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คณะที่ปรึกษา
นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล ผูอํานวยการ
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน รอง ผอก.ฝรร.
  รก. ในตําแหน�ง รอง.ผอก.ฝบร.
นางสาวเบญจวรรณ เปยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร.

คณะผู�จัดทํา
นางสาวสิริกร อุดมผล ผอ.สผอ.
นางสาวสุรัตน เหลือประเสริฐ ช.ผอ.สผอ.
นางสาวชนธิชา สุรัตน ห.ปส.

บรรณาธิการ
นางสาวสุรัตน เหลือประเสริฐ ช.ผอ.สผอ.ที่ตั้งสํานักงานใหญ� ขสมก.
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 นายสรพงศ�  ไพฑูรย�พงษ�
รองประธานกรรมการบริหารกิจการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ คนที่ 1

นโยบาย
กรรมการบริหารกิจการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

กิน เที่ยว ช�อป 
HOP รถเมล�

เก็บเล็กผสมน�อย
เกร็ดความรู� ขสมก.

ประกาศชมเชย นอกหน�าต�างรถเมล� ขสมก. แจ�งข�าว

ผลการดำเนินงาน
ของสหภาพแรงงาน ขสมก.

ดาวดวงใหม� 
ขวัญใจ ขสมก.

ENGLISH ON BUS

พูดคุยกับผู�อำนวยการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

ขสมก. พร�อมบวก

นโยบายรองประธานกรรมการบริหารกิจการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

ใต�หลังคารถเมล�

สารบัญ
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หรืือในสภาวะที่่� ขสมก. ขาดสภาพคล่่องที่างการืเงิน แต่่ผมม่ความเชื่ื�อม่�นว่า 
ด้วยที่รื่พยากรืท่ี่�เรืาม่อย่่ในปััจจุบั่น รืวมถึึงพ่�น้อง ขสมก. ท่ี่�รื่วมก่นเส่ยสล่ะ 
กำาล่่งกาย กำาล่่งใจ สติ่ปััญญา ความรื่้ความสามารืถึ ต่ล่อดจนท่ี่กษะ 
ความเชื่่�ยวชื่าญด้านการืเดินรืถึของพวกเรืาทีุ่กคนท่ี่�ม่อย่่น่�น จะรื่วมก่นแก้ไข 
ปััญหาด่งกล่่าวได้ด้วยด่ ท่ี่�งน้� ผมพรื้อมท่ี่�จะรื่วมผล่่กด่นการืดำาเนินงาน 
ต่ามแผนฟื้้�นฟ่ื้กิจการืองค์การื ท่ี่�งในเรืื�องการืจ่ดหารืถึโดยสารืใหม่ 
ใชื่้พล่่งงานสะอาดมาให้บัริืการื การืนำาเที่คโนโล่ย่ท่ี่�ท่ี่นสม่ยมาใช้ื่เพื�ออำานวย 
ความสะดวกแก่ปัรืะชื่าชื่นแล่ะล่ดต้่นทุี่นการืดำาเนินงาน การืส่งเสริืม 
แล่ะพ่ฒนาบัุคล่ากรืของ ขสมก. ให้ม่การืพ่ฒนาเพื�อยกรืะด่บัท่ี่กษะ 
ท่ี่�ม่อย่่ให้ด่กว่าเดิม (Upskill) แล่ะการืสรื้างท่ี่กษะขึ�นมาใหม่ท่ี่�จำาเป็ันต่่อ
การืที่ำางาน (Reskill) แนวที่างการืดำาเนินงานต่่าง ๆ ท่ี่�สำาค่ญเหล่่าน้�  
จะชื่่วยสะที่้อนศั่กยภาพของ ขสมก. ในการืสนองต่อบันโยบัายของรื่ฐบัาล่
ท่ี่�สามารืถึให้บัริืการืแก่ปัรืะชื่าชื่นผ่้ม่รืายได้น้อยแล่ะปัานกล่าง ต่ล่อดจน
ไม่หว่งผล่กำาไรืเป็ันหล่่กสำาค่ญในการืดำาเนินงาน แม้ว่าปััจจุบั่นจะม่รืะบับั
ขนส่งมวล่ชื่นในกรืุงเที่พมหานครืแล่ะปัรืิมณฑล่เพิ�มมากขึ�น ขสมก.  
ย่งคงม่ความพรือ้มในการืใหบ้ัรืกิารืปัรืะชื่าชื่นอย่เ่สมอ เพื�ออำานวยความสะดวก 
ในการืเดินที่าง ชื่่วยล่ดปััญหาด้านการืจรืาจรืล่ดมล่พิษที่างอากาศั 
แล่ะปัรืะหย่ดพล่่งงานเชืื่�อเพล่ิงซึ่ึ�งจะส่งผล่ด่ก่บัเศัรืษฐกิจของปัรืะเที่ศั 
ในภาพรืวม
 สุดที่า้ยน้� ผมขอขอบัคุณพ่�นอ้งเรืาชื่าว ขสมก. ที่กุท่ี่านท่ี่�ใหก้ารืสนบ่ัสนุน  
รื่วมแรืงรื่วมใจก่นเปั็นหนึ�งเด่ยว ที่ำาให้สามารืถึบัรืิหารืจ่ดการืความเส่�ยง 
แล่ะรื่บัมือก่บัวิกฤต่ท่ี่�เข้ามาได้อย่างด่เย่�ยม แล่ะก้าวข้ามทีุ่กความที่้าที่าย  
พรื้อมที่่�จะฟื้้�นคืนส่่ความแข็งแกรื่ง เต่ิบัโต่อย่างย่�งยืนไปัด้วยก่น

