประภา) 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 


