
      
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที่  14/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   8   สิงหาคม   พ.ศ. 2548 

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
สมาคมผูปกครองและครู 

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ 
และมูลนิธิโรงเรียนคณะครุศาสตรอุปถัมภ 

จัดงานเดินการกศุลเพื่อหารายไดสมทบทุนพัฒนา 
“บานจิรายุ – พูนทรพัย”   เปนศูนยการเรียนรู 

ในวันอาทิตยที่  11  กันยายน   2548 
เวลา   06.30 – 09.00   น.  ณ บริเวณสวนลุมพิน ี

 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อบัตรไดที่ 

สํานกังานเลขานกุารคณะ 
โทร. 02 - 218 -2416 

02 – 218 -2417 
  02 – 218 -2537 

 

ขอเชิญรวมเดินการกุศล 
สมทบทนุพฒันา  “บานจิรายุ – พูนทรัพย” 
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 ขอแสดงความยินดี 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร   บัณฑิตยานนท   ในโอกาส
ไดรับเกียรติคุณบัตร  “ผูมีผลงานสรางสรรคจรรโลงคาภาษาไทย”   เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ   จากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  โดยมีพธิรัีบมอบเกียรติบัตรจาก  ฯพณฯ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม   
(นางอุไรวรรณ   เทียนทอง)   เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2548   เวลา 09.00  น.   ณ  หอประชุมใหญ  ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย 
 

   อัตราการเบิกจายคารับรองในการประชุมราชการ   
       กรณีไมมีการจัดเก็บรายได   พ.ศ.  2548 
 คณะครุศาสตร  จฬุา  ฯ    ไดจดัทําประกาศกําหนดอัตราการเบิกจายคารับรองในการประชุมราชการ ดังนี้ 
 กรณีจัดประชมุภายในคณะครุศาสตร 

1. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มในอัตราที่จายจริงไมเกินคนละ  30  บาท
ตอมื้อ 

2. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในอัตราที่จายจริงไมเกินคนละ 150  
บาทตอมื้อ 

 กรณีจัดประชมุภายนอกคณะครุศาสตร 
1. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มในอัตราที่จายจริงไมเกินคนละ  80  บาท

ตอมื้อ 
2. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในอัตราที่จายจริงไมเกินคนละ 500  

บาทตอมื้อ 
 

 การจายเงนิเดือนและบํานาญประจาํเดือน 
 กระทรวงการคลังกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจาํเดือนดังนี้ 
 1.   การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือนใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดอืน
สามวันทําการ  สําหรับกรณทีี่ตองเบิกเงินจากธนาคารใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารสามวัน
ทําการในเดือนนั้น 
 2.   การจายบาํนาญประจําเดือนใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดอืนหาวันทาํการ  
สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคารหรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญทางธนาคารใหจายในวันทําการกอนวันทํา
การสุดทายของเดือนหาวันทําการ 
 3.   การจายคาลูกจางประจาํเดือนใหถือปฏบิตัิเชนเดียวกับการจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน 
ตาม  ขอ  1 
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 ขอเชิญรวมงานแสดงมุทติาจิตแดคณาจารยเกษียณอายุราชการ 
และอําลาชีวิตราชการ 
 
คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยรวมงานแสดงมุทิตาจิตแด  คณาจารยที่เกษียณอายุราชการและอําลาชวีติ

ราชการ    ในวนัพุธที่    28    กันยายน   2548   เวลา 15.00 น.  ณ   หองสัมมนา   1  อาคาร  1   โดยในปนี้
มีคณาจารยที่เกษียณอายุราชการและอําลาชวีิตราชการ   ดงันี้ 

คณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
1.  รองศาสตราจารย   ดร. ดวงเดือน     ออนนวม ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  
2.  รองศาสตราจารย   ดร. ทิศนา       แขมมณ ี  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
3.  รองศาสตราจารย  ดร. นอมศรี       เคท   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
4. รองศาสตราจารย  ดร. เริงรัชนี       นิ่มนวล   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
5.  รองศาสตราจารย  พรอมพรรณ       อุดมสิน   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
6.  รองศาสตราจารย  วนิดา           เอกแสงศรี    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
7.  ผูชวยศาสตราจารย  ไพพร          คุณาวฒุิ    ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
8.  ผูชวยศาสตราจารย  ปนิดา       ศิริกุลวิเชฐ     โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม 
9.  ผูชวยศาสตราจารย  สุกรี       วชัรพรรณ      โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
10.  ผูชวยศาสตราจารย   สุภาพรรณ    พวงจั่นเพชร    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
 