 สวััสดีีครัับพ่�น้องเรืาชื่าว ขสมก. ทีุ่กที่่าน ผมขอแนะนำาต่่วในฐานะ
รืองปัรืะธานกรืรืมการืบัริืหารืกิจการืองค์การืขนส่งมวล่ชื่นกรืุงเที่พ คนท่ี่� 1 
โดยได้รื่บัการืแต่่งต่่�งให้ดำารืงต่ำาแหน่งกรืรืมการืบัริืหารืกิจการืองค์การื
ขนส่งมวล่ชื่นกรืุงเที่พ (ขสมก.) เมื�อปัี 2562 ซึ่ึ�งต่ล่อดรืะยะเวล่า 
เกือบั 3 ปัี ผมม่ความยินด่แล่ะภ่มิใจเป็ันอย่างยิ�งท่ี่�ได้รื่วมเป็ันส่วนหนึ�ง
ในการืข่บัเคล่ื�อนภารืกิจท่ี่�สำาค่ญแล่ะยิ�งใหญ่ เพื�อนำาพา ขสมก. ของเรืา 
ก้าวเข้าส่่ ปีั ท่ี่�  46 น่บัแต่่จ่ดต่่� ง ขึ�นต่ามพรืะรืาชื่กฤษฎ่ีกา เมื�อว่นท่ี่�  
1 ตุ่ล่าคม 2519 โดยมุ่งหว่งให้ ขสมก. บัรืรืลุ่เปั้าหมายความสำาเรื็จรื่วมก่น  
 ในปัี 2565 ขสมก. ย่งคงเผชื่ิญก่บัวิกฤต่การืณ์การืแพรื่รืะบัาด 
ของ COVID-19 อย่างต่่อเน่�อง แล่ะคาดว่าจะต่้องใช้ื่เวล่าในการืฟื้้�นต่่ว 
ให้สามารืถึเดินหน้าได้อย่างม่ศ่ักยภาพ ซึึ่�งต่้องที่ำาควบัค่่ไปัก่บัการืมอง
ไปัข้างหน้าถึึงภาพการืแข่งข่นที่างธุรืกิจท่ี่�เรืาจำาเปั็นต่้องปัรื่บัต่่วเข้าส่่  
“ยุุคเศรัษฐกิิจรัูปแบบใหม่่” หรืือ “เศรัษฐกิิจดีิจิทััล” (Digital 
Economy) ท่ี่�ข่บัเคล่ื�อนด้วยเที่คโนโล่ย่ดิจิท่ี่ล่เพื�อชื่่วยเพิ�มปัรืะสิที่ธิภาพ 
แล่ะสร้ืางม่ล่ค่าเพิ�มให้ก่บัการืดำาเนินกิจกรืรืมที่างเศัรืษฐกิจในด้านต่่าง ๆ  
ต่ล่อดจนการืให้ความสำาค่ญปััจจ่ยด้าน “ทัรััพยุากิรัม่นุุษยุ์” (Human 
Capital) เพื�อเต่รืย่มความพรือ้มไปัส่ก่ารืแขง่ข่นอยา่งแที่จ้รืงิท่ี่�กำาล่ง่จะเกดิขึ�น
 ผมขอแสดงเจต่จำานงท่ี่�จะพ่ฒนาแล่ะส่งเสรืิมความรื่กความสาม่คค่  
ความรื่วมมือรื่วมใจจากพ่�น้อง เรืาชื่าว ขสมก. เพื�อก้าวไปัด้วยก่นแล่ะพรื้อม
ท่ี่�จะฟื้ันฝ่่าอุปัสรืรืคนาน่ปัการื ไม่ว่าจะเปั็นสภาวการืณ์การืแพรื่รืะบัาดของ 
เชื่ื�อไวรื่ส COVID-19 ที่่�เกิดขึ�นมากว่าสองปัี ที่ำาให้จำานวนผ่้โดยสารืล่ดน้อยล่ง  
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สถิติ ขสมก. พร�อมบวก 
ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2565 

