
 
 

 

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 
 

 



 
 

 

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 
 

 



 
 

 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
3 ส.ค. 63 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.6/3 ขอให้ไปเรียนที่ห้องนาฏศิลป์ในเวลานี้ค่ะ 
 12.10 น. นายกฤษณกร นักเรียนชั้น ม.5/4 พบผู้ปกครองที่ห้องวิชาการในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนหญิงคนใดใส่รองเท้าที่หน้าห้องปกครองผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องปกครองในเวลานี้ค่ะ 
4 ส.ค. 63 11.00 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 11.10 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้อง722 ค่ะ 
  เด็กหญิงฝนทอง กระดาษทอง ม.2/12 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
5 ส.ค. 63 10.00 น. เด็กหญิงมาลินี ทองกล่อมสี นักเรียนชั้น ม.2/7 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้อง332 ค่ะ 
6 ส.ค. 63 10.40 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่คุณครูเด็น มีสมภพ ห้องดนตรีสากลค่ะ 
  นักเรียนคนใดลืมเพาเวอร์แบงค์ไว้ที่ห้อง 1405 ติดต่อขอรับคืนได้ที่คุณครูสุกัญญาค่ะ 
 14.20 น. เด็กชายเจษฎา กรานวงษ์ เด็กชายชัยชนะ คุ้มคุณ และเด็กชายชิรษณุพงษ์ เมธากุลพัฒนา นักเรียนชั้น

ม.1/6 พบคุณครูอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ ที่ห้อง321 ในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ  
7 ส.ค. 63 09.10 น. เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูมิจิตต์ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  เรียนเชิญคุณครูดอน วงษ์สุด ที่ห้องบริหารทั่วไปในเวลานี้ค่ะ 
 10.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าแข่งขันซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันนี้เวลา 14.10 น. 

คาบชุมนุมขอให้นักเรียนไปท าการแข่งขันท่ีหอประชุมค่ะ 
 11.40 น. นักเรียนคนใดท ากุญแจหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าแข่งขันซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอให้นักเรียนไปท าการ

แข่งขันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  นักเรียนคนใดท ากุญแจหล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/3 ม.3/9 ม.3/11 ม.4/1 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/9 ม.5/6 ม.6/2 ม.

6/3 ม.6/4 ม.6/10 และม.6/11 พร้อมกันที่ลานโดมในเวลานี้ค่ะ 
  เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูมิจิตต์ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 14.35 น. นักเรียนคนใดใส่รองเท้าพละ เบอร์38 ที่หน้าห้องสมุดผิดไป ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 15.00 น. เด็กหญิงวศิณี ศิริสุนทร นักเรียนชั้นม.2/6 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
  นักเรียนคนใดพบเห็นกระเป๋าสตางค์ของเด็กหญิงเปมิกา สุขสุกสิน ช่วยน าส่งคืนห้องประชาสัมพันธ์ด้วย

ค่ะ 
10 ส.ค. 63 07.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงคุณแม่ท่านใดที่มาถึงโรงเรียนแล้ว เรียนเชิญคุณแม่ที่ห้อง712 ค่ะ 
 15.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันเกียรติยศ ขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่ลานโดมในเวลา

นี้ค่ะ 
13 ส.ค. 63 09.45 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.5/1 ม.5/2 และม.5/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าใน

เวลานี้ค่ะ  
 09.55 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.5/2 ม.5/4 ม.5/5 และม.5/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 10.30 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/1 ม.4/2 และม.4/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 10.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/1 ม.4/4 และม.4/5 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 13.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/10 ม.3/11 และม.3/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/7 ม.1/8 และม.1/9 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 13.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/4 และม.1/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าใน

เวลานี้ค่ะ 
 13.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  และม.1/4 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.00 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.1/2 ม.1/4 ม.1/6 และม.1/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  และม.3/5 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 และม.3/10 ขอให้นักเรียนลงมา

ทดสอบแสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 15.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.3/3  ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
14 ส.ค. 63 09.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 และม.4/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ 

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 09.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/1 ม.2/2 และม.2/3 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 09.50 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/2 ม.2/4 ม.2/5 และม.2/6 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกน

ใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/7 ม.2/8 และม.2/9 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบแสกนใบหน้า

ในเวลานี้ค่ะ 
 10.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 และม.2/12 ขอให้นักเรียนลงมาทดสอบ

แสกนใบหน้าในเวลานี้ค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชุมนุมวาดภาพเบื้องต้น ครูสงกรานต์ ขอให้นักเรียนไปเรียนที่ห้อง313 ใน

เวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันซูโดกุ ขอให้นักเรียนไปแข่งขันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
  เด็กชายธนวัฒน์ ศิริสุวรรณ นกัเรียนระดับชั้นม.1/7 ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

 

 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
  เรียนเชิญคุณครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ประชุมพร้อมกันที่ห้องธัญญสมาคมในเวลานี้ค่ะ นางสาวเกศินี 

พันธุมจินดา นายเกรียงไกร  ด าประภา  นางปัญจพร มีสมภพ  นางสาวมินทิรา โหมขุนทด   
นางสาวชลธิชา ช้างค า  นายณัฐดนัย โรจนกุล  นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง นายวุฒิชัย แม้นรัมย์ 
นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ นางสาวนันทวรรณ สุขหน้าไม้  นายสงกรานต์ เอ่ียมรอด  นายอภินันท์ วันทา  
นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว นายชวลิต แช่มเจริญ นางสาวสุรีย์รัตน์ ชื่นอารมณ์  
นางอภิรดี สุริยวงษ์ นายพรรษา จรเขตต์  นายภูวไนย วงษ์วิริยะกุล นายธนพงษ์ ปิ่นอินทร์  
นางสาวจารุวรรณ โพธิจุไร นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร  นางปุณยานุช มัฆนาโส  นายณัฐวุฒิ เงินบ ารุง 
นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ นางสาวสายจิตรา นิสาย นายไมตรี ศิริเวช และนายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู      

