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        บุคลากรมหาวิทยาลัยแสดงพลังขจัด
การทุจริต คอร์รัปชันด้วยการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ร่วมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
โอกาสวันชาติ 5 ธันวาคม 61 เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม ที่ผ่านมา 

 
มสธ. ร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน
สำกล  (ปะเทศไทย) 
         
         เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น าโดย
นายพรศักดิ์ จันทร์ศรีนาค ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

“ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  
            ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ( UNCAC) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2546 
สหประชาชาติ (UN) จึงประกาศให้วันท่ี 9 ธ.ค. ของทุกปีนับแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (International Anti-Corruption Day) ต่อมาวันที่ 
1 มี.ค. 2554 ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว เพื่อด าเนินการตามพันธกรณีที่อนุสัญญาก าหนดและสร้างความร่ วมมือกับสังคมโลกในการต่อต้าน
คอร์รัปชันมาจนถึงทุกวันน้ี  
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มสธ. จัดพิธีวำงพำนพุ่มถวำยสักกำระ ร.7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
           

              เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ 
สดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งน้ีมีนายอ าพล อังคะภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทน
จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆของจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ศาลจังหวัดนนทบุรี กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย อบจ.นนทบุรี  ส านักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  เทศบาลนครนนทบุรี  โรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมที่ดิน อ าเภอปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ สถา นี
ต ารวจภูธรปากเกร็ด  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชมรมบัณฑิต นักศึกษา 
มสธ. ร่วมแล้วกว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี  ทั้งน้ีในโอกาสเดียวกัน นายสัมพันธ์ เย็นส าราญ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ได้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 
ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ 
หน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
 

 ชมรมจักรยำน มสธ. ร่วมปั่นใน งำนอุ่นไอรักฯ 
          
          วันที่  6 ธ.ค. 61 ชมรมจักรยาน 
ม ส ธ . ( STOU Bike Club) น า โ ด ย น า ย
สัมพันธ์ เย็นส าราญ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ทั่วไป น าสมาชิกชมรมฯ บันทึกภาพร่วมกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการ
แทนอธิการบดี ในโอกาสที่เป็นคณะผู้แทน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้า

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 9 ธ.ค. 61 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประธานในพิธี โดยคณะ มสธ. คณะน้ี จะปั่น ณ จุดเริ่มต้น
สนามหลวง  เขตของกรุงเทพมหานคร 
 
 



 
สภำวิชำกำรร่วมยินดีแก่
ผู้ ไ ด้ รั บต ำแหน่ งทำ ง
วิชำกำรเพิ่ม 6 รำย 
 
           เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในการ
ประชุมสภา วิชาการ  ครั้ งที่  24/2561 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ
แทนอธิการบดี ได้เป็นผู้แทนสภาวิชาการ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ1  โดยครั้งน้ี มีผู้ที่ได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวนทั้งส้ิน 6 ราย ได้แก่  
 

ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ุ อุยยานนท์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอ้ือวงษ์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 
 

 ข่าวเด่นกิจกรรมดีเร็วๆน้ี 
 
มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษำ 
หลักสูตร ปริญญำตรี ภำค2 ปีกำรศึกษำ 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 11 สาขาวิชา วันนี้ – 16 ก.พ. 62  
ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ที่ท าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช หรือ 
Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788  
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 105 ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ Download ใบ
สมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ 0 2504 7711 – 2 
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรบัณฑิต มสธ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
วันเสาร์ที่      9 มี.ค.   และวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62           ฝึกซ้อมย่อย                 ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ 
วันเสาร์ที่      23 มี.ค. และวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62           ฝึกซ้อมย่อย                 ณ  มสธ. จังหวัดนนทบุรี 
วันอังคารที่    2 เม.ย.  และวันพุธท่ี 3 เม.ย. 62                 ฝึกซ้อมใหญ่                 ณ  มสธ.จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. และวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62      พิธีพระราชทานปริญญาบัตร        ณ  มสธ.จังหวัดนนทบุรี 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ callcenter มสธ. 0 2504 7788 
 
กิจกรรม มสธ. 
11 – 13 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม1607 และ1608 – 1608/1 คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน รวมจ านวน 5 คน น าโดยอาจารย์ ดร.สุชาติ 
เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมฟังการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ในวันท่ี 11 ธ.ค. เวลา 08.30 น. และสรุปผลการประเมินในวันท่ี 13 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มได้ที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร 7182 - 4 
15 – 17 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยจัดประชุมแผนปฏิรูป มสธ. ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอ าบีช รีสอร์ท แอนด์สปา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย โทร7025 

16 – 20 ธ.ค. 61 เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10 ครบ 40 ปี มสธ. : ราชสีห์เขียวทอง ปีท่ี 11  
การฝึกอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงการก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ) ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมกว่า 800 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 
 