จํานวน 435 เรื่อง
ร�องเรียนด�านการบริการ

156 เรื่อง

ร�องเรียนด�านสภาพรถ

25 เรื่อง

ร�องเรียนด�านการเดินรถ

137เรื่อง

ร�องเรียนเรื่องอื่นๆ 

31 เรื่อง

ชมเชย

54 เรื่อง

ข�อเสนอแนะ

16 เรื่อง

อื่น ๆ

16 เรื่อง

ขสมก. พร�อมบวก

สแกนแลวมาพรอมบวก
ไปดวยกันนะคะ 

นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

พูดคุยกับผู�อำนวยการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ   

   

 

 สวััสดีีครัับ ชื่่วงน้�เปั็นชื่่วงที่่�อากาศัค่อนข้างรื้อน อาจจะที่ำาให้ทีุ่กที่่าน 
เหน่�อยขึ�นอ่กหน่อยในชื่่วงการืที่ำางาน แต่่ก็ต่้องขอขอบัคุณพ่�น้องชื่าว ขสมก.  
ทีุ่กที่่านสำาหรื่บัการืต่่�งใจที่ำางานก่นอย่างหน่กเพื�อบัรืิการืปัรืะชื่าชื่นให้เดินที่าง 
ไปัถึึงจุดหมายอย่างสว่สดิภาพนะครื่บั อย่างท่ี่�ทุี่กท่ี่านที่รืาบัว่าในขณะน้� 
รืาคานำ�าม่นพุ่งขึ�นส่งมาก จนถืึอเปั็นวิกฤติ่ด้านค่าใชื่้จ่ายการืเดินที่าง 
ของปัรืะชื่าชื่นท่ี่�ใช้ื่รืถึส่วนต่่ว แล่ะอาจจะที่ำาให้ปัรืะชื่าชื่นห่นมาเล่ือกใช้ื่ 
รืะบับัขนส่งสาธารืณะมากอย่าง “รัถเม่ล์” ของเรืามากขึ�น ด่งน่�น  
ต่อนน้� รืถึเมล่จ์งึเปัน็เสมือนเปัน็ “เพ่�อนุในุยุาม่ยุากิ” ให้แกป่ัรืะชื่าชื่นพึ�งพิง 
ในการืล่ดภารืะคา่ใช้ื่จา่ย ซึึ่�งพวกเรืาชื่าว ขสมก. เรืากจ็ำาเปัน็ต้่องเต่รืย่มพร้ือม  
แล่ะพ่ฒนาให้ต่อบัสนองความต่้องการืของปัรืะชื่าชื่นให้ได้รื่บัความพึงพอใจ 
อย่างส่งสุด เพื�อให้รืถึเมล่์ของเรืาเปั็น “เพ่�อนุในุยุาม่สุข” ของปัรืะชื่าชื่น 
ได้เชื่่นก่น ในชื่่วงว่ยเด็กของผมต่่�งแต่่สม่ยปัรืะถึม ต่อนน่�นผมย่งเรื่ยน
