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กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2553 ในภาคเช้า
และภาคบ่าย (คณะศิลปศาสตร์ภาคบ่าย) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจาราย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 76 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถนุ ายน 2553

กำหนดทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีท่ี 48
วันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2553
เวลา 10.00 น. -พิธสี งฆ์ ณ คอมมอนรูมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 13.00 น. -พิธมี อบทุนการศึกษาและรางวัลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำดีเด่น
ณ ห้อง ศศ.201-2 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.สุนนั ทา วรรณสินธ์ เบล ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ ได้รบั อนุมตั ติ ำแหน่งทางวิชาการเป็น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ตามมติทป่ี ระชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 6/2553 เมือ่ วันที่ 21
มิถนุ ายน 255
ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2553 สายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แก่

นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
งานนโยบายและแผน

ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดกิจกรรมโครงการ Tandem

นายบุญมี ทิมดี
ตำแหน่งลูกมือช่างไฟฟ้า
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าวฝ่ายการนักศึกษา
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้อง SC1058
อาคารเรียน รวมกลุม่ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้โปรแกรม SPSS
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมิน เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
3.โครงการ วันไหว้ครู เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ยิมเนเซียม 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
4.โครงการสัมมนาผูส้ มั ภาษณ์ทนุ และคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ รับทุน
คณะฯ ประจำปี 2553 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5.โครงการสัมภาษณ์ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันท
6.โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ “เทคนิคพิชติ TUGET” เมือ่ วันที่ 6, 8,13, และ 15 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง ศศ.รส.240
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
7. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ“เตรียมตัวอย่างไรเพือ่
ไปสอบ TOFEL : BT” เมือ่ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง ศศ.รส.240
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
8.โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ “แนะแนวการสอบตะลุยโจทย์ TOEIC” เมือ่ วันที่ 17, 18, 24-25 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง ศศ.รส.240
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
9.โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 31
กรกฎาคม 2553 ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ท่าพระจันทร์-สมุทรปราการ
ข่าวภาควิชา/โครงการพิเศษ
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่
-นักศึกษาภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ ได้รบั รางวัลชมเชยการแข่งขัน
โต้วาทีในงานวันสถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ครบรอบ 25 ปี เมือ่
วันที่ 18 มิถนุ ายน 2553 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
-ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่
17 กรกฎาคม 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

ภาควิชาภาษารัสเซีย
อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษารัสเซียเข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการภาพถ่าย “ 65 ปี หลังชัยชนะอันยิง่ ใหญ่” ซึง่ ร่วมกันจัด
โดยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูต เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
2553 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วฒ
ภาควิชาภาษาศาสตร์
-อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ ได้รบั เชิญเป็นทีป่ รึกษา
โครงการวิจยั การเพิม่ สมรรถนะเสียงพูดภาษาไทย โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จาตุรงค์ ตันติบณ
ั ฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึง่ ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์จดั โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
ทางภูมศิ าสตร์ ปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง
SC2015 เพือ่ ให้ภาควิชาฯนำความรูท้ ส่ี งั เคราะห์ได้จากการ ฝึกงาน
ของนักศึกษาไปใช้ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา ภม.344
และเพือ่ ให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะแก่นกั ศึกษาทีม่ คี วาม ประสงค์จะ ฝึกงาน
ในปีการศึกษาต่อไป โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา
ดังกล่าว จำนวน 50 คน
ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลฝรัง่ เศส-ไทย และ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาฝรัง่ เศสศึกษา ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
ได้จดั การประชุมสัมมนาเรือ่ ง “การวิเคราะห ต์ น้ ฉบับในการแปลงาน
วรรณกรรมฝรัง่ เศส” เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้องประชุม 301
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีนกั ศึกษา อาจารย์จากสถาบัน
ต่างๆ และผูส้ นใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
-โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1
ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2553
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ภาควิชาภาษาไทย
โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ พ์ น่ี อ้ งเอกไทย เมือ่ วันศุกร์ท่ี 16
กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์
ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พบปะแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้าน การศึกษาและเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าสังคม
เพือ่ เป็นบัณฑิตทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพต่อไป
กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม
โครงการอบรมทางวิชาการ เรือ่ ง “การศึกษาภาษาศาสตร์เชิง
ประวัตแิ ละเปรียบเทียบ : ภาษาตระกูลไท” โดย รองศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา
เลีย่ มประวัติ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30
น. ณ ห้อง ศศ.307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
พืน้ ฐาน ครัง้ ที่ 2 :สัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนรายงานวิชาการ
(ท.162) และคัดสรรหนังสืออ่านนอกเวลาวิชา ภาษาไทยพืน้ ฐาน ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.307
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการสัมมนาทางวิชาการและแสดงมุทติ าจิตเนือ่ งในโอกาส
เกษียณอายุราชการ อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ในวันศุกร์
ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 08.15-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร์
โครงการรัสเซียศึกษา
กิจกรรม เผยแพร่เรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 4 โครงการรัสเซียศึกษาได้เดินไปศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ทีป่ ระเทศรัสเซีย ณ สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา.แอส.ปุชกิน้ กรุงมอสโคว์
ประเทศรัสเซีย ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เป็นเวลา
8 เดือน และระหว่างทีไ่ ปศึกษาทีป่ ระเทศรัสเซีย ได้เป็นทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่
เ่ รือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ให้แก่นกั เรียนมัธยม ในกรุง
มอสโคว์ พร้อมทัง้ ได้รว่ มแสดงรำตาลีกปี สั ซึง่ เป็นการแสดง ของชาวไทยมุสลิม
ในภาคใต้ของประเทศไทย โดย 1.นส.นัฏภาวี ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ 2.นส.พัชชา
บุศราทิจ 3.นส.ศุภรานันท์ ศรีนาทนันท์ 4.นส.อังค์วรา สงคง 5.นายสัญติพงษ์
ภูเ่ พียนเลิศ
นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันกีฬาเทเบิล้ เทนนิสระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายสัญติพงษ์ ภูเ่ พียนเลิศ
โครงการสัมมนาผลงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการ
รัสเซียศึกษา เมือ่ วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ
ห้อง SC 4036
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เปิดรับสมัคร นักศึกษาประจำปีการศึกษา
2553 โดยจัดสอบข้อเขียนและสอบ สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา
นีร้ บั นักศึกษาทัง้ สิน้ จำนวน 91 คน
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2553
ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมกลุม่ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต โดยได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาและ
ผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ 150 คน โดยผูอ้ ำนวยการ
โครงการฯ และกรรมการโครงการฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แ์ ละของโครงการฯ
สวัสดิการและทุนการศึกษา นอกจากนีม้ รี นุ่ พีท่ เ่ี ป็นกรรมการนักศึกษา
มาให้ ข้ อ้ มูล เกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษาและเรือ่ งเกีย่ วกับสถานที่
และสิง่ อำนวยความสะดวกทีศ่ นู ย์รงั สิต และจัดให้นกั ศึกษาได้เข้า
พบอาจารย์ทป่ี รึกษาเพือ่ ขอคำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน

กิจกรรมสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 รุน่ ปีการศึกษา 2553
ณ โรงแรมพาวิลเลีย่ น ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษารุน่ พี่ และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 107 คน เมือ่ วันที่ 4 –
5 มิถนุ ายน 2553 โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่ได้รจู้ กั กัน
มีความสัมพันธ์ ทีด่ ตี อ่ กัน ให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าท โ่ี ครงการฯ มีความ
ใกล้ชดิ กับนักศึกษา เพือ่ ให้ การบริหารงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และราบรืน่ โดยอาจารย พ์ นู สวัสดิ์ สราญฤทธิไกร จากศูนย์การพัฒนาและ
ฝึกอบรม เป็นวิทยากร
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ปีท่ี 17 ฉบับที่ 193 ประจำเดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม 2553
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการฯ จัดงานเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ รุน่ ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 8 มิถนุ ายน ถึง 29 กรกฎาคม 2553
ก่อนทีจ่ ะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม ซึง่ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านทักษะการศึกษา (study skills)
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือภาษาจีนและภาษาฝรัง่ เศส
โครงการฝึกงาน

โครงการฯ จัดให้นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ฝึกงานทัง้ ภายใน ประเทศและต่างประเทศ ในต่างประเทศมีนกั ศึกษาของ โครงการฯ จำนวน 18 คน
เข้าร่วมศึกษาและฝึกงานที่ California State University East Bay, Hayward ระหว่างวันที่ 16 มิถนุ ายน – 13 สิงหาคม 2553 โดยมีสถาบัน ALP
เป็นผูด้ แู ลนักศึกษาทีฝ่ กึ งานต่าง ประเทศ สำหรับ ภายในประเทศมีนกั ศึกษาเข้าฝึกงานตามหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายหน่วยงาน เช่น
กระทรวงการต่าง ประเทศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ ไทย, บริษทั การบินไทยจำกัด, สถาบันซีนนั ฯลฯ
ศิลปศาสตร์รบั การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552
เมือ่ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ท่ี 29 และ 30 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา คณะฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ มธ. อันประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปน่ิ พรหมสุทธิรกั ษ์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ พิมพ์อำไพ เวนเซล
คณะสหเวชศาสตร์
กรรมการ
5. นางชนันดา ธีญะวุฒิ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการ
6. นางสาวธณัฐชา รันตพันธ์
เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพการศึกษา
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ในวันตรวจประเมินวันแรก คณบดีได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552 ทีผ่ า่ นมาของคณะฯ และในการแจ้งผลการ
ประเมินด้วยวาจาวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม มีผบู้ ริหาร และประชาคมศิลปศาสตร์เข้าร่วมฟังด้วยอย่างพร้อมเพรียง ทัง้ นี้ คุณชินกฤต คงอยู่
หัวหน้างานศูนย์วจิ ยั พร้อมเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วจิ ยั ให้การดูแลเรือ่ งการจัดหาเอกสารเพิม่ เติม และการรับรองด้านอืน่ ๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจประเมิน
ซึง่ ได้ดำเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
รายละเอียดผลการประเมินด้วยวาจา บุคลากรสามารถอ่านรายละเอียดได้จากจดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
ทัง้ นี้ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ จะทำสรุปผลการประเมินให้ประชาคมได้ทราบอีกครัง้ หนึง่
ผูบ้ ริหารคณะฯขอขอบคุณทุกท่านทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจทำให้การประเมินคุณภาพภายในครัง้ นีล้ ลุ ว่ งไปด้วยดี และหวังว่าประชาคม
จะเข้ามามีสว่ นร่วมค่อยๆ สร้างให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของงานประจำของคณะฯต่อไป

โครงการเสริมความรู้ด้านศิลปศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไปเปิดอบรมภาษาอังกฤษ
English Skills Development, Conversation, Grammar, TOEFL, เตรียมสอบเข้าปริญญาโท
การเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน จีนกลาง ญีป่ นุ่ เกาหลี ฝรัง่ เศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน อิตาเลีย่ น และอาหรับ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่ออาชีพ เปิดอบรม
- การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิผล
- การเพิม่ พูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- การแปลเรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-613-2608, 02-613-2675 Fax. 02-221-7623 (ท่าพระจันทร์)
หรือ www. tu-training.com, www.tu.ac.th
กรุณาส่ง

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-5214

