
 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 

การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออก 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom    

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรอื โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน.............................................................................................................. ...................................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน................................................................................... ................................................................................. 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันอังคารที่ 11 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน................................................................................................................................ .................................... 

ที่อยู่...................................................................................................... ...................................................................... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มอืถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    
หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน 

ในรูปแบบการประชมุทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพุธที่ 12 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน...................................................................................................................... .............................................. 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทรท์ี่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต ้

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 



 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Zoom Cloud Meetings) 
การศกึษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 

(Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศกึษา MR-MAP  
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.       

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

หน่วยงาน..................................................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .......... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร......................................................................... 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  2565 

สแกน (Scan) ใบตอบรับ และ Email มายัง sasithorn_ou@hotmail.com , donald.sign@gmail.com  
ตอบกลับทาง โทรสาร 0-2617-0426 หรือ โทรศัพท์ 0-2617-0429  
หรือ LINE ID : sasithorn9901 

 ๒.   ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
 นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 นางสาวกรหทัย วีรภัทร์ : เลขาโครงการ (02-617-0429) 
 นางสาววาสิตา เจริญสัตยธรรม : ประสานงานจัดประชุม (๐๙๗-๑๔๐-๓๖๒๖)    

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

     
เอกสารประกอบการประชุม 

 
Line Openchat เว็บไซต์ของโครงการ 

www.mrmapdoh.com 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Zoom Meeting 

ID : 885 6239 3651 
Passcode : 91UzYD 

 