อย่่เชื่่ยงใหม่ ผมเองก็น่�งรืถึเมล่์เพื�อเดินที่างไปัโรืงเรื่ยนเปั็นปัรืะจำาทุี่กว่น  
(รืถึเมล่์แดงจากอำาเภอส่นกำาแพงเข้ามาต่่วเมืองเชื่่ยงใหม่) จนกรืะที่่�ง 
ย้ ายมาเรื่ยนมหาวิที่ยาล่่ยท่ี่�กรืุ ง เที่พฯ รืถึเมล่์ก็ ย่ ง เปั็นรืถึโดยสารื 
สาธารืณะท่ี่�ผมใช้ื่เปั็นหล่่ก ด้วยความท่ี่�คุ้นชิื่นเพรืาะน่�งมาต่่�งแต่่สม่ยเด็ก  
แล่ะท่ี่�สำาค่ญ ค่าโดยสารืรืาคาถึ่ก เน่�องจากผมเองไม่ได้เกิดมาใน 
ครือบัครื่วท่ี่�รืำ�ารืวย ที่ำาให้ต่้องปัรืะหย่ด แล่ะบัริืหารืค่าใชื่้จ่ายในแต่่ล่ะเดือน 
ให้ด่  ด่งน่�น ผมท่ี่� เ ติ่บัโต่มาก่บัรืถึเมล์่จึงรื่้สึกผ่กพ่นก่บัรืถึเมล์่มาก  
แล่ะนึกด่ใจเสมอว่าว่นน้�ผมได้ม่โอกาสมาที่ำางานก่บัรืถึเมล์่ ท่ี่�เปัรื่ยบัด่ง 

เพื�อนยากที่่�ที่ำาให้ผมเต่ิบัโต่มาได้จนม่ทีุ่กว่นน้� 

 ในปััจจุบั่นกรืุงเที่พฯได้พ่ฒนาไปัจากเดิมมาก ม่ปัรืะชื่ากรืมากขึ�น 
ต่่วเมืองขยายต่่ว รื่ปัแบับัการืเดินที่างก็เปัล่่�ยนแปัล่งไปั ม่รืะบับัรืถึไฟื้ฟื้้า
เข้ามาเปั็นรืะบับัขนส่งสาธารืณะหล่่ก ซึ่ึ�งที่ำาให้ ขสมก. ของเรืาต่้องปัรื่บัต่่ว
ให้ท่ี่นก่บัการืเปัล่่�ยนแปัล่งท่ี่�เกิดขึ�น จึงได้ม่ “โครังกิารัจัดีหารัถใหม่่”  
เพื�อมาที่ดแที่นรืถึเก่าเดิม แล่ะเพิ�มปัรืะสิที่ธิภาพของรืะบับัขนส่งด้วย 
รืถึโดยสารืสาธารืณะของ ขสมก. ท่ี่�เกดิจากการืผล่ก่ดน่ของที่า่นรืฐ่มนต่รืว่า่การื
กรืะที่รืวงคมนาคม แล่ะคณะกรืรืมการืบัรืิหารืฯ รืวมท่ี่�งย่งต่้องขอขอบัคุณ
พน่กงานของเรืาทีุ่กคนท่ี่�ทุ่ี่มเที่แรืงกายแรืงใจจนเกิดโครืงการืน้�ขึ�นมาได้  

