(ร่าง) กาหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

กาหนดการ

สถานที่
จุดลงทะเบียน
บริเวณ ชั้น ๑

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.

การเตรียมความพร้อมสาหรับการประชุม

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  การแสดงพิธีเปิด
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๕ น.  เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นายกิจจา เรืองไทย
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๐๙.๕๕ – ๑๐.๑๐ น.  ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”
โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. การเสวนาหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย
ก้าวไกลสู่โลก”
วิทยากร :
๑) นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒) นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓) ผู้แทน UN Agency (รอยืนยัน)
๔) นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาเนินรายการโดย : คุณอิสรีย์ บงกชสถิต
ผู้ดาเนินรายการทีวีและนักจัดรายการวิทยุ
๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น. รับรองระเบียบวาระการประชุม

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

หน้า ๑

เวลา
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

กาหนดการ
 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑) กล่าวนา
โดย นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒) รายงานและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนมตินโยบายสาธารณะที่ผ่านมา
จานวน ๑๑ มติ ได้แก่
(๑) มติ ๑.๑ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
(๒) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่
พหุวัฒนธรรมใน จชต.
(๓) มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณสุข
(๔) มติ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์
(๕) มติ ๓.๙ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ
(๖) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
(๗) มติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
(๘) มติ ๙.๑ น้าดื่มที่ปลอดภัยสาหรับประชาชน
(๙) มติ ๙.๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อ
สุขภาวะ
(๑๐) มติ ๙.๓ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วม
(๑๑) มติ ๙.๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
 ความรอบรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพกับสุขภาวะของสังคมไทย
โดย สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- เขตสุขภาพเพื่อประชาชน นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ทีมสานักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.
- ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย
โดย สานักประสานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย
- Engagement of civil society in implementing SDGs
โดย สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
(ภาษาอังกฤษ พร้อมระบบล่ามแปล)

สถานที่
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้อง
Auditorium

ห้อง BB201
ห้อง BB202
ห้อง BB203

หน้า ๒

เวลา



๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.







กาหนดการ
- สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น การเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและ
ทรัพยากรสู่สุขภาวะชุมชน
โดย คณะทางานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย การ
เข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสุขภาวะชุมชน
- การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย สภาการพยาบาล
- ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง
กรณี: สิทธิทางด้านสุขภาพของผู้ต้องขังสตรี
โดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
- การบูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อระบบสุขภาพ
โดย เครือข่ายการแพทย์แผนไทย
เวทีกลาง
- เสียงจากภาคี
- ธรรมนูญผีมอญ
ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑
๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy
Cities Towards Sustainable Development)
ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒
๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม (Consumer Protection
in Dental Services)
๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- กลุ่มมติว่าด้วย การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

สถานที่
ห้อง BB204

ห้อง BB205
ห้อง BB207

ห้อง BB211

ห้อง BB212

ลานสมัชชา
สุขภาพ ชั้น ๒
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๒
(วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๓
(BB401 ชั้น๔)

หน้า ๓

เวลา

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

กาหนดการ
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- การประเมินผลกระทบการดาเนินงานควบคุมไข้เลือดออก
โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- การบูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อระบบสุขภาพ (ต่อ)
โดย เครือข่ายการแพทย์แผนไทย


เวทีกลาง
- เครือข่ายขึ้นรูปธรรมนูญสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา
กาหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐– ๑๐.๑๐ น.
๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”
โดย ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน
 ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The Power of Young Generation to
Achieve SDGs through Health in All Policies”
โดย Miss Batool Alwahdani
President of International Federation of Medical Students
Association (IFMSA)
พักรับประทานอาหารว่าง
 ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑
๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy
Cities Towards Sustainable Development)


สถานที่
ห้องประชุม ๔
(BB402 ชั้น๔)

ห้อง BB212

ลานสมัชชา
สุขภาพ ชั้น ๒

สถานที่
จุดลงทะเบียน
บริเวณชั้น ๑
จุดบริการเอกสาร
บริเวณชั้น ๔
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

