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ร่วมท ำบุญ ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด   

 

 

 

 

 

 

 
สหกรณ์ร้านค้า มสธ.จ ากัด ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมท าบุญปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี อาทิ 
วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วัดอุดมมงคล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 56 ท่านละ 599 บาท พร้อม
อาหารเช้าและน  าดื่ม เดินทางโดยรถปรับอากาศ ยังสามารถส ารองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 7188  

วัดอุดมมงคล  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 



  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการ 100 
ลุ้น 100 ทุนการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาจ านวน 30,000 บาท 
ให้แก่นักศึกษาและเงินสนับสนุนพิเศษให้แก่มหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท จาก
นายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด  
ณ ห้อง 8228 ชั น 2 อาคารบริภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 

โครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษา นี  เป็นโครงการที่บริษัท เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จ ากัด จัดขึ นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่
ช าระค่าลงทะเบียน/ค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสช่วงระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท   
ดังรายนามต่อไปนี  นางสาวสุภาวดี ศรีลา นายสมศักดิ์ วงศ์วัชรานนท์ นางสาววิภา 
ประสม นางสาวสุวรรณา มณีวงศ์ นายระพีพันธ์ กลิ่นเพชร นางสาวอรวรรณ บุญท้วม 
นายประเสริฐ ภราดรพานิชกุล นางสาวรัตนพร หอมโสภา นางสาวสุดาทิพย์ ทาวัง 
และนายอภิชาต เตชะเจริญกิจ บุญ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
ผู้แทนเข้าร่วมพิธี 

 
 

100 ลุ้น 100 ทุนกำรศึกษำ 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อน าสุขในองค์กร   
 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มสธ. และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมฯ ในโครงการ 
“ปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อน าสุขในองค์กร” เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๘๖ ปี ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ี ฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ตั งแต่บัดนี ถึงวันท่ี ๑๕ ก.พ. ๕๖ 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๗๗๓๑-๒ 

“ปฏบิตัธิรรมพฒันาคณุธรรม  

จรยิธรรมเพือ่น าสขุในองคก์ร” 

ขำยทอดตลำดครุภัณฑ์ช ำรุด จ ำนวน 20 รำยกำร   
     มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขายทอตลาดครุภัณฑ์ช ารุด  
จ านวน 20 รายการ ประกอบด้วย 
1.  เครื่องส าเนา DVD 3 เครื่อง   
2.  จอรับภาพหลังเวที 1 จอ  
3.  เครื่องฉายภาพ Projector 5 เครื่อง 
4.  เครื่องส าเนาซีดี/วีซีดี 5 เครื่อง 
5.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ออกแบบและผลิตงานกราฟิค 1 หน่วย 
6.  เครื่องเลื่อยโลหะ 1 เครื่อง 
7.  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ตรงจากดาวเทียม 7 ชุด 
8.  ครุภัณฑ์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 3 เครื่อง 
9.  เครื่องมือสร้างสัญาณทางอิเลคโทรนิค 1 เครื่อง 
10. เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) 3 เครื่อง 
11. Projector Hitachi 1 เครื่อง 
12. เก้าอี ชนิดต่างๆ 6 ตัว 
13. โต๊ะชนิดต่างๆ 1 ตัว 
14. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง 
15. ครุภัณฑ์ระบบผลติรายการวิทยุโทรทัศน์ Protable 1 เครื่อง  
16. เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  2 หน่วย 
17. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอภาพ) 1 จอ  
18. ชุดส าเนา VCD 7 เครือ่ง 
19. เครื่องพริ นเตอร์ EPSON LQ-100 1เครื่อง 
20.เครื่อง SCANNER แบบตั งโต๊ะ 1 เครื่อง 
   ขอดูพัสดุได้ที่ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 18  ก.พ. 56 
และขายทอดตลาดในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 6211 
กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั น 2   สอบถามโทร.7113 
 

รับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน   
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม เปิดรับสมัคร พนักงานจัดเลี ยง 
จ านวน 4 อัตรา เพศชาย - หญิง อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
วุฒิ ม.3 ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรม ตั งแต่บัดนี ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สอบถาม
โทร. 8702 
 

ส่ิงดี-ดีมีไว ้“แบ่งปัน” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                             

 

                 

 

            ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือ ผู้ทรงเกยีรติ  

      ผู้มีความดีนั่นแหละคือ  ผู้มีทรัพย์  

      ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือ   มหาเศรษฐี
 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 182 ประจ ำวันพุธที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 
จัดท าโดย งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ปรกึษา: นำยธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมำ ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นำยนิติ พำนนำค ถา่ยภาพ: นำยธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

รับสมัครงำน 

บริษัท ทาคอม อินเตอร์เทรด จ ากัด  ต้องการผู้ร่วมงานคุณสมบัติ 
ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด การบัญชี วิชาชีพ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเป็นพนักงานฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี 
ช่างเครื่องเทคนิค และฝ่ายวิศวกรการผลิต สนใจสมัครได้ที่ ชั น 4 
อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 
10500 หรือ สอบถาม คุณกัญญาภัค 08 1815 4120  

รับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวัน 

ส านักทะเบียนและวัดผล เปิดรับวุฒิ ม.6 ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับ
สมัครถึงวันที่ 15 ก.พ. 56 ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงาน
เลขานุการ ส านักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั น 3 
สอบถามโทร. 7207 

บก.  เฟรด 

mailto:pr_stou@hotmail.com%20%20%20หรือ