 นอกจากน้� อย่างท่ี่�ผมได้กล่่าวไปัในวารืสารืล้่อหมุนเดือนท่ี่�แล้่วว่า  
สิ�งสำาค่ญท่ี่�สุดของงานบัริืการื คือ “กิำาลังใจของผูู้� ให�บรัิกิารั” ด่งน่�น  
ผมจึงได้ม่ความมุ่งม่�นท่ี่�จะที่ำาให้พ่�น้องชื่าว ขสมก. ทีุ่กที่่านม่ความภ่มิใจ 
ในบ้ัานหล่่งน้�มากขึ�นในทุี่ก ๆ ว่น ซึึ่�งต่อนน้�สิ�งท่ี่�เรืากำาล่่งดำาเนินการื
คือ การืเร่ืงที่ำางานต่ามเกณฑ์การืปัรืะเมินของสำาน่กงานคณะกรืรืมการื
นโยบัายรื่ฐวิสาหกิจ (สครื.) เพื�อให้ได้รืะด่บัการืปัรืะเมินในชื่่วงรืะด่บั 
3.5 ถึึง 5 เพื�อเป็ันการืแสดงให้เห็นว่า ขสมก. ของเรืากำาล่่งพ่ฒนา  
แล่ะจะพ่ฒนาต่่อไปัเรืื�อย ๆ เพรืาะท่ี่�ผ่านมา เรืาได้รืะด่บัการืปัรืะเมินเพ่ยง
รืะด่บั 1-2 เที่่าน่�น ซึ่ึ�งเปั็นสาเหตุ่หล่่กท่ี่�ที่ำาให้เรืาไม่ได้โบัน่สอาจไม่ใชื่่เพ่ยง
เพรืาะเรืาเปั็นหน่วยงานท่ี่�ขาดทีุ่น ด่งน่�น หากการืดำาเนินการืน้�สำาเร็ืจปัีน้�  
พ่�น้องชื่าว ขสมก. จะได้รื่บัโบัน่สเปั็นครื่�งแรืกต่่�งแต่่ก่อต่่�งองค์การืมา 
แล่ะน้�จะเปั็น “กิ�าวัแรักิทัี�สวัยุงาม่ของพวักิเรัาชาวั ขสม่กิ.” 
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สถิติ ขสมก. พร�อมบวก 
ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2565 

จํานวน 435 เรื่อง
ร�องเรียนด�านการบริการ

156 เรื่อง

ร�องเรียนด�านสภาพรถ

25 เรื่อง

ร�องเรียนด�านการเดินรถ

137เรื่อง

ร�องเรียนเรื่องอื่นๆ 

31 เรื่อง

ชมเชย

54 เรื่อง

ข�อเสนอแนะ

16 เรื่อง

อื่น ๆ

16 เรื่อง

ขสมก. พร�อมบวก

สแกนแลวมาพรอมบวก
ไปดวยกันนะคะ 

นายกิตติกานต จอมดวง จารุวรพลกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

พูดคุยกับผู�อำนวยการ
องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ   

   

 

ขสม่กิ. รัับม่อบรัางวััลปรัะกิาศเกีิยุรัติิคุณ  
Friendly Design Awards ปรัะจำาปี 2565 