 
ในกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษท่ีผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารว่มฟังได ้อาทิ เร่ืองการท าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดี
กรมการปกครอง วันท่ี 16 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 – 21.00 น. , เร่ืองการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดย นายวันชัย สอนศิริ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง วันท่ี 17 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. , เร่ืองการบริหารราชการแผ่นดินใต้รัฐธรรมนูญฯ 2560 โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 - 21.00 น. , เร่ืองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดย ผศ.
ณรงค์ ทัปประชัย และคณะ วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 18.00 – 19.30 น., เร่ือง LEADERSHIP in 21th CENTURY โดย นักศึกษาปริญญาเอก HARVARD 
UNIVERSITY / Boston UNIVERSITY / Notheastern University วันท่ี 18 ธ.ค. 61 เวลา 21.00 – 22.00 น. , เร่ืองความส าคัญของการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองท้องที่สู่ความเป็นเลิศของการพัฒนา โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มสธ. วันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา09.00 – 10.30 น. , การ
อภิปรายทางวิชาการ เร่ือง การน าเสนอผลงาน P.P.G.O. AWARDS จ านวน 5 ช้ิน โดย คุณหญิงจารุวรรณ เมนฑกา / ศ.ดร.เรื่องวิทย์ เกษสุวรรณ / 
อาจารย์ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ / อาจารย์สมหมาย หนองฮี / อาจารย์แก้ว สังข์ชู วันท่ี 19 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
หมายเหตุ ทั้งนี้ระหว่างวันและเวลาดังกล่าว คือ 16 – 20 ธ.ค. 61 ผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากมีนักศึกษามาเข้ารับ
การอบรมเป็นจ านวนมาก  
สอบถามเพิ่มเติมโทรโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ มสธ. หมายเลข 02 504 8279    
 
22 ธ.ค. 61 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ท าบุญอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ ในพิธี สัมโมทนียกถา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (ในงานกรุณางดการ
มอบดอกไม้ ของขวัญและของฝากต่างๆ หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ ขอเชิญร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 328-237-028-7 ช่ือบัญชี มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และส่งส าเนาการโอนเงินที่ 0 2503 2630 
เพื่อด าเนินการเรื่องใบส าคัญรับเงินจากมูลนิธิ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7050 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน ารายได้สมทบทุนกองทุนการศึกษาเสริมสมอง มอบแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนท รัพย์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไปได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ในงาน “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพ่ือทุนการศึกษาเสริมสมอง” กิจกรรมจะมีขึ้น ณ วันท่ี 
2 ก.พ. 62 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท fun run 5 Km. และ ประเภท mini marathon 10 Km. จุด Start  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
เริ่มเวลา 04.00 น. ว่ิงในบริเวณโดยรอบเมืองทองธานี  ทั้ง 2 ประเภท ลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธ.ค. 61 ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับ
เสื้อและเหรียญที่ระลึก  ลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. โทร 0 2504 8502 หรือผ่านเว็บไซต์ http://edu.stou.ac.th  
 
ศูนย์หนังสือ มสธ. ลดรำคำหนังสือและของที่ระลึกต่ำงๆ ร่วมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 10 – 15 % 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มสธ. ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลดราคาหนังสือต่างๆ และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. ราคาพิเศษ 10 – 15 
% ตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 2562 เลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. อาคารพาณิชย์ส่วนหน้ามหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. 
หมายเลข 0 2504 7674   
รับรองคุณภำพกำรศึกษำ มสธ. 
3 ต.ค. 61 ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. เพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหนังสือรับรองจาก ก.พ. ที่ นร 
1004.3/71 และ นร 1004.3/289  
25 ต.ค. 61 ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. เพิ่มอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามหนังสือรับรองจาก ก.พ. ที่ นร 1004.3/309 
สวัสดิกำร 
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตามนโยบายที่ 1 – 5 สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 14 
ธันวาคม 61 โดยDownloadแบบฟอร์มใบแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ ระบบสารสนเทศภายใน มสธ. (http://eservice.stou.ac.th) ของกองการเจ้าหน้าที่ กรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน แล้วส่งคืนได้ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 7134 

หลกัสูตรฝึกอบรม 
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
14 ธ.ค. 61 Visual Thinking เทคนิคคิดเป็นภาพบันทึกเป็นระบบ / 2,000    
17 – 18 ธ.ค. 61 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft Powerpoint / 3,500 
22 ธ.ค. 61 การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  / 500  
ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7715 - 8  
ฝ่ำยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์ ส ำนักพิมพ์ 
15 – 16 ม.ค. 62 Infographic เพื่อออกแบบสื่อในอนาคต  
15 – 17 ม.ค. 62 การประเมินราคาสิ่งพิมพ์  
ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร ฝ่ายจัดฝึกอบรมส านักพิมพ์ 0 2504 7770 – 1 

ข่ำวฝำกจำกสโมสรและสหกรณ์ 
วันท่ี 19 ธ.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี บัญชี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ โดยสมาชิก
สามัญทุกท่านรับค่าอาหารกลางวันท่านละ 1,000 บ.พร้อมของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญสมาชิก
สามัญร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร ทั้งนี้
ขอให้น าบัตรส าคัญที่ทางราชการหรือที่ทาง มสธ.ออกให้มาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวตนในการลงคะแนนเสียง  และสหกรณ์ออมทรัพย์จะ
ปิดท าการตลอดทั้งวันในวันที่ 19 ธ.ค. 61 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

http://edu.stou.ac.th/

