
ปีที่: - ฉบับที่: 26769
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ขวา)

ภาพข่าว: ระฆังแก้ว: เสวนา

รหัสข่าว: C-230127004007(27 ม.ค. 66/02:09) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 21.11 Ad Value: 37,998 PRValue : 113,994 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15246
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: ธรรมศาสตร์มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2565

รหัสข่าว: C-230127005026(27 ม.ค. 66/06:07) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 67.64 Ad Value: 84,550 PRValue : 253,650 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15246
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: ธรรมศาสตร์มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2565

รหัสข่าว: C-230127005026(27 ม.ค. 66/06:07) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 67.64 Ad Value: 84,550 PRValue : 253,650 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12303
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: หน้าต่างความคิด: เบต้าแม็กซ์'แป้ก'เพราะดีเกินไป

รหัสข่าว: C-230127011022(27 ม.ค. 66/04:17) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 64.43 Ad Value: 90,202 PRValue : 270,606 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12303
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 6(กลาง)

คอลัมน์: หน้าต่างความคิด: เบต้าแม็กซ์'แป้ก'เพราะดีเกินไป

รหัสข่าว: C-230127011022(27 ม.ค. 66/04:17) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 64.43 Ad Value: 90,202 PRValue : 270,606 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16392
วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: บรรยายพิเศษ

รหัสข่าว: C-230127020003(27 ม.ค. 66/02:35) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 18.74 Ad Value: 30,921 PRValue : 92,763 คลิป: สี่สี(x3)



(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=13&id=312&url=https%3A%2F%2Fwww.greenglobeinstitute.com%2FFrontend%2FHome.aspx&stat=1)

วันศุกร ์ที� 27 มกราคม พ.ศ. 2566

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ผู้หญิง (https://www.naewna.com/lady)

ธรรมศาสตรม์อบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาดธรรมศาสตร ์2565
วันศุกร ์ที� 27 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag :

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที�ถูกรางวัลสลากกาชาดธรรมศาสตร ์ประจําป� 2565 โดย
รางวลัที� 1 เป�นคอนโดมิเนียมหรู KAVE AVA by AssetWise และรางวัลที� 2 รถยนต์ Nissan Almera
2022 ขณะที�ผลรางวลัอื�นๆ สามารถตรวจผลรางวัลและติดต่อรบัของรางวัลได้ที� สํานักงานธรรมศาสตร์
สัมพันธ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร ์โทรศัพท์หมายเลข 02-6133777-8 หรอืทางเฟซบุ๊ก Tamest
Relations ผู้ถูกรางวัลสามารถขอขึ�นรางวัลได้เป�นเวลา 90 วัน นับจากวันประกาศผล และหลังพ้นจากกําหนด
แล้วถือวา่สละสิทธิ�ในการรบัรางวัล

รศ.เกศินี วฑิูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เป�นประธานในการมอบรางวัลการมอบรางวัลแก่ผู้
โชดดีที�
ถูกสลากกาชาดธรรมศาสตร ์ประจําป� 2565 โดยมี รศ.ดร.สุรตัน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ�ายบรหิารท่าพระ
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จันทรแ์ละวเิทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน รองอธิการบดีฝ�ายการคลัง, พัฒนพงษ์ รานุรกัษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ�ายศิษย์เก่าสัมพันธ์, ศรวุฒิ ป�งคลาศัย ผู้อํานวยการสํานักงานธรรมศาสตรส์ัมพันธ์, กรมเชษฐ์ วิ
พันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารบรษัิท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน), ศิรธิร จั�นเจรญิ ผู้จัดการทั�วไป ฝ�าย
ขาย บรษัิท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จํากัด, รว่มแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที�ได้รบัรางวัลที� 1 คอนโด KAVE
AVA by AssetWise จํานวน 1 รางวัล และรางวัลที� 2 รถยนต์ Nissan Almera 2022 จํานวน 1 รางวัล

ทั�งนี� รศ.เกศินี กล่าวถึงความสําเรจ็ในงาน “ธรรมศาสตรก์าชาด 2565” ที�จัดขึ�นเมื�อวันที� 8-18
ธันวาคม 2565 ณ งานกาชาด สวนลุมพินี ว่าเป�นการจัดงานภายใต้ธีม “88 ป� ธรรมศาสตร ์การให้ไม่มีที�สิ�น
สุด” ซึ�งป�นี�มีแต่ให้แบบไม่มีที�สิ�นสุด และได้รบัการตอบรบัเป�นอย่างดี โดยตลอดการจัดงานมีประชาชนแวะเวียน
เข้ามารา้นธรรมศาสตรก์าชาดอย่างเนืองแน่น พรอ้มรว่มกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจําหน่ายสลากกาชาด
การจําหน่ายสินค้าที�ระลึก 88 ป� ธรรมศาสตร,์ กิจกรรมการแสดงจากชมรม ชุมนุมต่างๆ จากนักศึกษา รวมถึง
ซุ้มสอยดาวดิจิทัล ที�มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ทั�งยังเป�นส่วนหนึ�งในการลดโลกรอ้นอีกด้วย ท่ามกลาง
บรรยากาศที�สนุกสนานครื�นเครง”

กิจกรรมภายในรา้นธรรมศาสตรท์ี�ได้รบัความสนใจเป�นอย่างยิ�ง นั�นคือ การจําหน่าย “สลากกาชาด
ธรรมศาสตร”์ ที�มาพรอ้มของรางวลัสุดพิเศษในโอกาสครบรอบ 88 ป� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์รวมมูลค่ากว่า
3.3 ล้าน นอกจากจะได้ลุ้นรบัของรางวัลมากมาย ยังได้รว่มทําบุญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
สภากาชาดไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จะทําการทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทยต่อไป ทั�งการให้บรกิารทางการแพทย์ การบรจิาคโลหิต การบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ�งได้ทําการหมุนรางวัลขึ�นเมื�อวันที� 18 ธันวาคม
2565 โดยสํานักงานสลาก
กินแบ่งรฐับาล ณ เวทีกลาง งานกาชาด สวนลุมพินี

สําหรบัผู้ที�อุดหนุนสลากกาชาดธรรมศาสตร ์2565 สามารถตรวจผลรางวัล และติดต่อรบัของรางวัลได้ที�
สํานักงานธรรมศาสตรสั์มพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร ์โทรศัพท์หมายเลข 02-6133777-8
หรอืทางเฟซบุ๊ค Thammasat Relations โดยผู้ถูกรางวัลสามารถขอขึ�นรางวัลได้ภายในเวลา 90 วัน นับจาก
วนัประกาศผล ซึ�งหลังพ้นจากกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ�ในการรบัรางวัล



ข่าวที�เกี�ยวข้อง
(https://www.naewna.com/lady/706981) มูลนิธิอาสาเพื�อนพึ�ง (ภาฯ) ลงนามถวาย
พระพร-เจรญิพระพุทธมนต ์ถวายเป�นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภาฯ
(https://www.naewna.com/lady/706981)
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