 ขสมก. ต่รืะหน่กถึึงความสำาค่ญในการืให้บัริืการื 
รืถึโดยสารืขนส่งมวล่ชื่นเพื�อคนทีุ่กรืะด่บัอย่างเที่่าเท่ี่ยม 
แล่ะที่่�วถึงึ โดย นุายุกิติิติกิิานุติ ์จอม่ดีวัง จารัวุัรัพลกิลุ 
ผ่้อำานวยการืองค์การืขนส่งมวล่ชื่นกรืุงเที่พ ได้เข้ารื่บัรืางว่ล่
ปัรืะกาศัเก่ยรืต่ิคุณ “Friendly Design Awards” 
ปัรืะจำาปัี 2565 ปัรืะเภที่ยานพาหนะ/สถึาน้ขนส่งมวล่ชื่น 
เพื�อคนท่ี่�งมวล่ จากคณะกรืรืมการืม่ล่นิธิอารืยสถึาปััต่ย์ 
เพื�อคนท่ี่�งมวล่ โดยพิธ่มอบัรืางว่ล่ในงาน Thailand 
Friendly Design Expo 2022 : มหกรืรืมอารืยสถึาปััต่ย์ 
แ ล่ ะนว่ ต่ กรื รืม สุ ขภาพ เพื� อ คน ท่ี่� ง ม วล่ ปีั ท่ี่�  5  ณ  
ศั่นย์นิที่รืรืศัการืแล่ะการืปัรืะชุื่ม ไบัเที่ค - บัางนา 
กรืุงเที่พฯ เมื�อว่นที่่� 11 กุมภาพ่นธ์ 2565 เวล่า 10.00  น.
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ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.

เขตการเดินรถที่ 1

เขตการเดินรถที่ 2

เขตการเดินรถที่ 3

เขตการเดินรถที่ 4

สังกัิดี : กปัด. 11
ติำาแหนุ่ง : พน่กงานเก็บัค่าโดยสารื
วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 1 สิงหาคม 2558
สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : ชื่อบัในงานด้านบัรืิการื 
แล่ะเปั็นงานที่่�ม่�นคง
ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : 
ไดเ้ปัน็สว่นหนึ�งขององคก์รื ไดม้ส่่วนรืว่มในงานกจิกรืรืมต่า่ง ๆ   
เชื่่น งานปัรืะชื่าส่มพ่นธ์สถึาน้กล่างบัางซึ่ื�อ
ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : อบัรืมภาษาอ่งกฤษ ชื่่วยงาน
ปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ต่่าง ๆ ของเขต่การืเดินรืถึ
คติิในุกิารัทัำางานุ : รื่กในสิ�งที่่�ที่ำา ที่ำาในสิ�งที่่�ชื่อบั

สังกัิดี : กปัด. 32

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานเก็บัค่าโดยสารื

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 พฤศัจิกายน 2563

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : ขสมก. เปั็นองค์กรือ่นด่บัต่้น ๆ  

ของปัรืะเที่ศั มุ่ ง เน้นพ่ฒนาบัุคล่ากรืแล่ะต่อบัแที่นส่งคม  

ซึ่ึ�งจากสถึานการืณ์โควิด-19 ท่ี่�ผ่านมา ที่ำาให้เห็นว่า ขสมก.  

ม่ความม่�นคง ในขณะท่ี่�หล่าย ๆ บัริืษ่ที่ต่้องปิัดต่่ว จึงเปั็นสาเหตุ่ 

ให้ต่่วผมเล่ือกที่ำางานที่่�น้�ครื่บั

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : ผมม่ความภ่มิใจ 

เปั็นอย่ างยิ� ง ท่ี่� ได้ เปั็น ส่วนหนึ� งของ ขสมก. ซึึ่� ง  ขสมก.  

ใ ห้ความสำา ค่ญก่บับัุ คล่ากรืแล่ะ เปัิ ด โอกาสในการืที่ำา งาน  

เพื�อชื่่วยเหล่ือส่งคม ที่ำาให้ผมได้พ่ฒนาต่นเองอย่่เสมอแล่ะพรื้อม 

ที่่�จะที่ำางานเพื�อพ่ฒนาองค์การืต่่อไปั

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : ปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ที่่�สถึาน้กล่างบัางชื่ื�อ

คติิในุกิารัทัำางานุ : The only way to do great work is to love  

what you do. (หนที่างเด่ยวท่ี่�จะที่ำาให้คุณที่ำางานอย่างม่คุณค่า 

ก็คือการืรื่กในสิ�งที่่�คุณที่ำา)

นุางสาวัอรันุุช วิัสุทัธิิ 
(นุุช)

นุายุธินุากิรั สุขแทั�
(เบ�นุซ์์)
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ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.