17 ส.ค. 63 10.50 น. สุวิจักร อินทชาติ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 11.00 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 11.40 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขัน Spelling B ขอให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อที่ห้อง421 

ด้วยค่ะ 
  เด็กหญิงปทิตตา เพกประโคน และเด็กหญิงณัฐฐา ไชยยะ ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 12.05 น. นายพงศ์พล บุตรสีมาตย์ นักเรียนชั้นม.5/7 นางสาวเจนจินา บุญนา นักเรียนชั้นม.6/5  

นางสาวจีรนันท์ จันทะโคตร นักเรียนชั้นม.6/6 และนางสาวปารณีย์ วรรณชาติ นักเรียนชั้นม.6/12 
พบคุณครูสมประสงค์ที่ห้อง321 ในเวลานี้ค่ะ 

 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2 ขอให้นักเรียนขึ้นหอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
21 ส.ค. 63 07.20 น. เด็กหญิงจิรกานต์ วิรดาโพ นักเรียนชั้นม.1 พบผู้ปกครองที่ห้องประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ค่ะ 
 11.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าห้องระดับชั้นม.1 ทุกห้องเรียน พบคุณครูศิวเมษฐ์ ที่ห้องพละในเวลานี้ค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหญิงคนใดที่คุณครูรุ่งนภาได้ฝากของให้น ามาไว้ที่ห้องปกครอง ขอให้ไปที่

ห้องปกครองในเวลานี้ค่ะ 
 11.30 น. เด็กหญิงจริยา เทระพันธ์ ติดต่อห้องกิจการนักเรียนในเวลานี้ค่ะ 
 11.40 น. นายจักรกฤษณ์ จอมแก้ว นักเรียนชั้นม.6/3 และนางสาวธัญเนตร เรืองพงษ์สาร นักเรียนชั้นม.5/3 

ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 
 13.20 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ หลังจากท่ีนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จแล้ว ขอให้

นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและจัดห้องสอบด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันนี้ในคาบ

ชุมนุม เวลา 14.10 น. ให้นักเรียนไปพร้อมกันที่หอประชุมค่ะ 
 14.10 น. ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ หลังจากท่ีนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายเสร็จแล้ว ขอให้

นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและจัดห้องสอบด้วยค่ะ 
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอให้นักเรียน

ไปพร้อมกันที่หอประชุมในเวลานี้ค่ะ 
 15.40 น. นักเรียนคนใดท าโทรศัพท์หล่นหาย ติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะ 
24 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาทีจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ 5
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 08.30 น. 

 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6   ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 วิชาเคมี 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  วิชาภาษาไทย3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชา
วิทยาศาสตร์ 5 วิชาเคมี 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 
 11.20 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย เวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 วิชาเคมี 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชา
คณิตศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 13.55 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ  
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
25 ส.ค. 63 07.30 น. นักเรียนคนใดท าเงินหล่นหายติดต่อขอรับคืนได้ที่ห้องกิจการนักเรียนค่ะ 
 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาทีจะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชา
ประวัติศาสตร์ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3   ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์  และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาภาษาไทย 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชา
ภาษาไทย 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาอาเซียนศึกษา 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในเวลา 11.00 น. 
 



 
 

 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 11.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย เวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษฟัง-

พูด 1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในเวลา 14.10 
 14.10 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 15.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
26 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาภาษาไทย 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 08.55 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1 วิชาภาษาไทย 5 
 09.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาไทย และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ในเวลา 09.10 น. 

 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 วิชาประวัติศาสตร์ไทย 5   และจะเริ่มท า
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 09.50 น. 

 10.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 

 10.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 และจะ
เริ่มท าแบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
ในเวลา 11.00 น. 

 11.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย ในเวลา 
13.00 

 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 วิชาฟิสิกส์ 5 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 14.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 14.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
27 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
วิชาสังคมศึกษา 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.05 น. อีก 5 นาทีจะหมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 
 10.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 1 ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 10.20 น. 

 10.20 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.20 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชาในภาคเช้า และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาในภาคบ่าย ในเวลา 

13.00 
 12.55 น. ขณะนี้เวลา 12.55 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2    
วิชาภาษาอังกฤษ 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 13.00 น. 

 13.00 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 14.00 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และจะเริ่มท าแบบทดสอบ

วิชาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในเวลา 14.10 น. 
 14.10  น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 15.10 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 
28 ส.ค. 63 08.25 น. ขณะนี้เวลา 08.25 นาที อีก 5 นาที จะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ในเวลา 08.30 น. 

 08.30 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 



 
 

ว/ด/ป เวลา ข้อความประกาศ 
 09.25 น. อีก 5 นาที จะหมดเวลาท าแบบทดสอบ 
 09.30 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในเวลา 09.40 น. 

 09.40 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 10.40 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบ และจะเริ่มท าแบบทดสอบวิชาชีววิทยา 1 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 วิชาชีววิทยา 3 ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา 5 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเวลา  10.50 น. 

 10.50 น. เริ่มท าแบบทดสอบ 
 11.50 น. หมดเวลาท าแบบทดสอบทุกรายวิชา 

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

 
 

ลงช่ือ                                    . 
 (นายเกรียงไกร  ด าประภา) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 