คณาจารยที่อาํลาชีวิตราชการ 
1.  ศาสตราจารย  ดร. สมหวัง    พิธิยานุวัฒน ภาควิชาวจิัยและจิตวิทยาการศึกษา 

 
(รายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา   ภาควชิานโยบายการจัดการ  และความเปนผูนําทางการศึกษา 
จัดประชมุวิชาการ 

“พัฒนศึกษา  :   การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศบนฐานการวิจัยสหวิทยาการ” 
ในวันศุกรที่  26  และเสารที่   27  สิงหาคม   2548 

ณ  หองประชมุ  101  อาคาร   3 
คณะครุศาสตร    จฬุา ฯ 

   
โดยไดรับเกียรติจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายจาตรุนต    ฉายแสง)    

มาบรรยายพิเศษ 
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 การสรางเครอืขายการวิจยัทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   1  สิงหาคม   2548   เวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุม  101  อาคาร 3   คณะครุศาสตร  รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสรางเครือขายการวิจัยทางการศึกษา :  
กรุงเทพมหานคร  และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางกลุมที่  2 – 3  โดยมี  ประธานสภาวิจัยแหงชาติ   สาขา
การศึกษา   (ศาสตราจารย  ดร. พจน   สะเพียรชัย)   เปนประธานกลาวเปดงานและบรรยายพิเศษ  จากนั้นเปนการ
เสวนาประเด็นการสรางเครือขายการวิจัยทางการศึกษา   ดังนี้   “แนวทางการสรางเครือขายการวิจัย”   โดย  รอง
ศาสตราจารย  ดร.ทองอินทร  วงศโสธร   รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  และรองศาสตราจารย ดร.
สุวิมล   วองวาณิช  “สํารวจและกําหนดประเด็นสําคัญทางการศึกษาที่ตองการพัฒนาโดยใชเครือขายการ
วิจัย”  “การกําหนดคณะทํางานเครือขายการวิจัยทางการศึกษาตามประเด็นสําคัญที่กําหนด” และ “สราง
ขอตกลงการทํางานเครือขายการวิจัยทางการศึกษาและแผนปฏิบัติการ”   โดยรองศาสตราจารย   ดร.พฤทธิ์   
ศิริบรรณพิทักษ     และรองศาสตราจารย ดร.สุวิมล   วองวาณิช 
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 แสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ 
  
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2548   เวลา   12.00  น.  ณ หองคริสตัล   โรงแรมตะวันนารามาดา  คณะครุศาสตร

รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ   ดังนี้ 
1.  ศาสตราจารย กิตติคุณ  อาํไพ   สุจริตกุล    ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหไดรับพระราชทานปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์   ประจําปการศึกษา   2547 
2.   ศาสตราจารย  ดร.วรศักดิ์    เพียรชอบ  ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหไดรับพระราชทานปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ประจําปการศึกษา   2547 
3.  ศาสตราจารย  อุนตา   นพคุณ    ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนศาสตราจารยกิตตคิุณ 

คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา   2547 
4.   ศาสตราจารย   กําจร    สุนพงษศรี    ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปน ศาสตราจารย 

กิตติคุณ   คณะครุศาสตร   ประจําปการศึกษา   2547 
5.   ศาสตราจารย   วฒันะ    จูฑะวิภาต   ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนศาสตราจารยกิตติคุณ   

คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา   2547 
6.   รองศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน   ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ  

สาขาสังคมศาสตร  ของ  ปอมท. ประจําป  2547 
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โดยมีศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย    นพวงศ   ณ  อยุธยา   เปนประธานในพิธี  นอกจากนี้ยังมี   
รองศาสตราจารย  ดร. อนันต   อัตชู   และศาสตราจารย  ดร. สมหวัง   พิธิยานุวัฒน   อดีตคณบดีคณะครุศาสตร 
ฯพณฯ  วันนอรมูหะมัด  นอรมะทา   นายกสมาคมครุศาสตร  (อาจารยชัยธวัช   ไทยง)   คณาจารยคณะครุศาสตร    
และสมาชิกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ   รวมงานเปนจํานวนมาก 
 

