



















































































































































































































































	.pdf�
	7 วิธีขับขี่ ช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง ป้องกันอุับติเหตุทางถนน
	7 วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้า
	15 ตุลาคม ของทุกปี คือวันล้างมือโลก Global Handwashing Day
	15 ตุลาคม วันล้างมือโลก การล้างมือที่ถูกต้องสามารถป้องกันเชื้อโรคได้
	Double A
	GECC
	Seminar แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย และชมรมเบาหวาน
	เทคนิคจัดกระเป๋านักเรียน ให้พร้อม  เอาตัวรอดจากโควิด กันค่ะ
	เลือกตั้ง คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
	แพทย์แนะ วิธีการดูแลสตรีในวัยทอง
	แพทย์ผิวหนังเตือนอันตรายจากสารปรอท
	โครงการปัน น้ำใจ น้ำสมุนไพร Mindmade
	กทมร่วมสัมมนาระดมร่วมสร้างเครือข่าย เบาหวาน.
	กลุ่มปิ่นโต
	การทำความสะอาดมือ ( Hand Hygiene)
	กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร
	กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแทนใจ ห่วงใยสุขภาพ
	กินผัก-ผลไม้แบบไหน  ปลอดภัยจาก COVID-19
	ขอแสดงความดีแด่ นายยุทธนา เศรษฐนันท์
	ขอแสดงความดีแด่ นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
	ข้าวตัง ธนวัฒน์ และแฟนคลับ
	คณะศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุ่ณ 28
	ครอบครัวเจกิจจาไพบูลย์
	ครอบครัวเจนเจษฎา
	ครอบครัววสันต์สว่าง
	ครัว มลิวัลย์
	ครัวที่ หนึ่ง
	คริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต
	คุณ โสภา และคณะ
	คุณเรืองยศ คุณสราวุธ และคุณรักษ์ณาลี
	คุณเสาวณีย์ พงศ์จิราธเนศ
	คุณแดง คุณเอ๋ กุ้งเป็น
	คุณแน่งน้อย รัตนภชชาติกุล
	คุณแป๋ว
	คุณจิราวัฒน์ และครอบครัว
	คุณจุฑามาศ เลิศกิจจา คุณทรงศักดิ์ มงคลทอง
	คุณดวงนภา รุ่งเลิศศรี
	คุณต่าย
	คุณธนพิชญ์ ธัมมณัฎฐ์
	คุณธนพิชญ์ ธัมมณัฏฐ์
	คุณธัญลักษณ์ พวงมาลี
	คุณธิติพงศ์ ตันศิริชัยยา ร้านเฮงๆ ฟิชชิ่ง 2
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวาณิชย์ คุณพีระ คูรัตน์ชัชวาท และครอบครัว
	คุณนัจรี และคุณธีระชัย
	คุณปิยพันธ์ อุดมศิลป
	คุณพิภัทรา เอทานันทิกุล
	คุณพิศิษฐ์ - คุณกันยา
	คุณพีระ และคุณนัจรี
	คุณภาภัค สุวรรณโภคากุล
	คุณภารดา เดชาฤทธิ์ และครอบครัว
	คุณวรรณา - ดร
	คุณสมเดช ดีมาก
	คุณสมนึก คุณจันทิมา พจน์เกษมสินและครอบครัว
	คุณสุกัญญา บุญชิต คุณปิยวดี นามนนท์
	คุณอัญชลี ธรรมพงษ์พันธ์ บ
	ดูแลสุขภาพในหน้าหนาว ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
	ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
	ทีม ANI บ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ในนามสภากาชาดไทย
	บ ภิรมย์ทรัพย์ (คุณพิมพ์)
	บริษัท PWK แท่งทองกรุ๊ป จำกัด
	บริษัท เครื่องดื่มแมนซั่ม
	บริษัท เวสปอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
	บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	ประกาศวันหยุด เดือนตุลาคม 2564
	มินเนี่ยน เอ
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารเช้า 11-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารเช้า 25-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารเช้า 28-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารเย็น 11-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารเย็น 28-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารกลางวัน 25-10-64
	มูลนิธิร่วมกตัญญู อาหารกลางวัน 28-10-64
	รพจ
	รสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย และชมรมเบาหวานของประเทศไทยให้เข้มแข็ง
	ร้าน กิน ข้าว บ้าน สาธุ 58
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 11 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 12 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 14 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 18 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 19 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 20 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 25 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 26 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 27 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 ตุลาคม 2564
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 29 ตุลาคม 2564
	รู้ไว้ แต่ละไข่ ไม่เหมือนกัน
	รู้ทัน ป้องกันไว้ ไม่ให้ หัวใจ ขาดเลือด
	ล้างมือให้บ่อยใน 1 วัน
	วัดไทร
	วัดจันร์ใน และคณะผู้บริจาค
	วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
	วันปิยมหาราช
	วันออกพรรษา
	วัยทำงาน กับ อาหารพร้อมทาน
	วิธีดูแลสุขภาพ เมื่ออากาศหนาวกำลังมา
	ศรีสอาด ชั้นสามารถ บริษัท เอส
	สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 14 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 24 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 25 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 26 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 27 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
	สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 31 ตุลาคม 2564
	สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
	สายการผลิตเคดิต(CPD
	หน้าหนาวนี้นอกจาก ระวังโควิด-19 แล้ว ยังต้องระวังโรคอื่นที่มาในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย
	หมออิ่ม by ครัวที่หนึ่ง 1
	หมออิ่ม by ครัวที่หนึ่ง
	หลังออกกินเจ ควรกินอย่างไร
	อมต วิทยานนท์ รวมพี่น้อง และเพื่อนๆ
	อย่าลืมล้างมือให้บ่อยใน 1 วัน กันนะคะ
	อาจารย์เจ และญาติธรรมวัดป่าพระยิ้ม 11-10-64

