
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
ที่ ____________________________________  วันท่ี   13 มิถุนายน 2560 
เร่ือง แจ้งนัดหมายถ่ายรูป 
 

แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ทราบ  
 

 เนื่องจากนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่  1  ทกุคน  ต้องใชรู้ปถ่ายในการท าบตัรต่างๆ ของโรงเรียน   
ซึ่งเป็นรปูขนาด  1.5  นิว้  จ านวน 1  โหล    งานโสตทัศนศกึษาฯ จึงนัดหมายถ่ายรูป ดังนี ้  
 

วัน  เดือน  ป ี เวลา ชั้น  ม.  สถานที่   

วันจันทร์ท่ี  19  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/1 , 1/3  
 

ห้อง  504  
(ด้านหลัง) 

ชั้น  5   
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 

วันอังคารท่ี  20  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/2 , 1/7 
วันพฤหัสบดีท่ี 22  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/6 , 1/8 
วันศุกร์ท่ี   23   มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/4 , 1/5 
วันจันทร์ท่ี  26  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/9 , 1/12 
วันอังคารท่ี  27  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/13 
วันพฤหัสบดีท่ี  29 มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/10 , 1/11 
วันศุกร์ท่ี   30   มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/14 , 1/15 
วันจันทร์ท่ี  3  ก.ค.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 1/16 , 1/17 

 

หมายเหต ุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  ปักจุดคณะให้ครบ  
             ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
         2. มีปัญหาติดต่อได้ที่ห้องพักครู ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 502  ชั้น  5   
            อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

3. ท้ังนี้  ช่างถ่ายภาพจะพร้อมเริ่มถ่ายรูปได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน  
    ถ้าห้องเรียนใดพร้อม  สามารถมาถ่ายรูปได้ก่อนตามเวลาดังกล่าว  

 
 
 

นายกานต์   นาครังสรรค์ 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
ที่ ____________________________________  วันท่ี   13  มิถุนายน  2560 
เร่ือง แจ้งนัดหมายถ่ายรูป 
 

แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ทราบ  
 

 เนื่องจากนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 ทกุคน  ต้องใช้รปูถ่ายในการติดเอกสารทางราชการของ
โรงเรียน  ซึ่งเปน็รปูขนาด 1.5 นิ้ว   จ านวน  1  โหล   งานโสตทัศนศึกษาฯ จงึนดัหมายถ่ายรปู ดังนี้   
 

วัน  เดือน  ป ี เวลา ชั้น  ม.  สถานที่   

วันจันทร์ท่ี  19  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/2 , 4/3  
 

ห้อง  501  
(ด้านหลัง) 

ชั้น  5   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

วันอังคารท่ี  20  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/4 , 4/5 
วันพุธท่ี   21   มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/6 , 4/7 
วันพฤหัสบดีท่ี 22  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/8 , 4/9 
วันศุกร์ท่ี   23   มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/10 , 4/18 
วันจันทร์ท่ี  26  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/11 , 4/13 
วันอังคารท่ี  27  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/15 , 4/16 
วันพุธท่ี   28  มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/12 , 4/14 
วันพฤหัสบดีท่ี  29 มิ.ย.  60 16.00 น. เป็นต้นไป 4/1 , 4/17 

 

หมายเหต ุ 1. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  ปักจุดคณะให้ครบ  
             ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
         2. มีปัญหาติดต่อได้ที่ห้องพักครู ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 502  ชั้น  5   
            อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

3. ท้ังนี้  ช่างถ่ายภาพจะพร้อมเริ่มถ่ายรูปได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน  
    ถ้าห้องเรียนใดพร้อม  สามารถมาถ่ายรูปได้ก่อนตามเวลาดังกล่าว  

 
 
 

นายกานต์   นาครังสรรค์ 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 