    รับสมัครงาน      
คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อขอรับโอนขาราชการและสอบคัดเลือกเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย    ในตําแหนงอาจารยดังนี้  
 1.  รับสมัครบคุคลเพื่อขอรบัโอนขาราชการ 
  -   วฒุิปริญญาโทหรือเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  หรือสาขาวิชา 
การศึกษาผูใหญ   จํานวน   1  อัตรา   
  -   วฒุิปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียง    จาํนวน   1   อัตรา     

-    วุฒปิริญญาเอก  สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  หรือปริญญาเอก   สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอนที่มีพื้นฐานทางการนิเทศการศึกษา   จาํนวน  1    อัตรา   

ประจําภาควิชานโยบาย  การจัดการ  และความเปนผูนําทางการศึกษา 
-   วฒุิปริญญาเอก   สาขาวชิาจิตวิทยาการศึกษา  หรือสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  หรือสาขาวิชา 

ที่ใกลเคียง  หรือวุฒปิริญญาโท  และมีตําแหนงทางวิชาการระดับ   รองศาสตราจารยขึ้นไป  สาขาวิชาจติวิทยา 
การศึกษา  หรอืสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียง  จํานวน  1  อัตรา 
  ประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

-   วฒุิปริญญาเอกทางการศึกษา  และมีวฒุปิริญญาโททางสาขาวิชาศิลปศึกษา  จํานวน  1  อัตรา   
ประจําภาควิชาศิลปะ   ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 

  -   ผูสมัครทุกตําแหนงตองเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา   ยกเวน  มหาวทิยาลัยราชภฏั    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   และสถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวัน  และมผีลการศึกษาอยูในระดับด ี

สมัครไดตั้งแตบัดนี้  –   22    สิงหาคม   2548 
 
 2.  รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัย   
  -   วฒุิปริญญาเอก    สาขาวชิาพัฒนศึกษา  และมีวุฒปิริญญาตรี  หรือปริญญาโทดานธุรกิจ   หรือ 
บริหารธุรกิจ     จํานวน   1  อตัรา   

ประจําภาควิชานโยบาย  การจัดการ  และความเปนผูนําทางการศึกษา 
-   วฒุิปริญญาเอก  สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา    จํานวน   1   อตัรา     
ประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
- วุฒปิริญญาโทหรือเอก  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หรือภาษาไทย  หรือวรรณคดีไทย  จาํนวน  

1 อัตรา   
ประจําภาควิชาหลักูตร   การสอน  และเทคโนโลยีการศึกษา 
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มีความรูดานภาษาอังกฤษ   โดยไดคะแนนขั้นต่ําจากการสอบ  CU  - TEP ของศูนยทดสอบ 
ทางวิชาการแหงจุฬา ฯ   ตั้งแต   76  คะแนนขึ้นไป  หรอืผลสอบ  TOFEL   ยอนหลงัไมเกิน  2  ป  โดยได
คะแนนตั้งแต  550  ข้ึนไป  หรือสําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยประเทศทีใ่ชภาษาอังกฤษ  หรือผานการ
สอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบไดกับ  TOFEL   550  คะแนน 

สมัครไดตั้งแตบัดนี้  –   15    สิงหาคม   2548 
3. วุฒปิริญญาเอกทางการศึกษา   สาขาวชิาการบริหารการศกึษา  หรือสาขาวชิาการบริหารและการวิเคราะห 

นโยบาย  หรือสาขาวชิาการบรหิารการศึกษาและการนิเทศ    จํานวน   1  อัตรา   
ประจําภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
สมัครไดตั้งแตบัดนี้  –   31    สิงหาคม   2548 

 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    คณะครุศาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. 0 - 2218 – 2433    ในวันและเวลาราชการ    

               
 นักเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยม สรางชื่อเสียง 

 
 

 
 
 
 
 
ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ นายภานุพงศ ภาสุภัทร* ที่ไดรับเหรียญเงินจากการ 