เขตการเดินรถที่ 1

เขตการเดินรถที่ 2

เขตการเดินรถที่ 3

เขตการเดินรถที่ 4

สังกัิดี : กปัด. 33

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานเก็บัค่าโดยสารื

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 ธ่นวาคม 2561

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : อยากเปั็นส่วนหนึ�ง 

ในการืที่ำางานบัริืการื ขสมก. เพรืาะเป็ันงานท่ี่�ม่ความม่�นคง  

ม่ความสำาค่ญต่่อการืเดินที่างของปัรืะชื่าชื่น อยากจะเสริืมสร้ืาง 

ภาพล่ก่ษณ์ท่ี่�ด ่แล่ะมอบัปัรืะสบัการืณ์ท่ี่�ดท่่ี่�สุด เพื�อเพิ�มความเชืื่�อม่�น

ให้แก่ผ่้ใชื่้บัรืิการื ขสมก. ทีุ่กที่่านค่ะ

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : ได้ที่ำางาน

ด้านบัรืิการืท่ี่�ชื่อบั แล่ะสามารืถึรื่บัใชื่้ปัรืะชื่าชื่นทีุ่กรื่ปัแบับั รืวมถึึง 

ย่งม่สว่สดิการืที่่�ด่ให้แก่ครือบัครื่ว

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : การือบัรืมหล่่กส่ต่รื BMTA 

Personality Excellence Program แล่ะชื่่วยงานปัรืะชื่าส่มพ่นธ ์

ต่่าง ๆ ของเขต่การืเดินรืถึ

คติิในุกิารัทัำางานุ : ที่ำางานในสิ�งท่ี่�รืก่ รืก่ในการืบัริืการื ใส่ใจผ่โ้ดยสารื 

ทีุ่กรื่ปัแบับัเป็ันอย่างด่ แล่ะยอมรื่บัคำาต่ิชื่มให้ได้ทีุ่กสถึานการืณ์  

พ่ฒนาองค์การื พ่ฒนาต่นเอง เพื�อสรืา้งความพรือ้มต่อ่สถึานการืณต์่า่ง ๆ   

สรื้างความส่มพ่นธ์อ่นด่ให้ก่บัผ่้ใชื่้บัรืิการืแล่ะเพื�อนรื่วมงาน

สังกัิดี : งานบั่ญชื่่แล่ะงบัปัรืะมาณ 

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานการืเงินแล่ะบั่ญชื่่ 1-2 รืะด่บั 2

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 ตุ่ล่าคม 2559

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : เป็ันอาชื่่พท่ี่�ซืึ่�อส่ต่ย์สุจรืิต่  

ม่ความม่�นคง ม่สว่สดิการืท่ี่�ด่ แล่ะเรืาเติ่บัโต่มาในครือบัครื่ว

รืถึเมล่์ ที่ำาให้อยากเปั็นส่วนหนึ�งของ ขสมก. ในการืรื่วมให้บัรืิการื 

อำานวยความสะดวกให้ปัรืะชื่าชื่นได้รื่บัความสะดวกสบัายมากยิ�งขึ�น

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : 
อาชื่่พกรืะเปั๋ารืถึเมล่์ได้สอนให้เรื่ยนรื่้สิ�งต่่าง ๆ เรื่ยนรื่้ปัรืะสบัการืณ์

ในการืที่ำางาน แล่ะได้เปั็นส่วนหนึ�งของงานบัรืิการืของ ขสมก.

