
 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ ว ๒๘๕๒                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                        ๘  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีสโมสร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำยอนุชำ  ภำผล  
ข้ำรำชกำรครโูรงเรียนนี้  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้นำยอนุชำ  ภำผล  ไปเป็นวิทยำกรในกำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                        
 
 
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 
 
 
 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ว ๒๘๕๒                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                         ๘   สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพวงแก้ว 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยวีรชัย  ผิวขม 
ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้ นำยวีรชัย  ผิวขม  ไปเป็นวิทยำกรในกำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ ำว 
รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                  
 
 
 
 
               
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 



 
 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ว ๒๘๕๒                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                        ๘  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำยคชกฤต สำสนะสุข  
ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้ นำยคชกฤต  สำสนะสุข  ไปเป็นวิทยำกรในกำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
 
 
 
 
               
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ ว ๒๘๕๒                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                        ๘  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำงสำวศิริกำญจน์  
เย็นเสมอ ข้ำรำชกำรครูครูโรงเรียนนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้  นำงสำวศิริกำญจน์  เย็นเสมอ  ไปเป็นวิทยำกรในกำรอบรมตำมวัน 
เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
 
 
 
 
               
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ว ๒๘๕๒                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                          ๘   สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ น.ส.สุพรรณรัตน์  
แสนบุตรดี  และ  นำงสำวอรพินทร์  เชื้อนำค  ข้ำรำชกำรครู โรงเรียนนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้บุคลำกรดังกล่ำวไปเป็นวิทยำกรใน
กำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
 
 
            
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 
 
 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ ว ๒๘๕๒                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                          ๘   สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำงสำววรัชยำ  
ชวลิต   และ นำยสมชำย ศิริจร ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้บุคลำกรดังกล่ำว ไปเป็นวิทยำกรใน
กำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ              

                                      
 
 
 
               
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 
 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๘๗/ ว ๒๘๕๒                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
                        ๙๙  หมู่ ๑๖ ถนนวิภำวดีรังสติ ต ำบลคูคต  

อ ำเภอล ำลูกกำ   จังหวัดปทุมธำนี  ๑๒๑๓๐ 

                         ๘   สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร และกำรประชำสัมพันธ์   

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนิเทศน์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำร     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

     ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
และกำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ  เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง และประสำน
ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต ๒  จะด ำเนินกำรอบรมให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐             
ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยธงไชย  
สันติถำวรยิ่ง  ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนนี้  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้นำยธงไชย  สันติถำวรยิ่ง  ไปเป็นวิทยำกรในกำรอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์  

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                  
 
               
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. ๐–๒๕๒๓–๓๓๔๘  ต่อ ๑๐๒ 
โทรสำร. ๐–๒๕๓๒–๔๘๒๙ 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร 

โครงกำรกำรพัฒนำกำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ ์
วันที่  ๑๕-๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปทุมธำนี เขต ๒ 

……………………………… 
วันที่  ๑๕  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐  – ๐๙.๓๐ น.         พิธีเปิดกำรอบรม และบรรยำยพิเศษ 

      โดย  นำยวิชัย  แสงศร ี ผอ.สพป.ปทุมธำนี  เขต ๒ 
 ๐๙.๓๐  – ๑๐.๔๕ น.        กำรจัดท ำเทมเพลตส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ 
     โดย  นำยธงไชย  สันติถำวรยิ่ง และคณะ         

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น          กำรจัดท ำ Power point  ด้วยสมำร์ทโฟน  

โดย  นำยอนุชำ  ภำผล    และคณะ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.          เทคนิคในกำรใช้กล้องมือถือในกำรถ่ำยภำพ 
    โดย  นำยอนุชำ  ภำผล    และคณะ    

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.            พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.       กำรเขียนบทรำยกำรโทรทัศน์ 
    โดย  นำงณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ  และคณะ 

วันที่  ๑๖  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐  – ๑๐.๔๕ น.         กำรตัดต่อข่ำวประชำสัมพันธ์ด้วย  สมำร์ทโฟน 

      โดย  นำยอนุชำ  ภำผลและคณะ         
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.         พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น          กำรตัดต่อข่ำวประชำสัมพันธ์ด้วย  สมำร์ทโฟน 
   โดย  นำยอนุชำ  ภำผลและคณะ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.           พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.          กำรตัดต่อข่ำวประชำสัมพันธ์ด้วย  คอมพิวเตอร์ 
    โดย  นำยคชกฤต  สำสนะสุข  และคณะ   

  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.            พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.       กำรตัดต่อข่ำวประชำสัมพันธ์ด้วย  คอมพิวเตอร์ 
    โดย  นำยคชกฤต  สำสนะสุข  และคณะ  
๑๖.๓๐  น.   ปิดประชุม 
 
หมำยเหตุ ตำรำงอบรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมหมำะสม 