หน้า ๔

เวลา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

กาหนดการ
 ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒
๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection
in Dental Services)
๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- มติว่าด้วย การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- มติว่าด้วย การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- งานวิชชาการภาค
โดย สานักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.
- พื้นที่สาธารณะ : ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย คณะประสานงานสมัชชาสุขภาพภาคกลาง “กลุ่มสัญจรกินข้าวบ้าน
เพื่อน”
- AHI Reunion Seminar of the Mekong Sub-Regional
Countries (การประชุมปิด) (ภาษาอังกฤษพร้อมระบบล่ามแปล)
โดย AHI Foundation และ สช.
- ตาบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)
- วาระประชาชน ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคต
โดย โครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ
- การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ
โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และเครือข่ายสายใยวิชาการ
ภาคใต้
- การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
โดย สช.
- สุขภาพดีถ้วนหน้าบูรณาการมิติเพศภาวะ
โดย รองศาสตราจารย์สมพร รุ่งเรืองกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่
ห้องประชุม ๒
(วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๓
(BB401 ชั้น๔)

ห้องประชุม ๔
(BB402 ชั้น๔)

ห้อง BB201
ห้อง BB202

ห้อง BB203

ห้อง BB204
ห้อง BB205
ห้อง BB207

ห้อง BB211
ห้อง BB212

หน้า ๕

เวลา

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

กาหนดการ
- สานใจ Forum ครั้งที่ ๕ “ปลูกต้นไม้กู้ได้ ตัดไม่ติดคุก”
โดย คณะทางานชุมชนเข้มแข็ง
 เวทีกลาง
- ทายาทแห่งธรรม สู่สังคมสุขภาวะ
- โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์
 ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๑
๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy
Cities Towards Sustainable Development)
 ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุม คณะที่ ๒
๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection
in Dental Services)
๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- การขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธ
โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- มติว่าด้วย น้าดื่มที่ปลอดภัยสาหรับประชาชน
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
 การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการรับฟังความเห็น MA ปี ๒๕๖๑
โดย ทีมสานักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.
- วาระประชาชน ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคต (ต่อ)
โดย โครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ
 เวทีกลาง
- เสวนา สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: ๙ ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙) ศึกษาโดย องค์การอนามัยโลก

สถานที่
ห้อง
Auditorium
ลานสมัชชา
สุขภาพ ชั้น ๒
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๒
(วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๓
(BB401 ชั้น๔)

ห้องประชุม ๔
(BB402 ชั้น๔)

ห้อง BB201
ห้อง BB205
ลานสมัชชา
สุขภาพ ชั้น ๒

หน้า ๖

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา
กาหนดการ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

เวทีสาธารณะเรื่อง “เรียนรู้ อยู่เป็น ได้เช่นไร ในยุคดิจิทัล ?”
วิทยากร :
 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (รอยืนยัน)
 ผศ.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
 นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
ผู้อานวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
หัวหน้าสานักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
 นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
พิธีกรและผู้ผลิตสื่อไอที
ดาเนินรายการโดย : นางสาวช่อผกา วิริยานนท์
 การแถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ



สถานที่
จุดลงทะเบียน
บริเวณชั้น ๑
จุดบริการเอกสาร
บริเวณชั้น ๒
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ลานสมัชชา
สุขภาพ ชั้น ๒
ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๐ น.

รับรองร่างมติของระเบียบวาระที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการดาเนินการประชุมแล้ว
๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น. พิธีปิด
๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๕ น.  ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันสุขภาพ: มุมมองจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔.๐๕ – ๑๔.๑๕ น.  ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นายกิจจา เรืองไทย
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๑๕๖๒
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.  ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกิจกรรมพิธีปิดแบบมีส่วนร่วม


ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

หน้า ๗

หมายเหตุ:

- ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินการประชุมคณะที่ ๑ และ ๒ อาจมีการสลับ
สับเปลี่ยนทั้งในเรื่องลาดับ และคณะอนุกรรมการที่ทาการพิจารณา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นที่บริเวณชั้น ๒ และเป็นการจัดประชุมแบบคู่ขนาน
- มีอาหารกลางวันให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง BB206,BB208,BB209,
ทางเชื่อมอาคาร B ชั้น ๔
ปรับปรุ ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน้า ๘

