
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
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ตรีทศพล
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แอด  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ ตรีทศพล แอด
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ตรีทศพล แอด  สังวาลย์ ตรีทศพล แอด ตรีทศพล  สังวาลย์

วันแม่แห่งชาติ
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แอด  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล
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 สังวาลย์ ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด
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 สังวาลย์ แอด

                   2.5  นางพิมพ์       ผวิอ่อน    081-0061669

ตารางการใช้ห้องบรรยายนอกเวลาราชการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

หมายเหตุ  :1.  ถ้ามีรายการเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเปน็คร้ัง ๆ ไป

                   2.  ถ้าพบปญัหาเกี่ยวกับห้องบรรยาย ติดต่อเจ้าหน้าทีต่ามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

                   2.1  นายประกิต   ชมเอ       081-5612562   2.2  นายแอด  พวงทองทับ  082-2972537

                   2.3  นายสงัวาลย์  เขียวชุ่ม   098-2481675   2.4  นายตรีทศพล  เกิดสขุ  083-3129738



อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
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สังวาลย์ ตรีทศพล ตรีทศพล ตรีทศพล ตรีทศพล

หยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดชดเชยสงกรานต์
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ตรีทศพล ตรีทศพล สังวาลย์ ตรีทศพล สังวาลย์ ตรีทศพล สังวาลย์

หยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดชดเชยสงกรานต์
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ตรีทศพล สังวาลย์ แอด ตรีทศพล สังวาลย์ ตรีทศพล แอด

20 21 22 23 24 25 26

สังวาลย์ ตรีทศพล แอด สังวาลย์ ตรีทศพล แอด สังวาลย์

27 28 29 30

แอด ตรีทศพล สังวาลย์ แอด

                   2.5  นางพิมพ์       ผวิอ่อน    081-0061669 2.6  น.ส.สริิกาญจน์ หัวใจฉ ่า 085-3645163

ตารางการใช้ห้องบรรยายนอกเวลาราชการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าเดือน กันยายน 2563

หมายเหตุ  :1.  ถ้ามีรายการเพิ มเติมจะแจ้งให้ผู้เกี ยวข้องทราบเปน็คร้ัง ๆ ไป

                   2.  ถ้าพบปญัหาเกี ยวกับห้องบรรยาย ติดต่อเจ้าหน้าที ตามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

                   2.1  นายประกิต   ชมเอ       081-5612562  2.2  นายแอด  พวงทองทับ  082-2972537

                   2.3  นายสงัวาลย์  เขียวชุ่ม   098-2481675  2.4  นายตรีทศพล  เกิดสขุ  083-3129738



อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์

1 2 3

ตรีทศพล แอด  สังวาลย์
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แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด

11 12 13 14 15 16 17

ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล

วันคล้ายวันสวรรคตฯ
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 สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์

วันปิยมหาราช
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แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด ตรีทศพล  สังวาลย์ แอด

                   2.5  นางพิมพ์       ผวิอ่อน    081-0061669 2.6  น.ส.สริิกาญจน์ หัวใจฉ ่า 085-3645163

ตารางการใช้ห้องบรรยายนอกเวลาราชการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

หมายเหตุ  :1.  ถ้ามีรายการเพิ มเติมจะแจ้งให้ผู้เกี ยวข้องทราบเปน็คร้ัง ๆ ไป

                   2.  ถ้าพบปญัหาเกี ยวกับห้องบรรยาย ติดต่อเจ้าหน้าที ตามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

                   2.1  นายประกิต   ชมเอ       081-5612562   2.2  นายแอด  พวงทองทับ  082-2972537

                   2.3  นายสงัวาลย์  เขียวชุ่ม   098-2481675   2.4  นายตรีทศพล  เกิดสขุ  083-3129738


