
            ต้อนรบัและส่งก ำลงัใจใหน้ำยอำทวิรำห ์คงมำลยั หรอื ตนู บอดีส้แลม      
        นำยประยงค ์ จนัทเตง็  นำยอ ำเภอบำ้นโปง่  พรอ้มทมีประชำรฐั ทกุภำคสว่นในนำมบำ้นโปง่ เมอืงคนงำม 
มอบเงิน ๑.๒ ล้ำนบำทเศษ ผ่ำนคุณก้อย และทีมงำนคุณตูน บอดี้แสลม   โดยนำงสำวเฟื่องลดำ  กุลธอุทัย 
นำยกเทศมนตรี พร้อมเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลกระจับ  หน่วยงำน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนมำกกว่ำ 
๒,๐๐๐ คน   ร่วมต้อนรับและส่งก ำลังใจ อย่ำงอบอุ่น ณ บริเวณจุดต้อนรับศูนย์ฮอนด้ำบ้ำนโป่ง ต.หนองอ้อ              
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๐  
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กำ้วคนละกำ้ว เพ่ือ ๑๑ โรงพยำบำล 

วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๐   นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตรี
ต ำบลกระจับ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนชำวเทศบำลต ำบลกระจับ  มอบเงิน
จ ำนวน ๖๖,๕๖๔ บำทให้กับ นำยประยงค์ จันทเต็ง นำยอ ำเภอบ้ำนโป่ง 
เพื่อร่วมสนับสนุนตำมโครงกำรก้ำวคนละก้ำว เพื่อ ๑๑ โรงพยำบำล 

ในนำมคนบ้ำนโป่ง 
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                                     ทต.กระจบัใหก้ำรตอ้นรบัพอ่เมอืงบำ้นโปง่ 
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ นำยประยงค์ จันทเต็ง นำยอ ำเภอบ้ำนโป่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม และมอบนโยบำย
ในกำรปฏิบัติงำน ณ เทศบำลต ำบลกระจับ โดย นำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย   นำยกเทสมนตรีต ำบลกระจับ หัวหน้ำส่วน
รำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของเทศบำลให้กำรต้อนรับ  

 

รบัมอบโลห่ป์ระกำศเกยีรตคิณุ       นำงสำวเฟือ่งลดำ  กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจบั  รบัมอบโลห่จ์ำก              
นำยประยงค ์จนัทเตง็    นำยอ ำเภอบำ้นโปง่ ในกำรรว่มมอืท ำงำนถวำยดอกไมจ้นัทนใ์นงำนพระรำชพธิถีวำยพระเพลงิ
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช    เมื่อวันที่ ๓  พ.ย. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบ้ำนโป่ง        

 

   ตอ้นรบัผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัรำชบรุ ี  :  นำงสำวเฟือ่งลดำ  กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจบั รว่มตอ้นรบัและมอบ
กระเช้ำแด่ นำยชยำวุธ จันทร  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี  เนื่องในโอกำสเดินทำงมำเป็นประธำนเปิดกำรประชุมประจ ำเดือน
ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมบ้ำนโป่งคอมเพล็กซ์ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  
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เทศบำลต ำบลกระจบั น ำโดย นำยสรุตัน ์สวสัด ี รองนำยกเทศมนตร ีรว่มพธิปีลอ่ยแถวกำรจดัระเบยีบสงัคม ปอ้งกนั
อำชญำกรรมลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่  ๒๕๖๑  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโป่ง มี นำยประยงค์ จันทเต็ง  
นำยอ ำเภอบ้ำนโป่ง เป็นประธำน    เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวำคม ๒๕๖๐  

 

                                        “กจิกรรมบรจิำคโลหติ ถวำยเปน็พระรำชกศุล” 
เทศบำลต ำบลกระจับ ร่วมกับภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ ๔ จังหวัดรำชบุรี จัดกิจกรรมบริจำคโลหิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ ในวันพุธท่ี ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.               
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  

 

   เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดยนำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย  นำยกเทศบำลมนตรี มอบอำหำร 
และเครื่องด่ืมบ ำรุงก ำลังให้กับเจ้ำหน้ำที่    ณ จุดบริกำรประชำชน และนักท่องเที่ยวโค้งโรงงำนพีรับเบอร์ ม.4 ต.ดอน
กระเบื้อง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  
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ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่  
ขออ ำนำจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกลโลก 
จงดลบันดำลให้ท่ำนประสบสุขเกษมส ำรำญ 

และสมดังใจปรำรถนำทุกประกำร 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2560 



ขึน้ปีใหม่ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

        เมื่อวันที่ ๕  มกรำคม ๒๕๖๑  นำงสำวสมใจ  ศรเีอีย่ม  ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ รก.ปลดัเทศบำลต ำบลกระจบั                
น ำหัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง  สวัสดีปีใหม่นำงสำวเฟื่องลดำ  กุลธอุทัย  นำยกเทศมนตรีต ำบลกระจับ    
 ในกำรนี้ ท่ำนนำยกฯ ได้กล่ำวขอบคุณ และอ ำนวยอวยพรปีใหม่พร้อมให้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน แก่หัวหน้ำส่วน
รำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน   ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 

วนัเดยีวกนั .......... นำงสำวเฟือ่งลดำ  กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิำร หวัหนำ้สว่นรำชกำร พนกังำน
เทศบำลต ำบลกระจับ ได้ร่วมรับประทำนอำหำรเที่ยงพร้อมกันและจับฉลำกแลกของรำงวัล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ ำปี ๒๔๖๑  
บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงมีควำมสุข  สนุกสนำน  อบอุ่นและเป็นกันเอง 
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ท ำบญุเล้ียงพระส ำนกังำนเพ่ือเปน็สริมิงคลเนือ่งในวนัขึน้ปใีหม่ 
 เทศบำลต ำบลกระจบั รว่มกันท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพลแด่ พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน ๙ รปู เพื่อควำมเป็น               
สิริมงคลเนื่องในโอกำสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี                   

เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๑ 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับเดอืนมกรำคม ๒๕๖๐ 