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ในนามนกัเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม (ปจจุบนัศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)   เมือ่วันที่  8 – 19  กรกฎาคม  2548   ณ  เมืองเมอริดา   
ประเทศเม็กซิโก 
 
 
 
 

 
 
และขอแสดงความยินดี กับ  ดช. พชรพล  สุเทพารักษ  ม.3/5  ที่ไดรับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล 

รางวัลที่ 3  ประเภท  Group Preze และ Team Prize  จากการแขงขันคณิตศาสตรโลกระหวางประเทศ  ระดับ
ชวงชั้นที่  3 (มธัยมศึกษาปที่ 1 – 3 )  World Youth Mathematics Intercity Competition (WYMIC) และ ดช. สุธี  
เรืองวิเศษ  ม. 2/1 ไดรบัรางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล รางวัลที่   2   ประเภท Group Prize และ
รางวัลที่ 3 ประเภท  Team  Prize  ระหวางวันที่  1 - 6  สิงหาคม   2548   ณ  เมอืงเกาซุง   ประเทศไตหวัน 
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     ขอเชิญเปนสมาชกิวารสารครศุาสตร 
ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   จะมีการปรับปรุง  วารสารครุศาสตร  โดยจะ 

ออกเปนราย  3  เดือน  (ปละ  4  ฉบับ)    หากคณาจารยหรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจสมคัรเปนสมาชิกวารสาร 
ครุศาสตร   ตั้งแต  2 ป  ข้ึนไป  จะไดรับบัตร   MK  VIP   CARD  จํานวน  1 ใบ  ฟร ี (บัตรมีจํานวนจาํกัด)   

ทานที่สนใจเชิญติดตอที่ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ   คณะครุศาสตร  จุฬา   อาคาร  3   
ชั้นลาง   โทร.  02 - 218 – 2529 
 

 ขอความรวมมือในการปฏิบัติการจอดรถ 
 ฝายบริหาร  คณะครุศาสตร   ขอความรวมมอืกับคณาจารย  และเจาหนาทีใ่นการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการจอดรถ  ดังนี้ 

1. ผูที่มีสิทธิ์ใชบัตรจอดรถคือผูที่มีชื่อระบุอยูในบัตรจอดรถเทานั้น 
2. ในกรณีที่ทานเปลี่ยนรถมาปฏบิัติราชการใหยายบัตรมาเสียบหนารถคันใหมดวย 
3. ใหเสียบบัตรจอดรถไวดานหนารถทางดานคนขับ 
4. การขอบัตรใหมในกรณีบัตรสูญหายจะตองเสียคาบริการ   100   บาท 
5. กรุณาอยานําบตัรจอดรถนี้ไปใหผูอื่นใชแทนตัวทานโดยเด็ดขาด 

 
 ขอเชิญชวนออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ 

 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  และคณะครุศาสตร  ขอเชิญชวนคณาจารย  เจาหนาที่  รวมโครงการสงเสริมสุขภาพ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   และคณะครุศาสตร  ระหวางเดือนสิงหาคม  - กันยายน   2548  ณ  หองสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย (หอง   209   อาคารอเนกประสงค)   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมธัยม 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   โทร. 02 - 218 - 2335 
 

 อบรมภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ทาพระจันทร)  จัดอบรมภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ  (Business   English)   รุนที่   49    (กลุมที่ 1  วันธรรมดา)  ระหวางวันที่  13  กนัยายน – 24  พฤศจิกายน  
2548  และ  (กลุมที่  2  วันเสาร)  ระหวางวันที่   17  กันยายน – 19  พฤศจกิายน  2548  โดยจะเปดสอนในหลักสูตร
ดังนี้ 1.   การฟง  - พูด   เชิงธุรกจิ    2.  การอานเชิงธุรกิจ 
 3.   การเขียนโตตอบจดหมายเชิงธุรกิจ  ระดบัตน และสูง 4.  การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
 5.   การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน   6.  การเตรียมสอบ  IELTS 
 7.   การเตรียมสอบ   TOEIC    8.  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 
 9.   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม   10.  ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ 
 11.  การแปลงานเขียนทางธุรกิจ 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ภาควชิาภาษาอังกฤษ   คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     
โทร.  02-613-2651-2,  02-613-2608  หรือ  www.tu.ac.th.  ,  www.english.arts.tu.ac.th 

      อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