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : อบัรืมปัฐมพยาบัาล่เบืั�องต่้น  

อบัรืมเรืื�องคุกคามที่างเพศั อบัรืมหล่่กส่ต่รื BMTA Personality 

Excellence Program แล่ะชื่่วยงานปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ต่่าง ๆ  

ของเขต่การืเดินรืถึ

คติิในุกิารัทัำางานุ : งานบัรืิการืต่้องม่ใจรื่ก ม่ความเส่ยสล่ะ  

แล่ะเห็นปัรืะโยชื่น์ส่วนรืวมมากกว่าส่วนต่น

นุางสาวัวัรัวัรัรัณ เหล็กิล�า
(แพง)

นุางสาวัวัรัาลี โผู้ดีนุอกิ
(บี)
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ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.

เขตการเดินรถที่ 5

เขตการเดินรถที่ 6

nononononononono 
(nononono)

เขตการเดินรถที่ 7

เขตการเดินรถที่ 8

สังกัิดี : กปัด. 35

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานข่บัรืถึโดยสารื

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 ธ่นวาคม 2559

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : เปั็นอาช่ื่พท่ี่�ม่ความม่�นคง  

แล่ะม่สว่สดิการืให้ก่บัครือบัครื่วเปั็นอย่างด่ ปัรืะกอบัก่บัดิฉั่นรื่ก 

ในงานบัริืการืมากค่ะ จึงอยากจะเป็ันส่วนหนึ�งในการืเดินที่าง 

ของปัรืะชื่าชื่นให้ม่ความปัล่อดภ่ยในทีุ่กจุดหมาย

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : งาน ขสมก.  

เ ป็ันงานท่ี่�ม่ เก่ ยรื ติ่  ไ ด้บั ริืการืปัรืะชื่าชื่นแล่ะม่สว่ ส ดิการื 

ให้ก่บัครือบัครื่ว สามารืถึเล่่�ยงครือบัครื่วให้อย่่แบับัสุขสบัาย  

รืวมถึึงความม่�นคงในชื่่วิต่หน้าที่่�การืงาน

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : ได้รื่บัค่ดเล่ือกเข้าอบัรืมโครืงการื 

Female Bus Drivers 2019 รืางว่ล่พน่กงานด่เด่น ปัรืะจำาปัี 2564  

ได้รื่บัมอบัหมายให้ปัฏิิบ่ัต่ิหน้าท่ี่�ปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ท่ี่�สถึาน้กล่างบัางซืึ่�อ  

ชื่ว่ยงานปัรืะชื่าสม่พ่นธ์เขต่การืเดินรืถึ รืวมถึงึเป็ันพนก่งานจิต่อาสา 

ชื่่วยงานต่่าง ๆ ของเขต่การืเดินรืถึ แล่ะงานเฉัพาะกิจต่่าง ๆ

คติิในุกิารัทัำางานุ : สรื้างแรืงบั่นดาล่ใจส่่ความสำาเรื็จในอนาคต่

บัรืิการืด้วยใจ รื่บัใชื่้ปัรืะชื่าชื่น

สังกัิดี : กปัด. 36

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานข่บัรืถึโดยสารื 

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 สิงหาคม 2561

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : ผมมองหาหน่วยงานท่ี่�ที่ำางาน

แล่ว้สบัายใจแล่ะเอื�อต่อ่ปัรืะโยชื่น์มวล่ชื่น จงึสม่ครืหนว่ยงาน ขสมก.  

ด้วยงานท่ี่�ม่รืะบับับัริืหารืต่ามมาต่รืฐาน ISO ม่ความม่�นคง  

สว่สดิการืท่ี่�ด่ ม่เวล่าพ่กผ่อนแล่ะที่ำางานอดิเรืกได้ อ่กท่ี่�งสามารืถึ 

สอบัเล่ื�อนต่ำาแหนง่เต่บิัโต่ไดใ้นอนาคต่ ด่ใจท่ี่�ไดง้านสนองอดุมการืณ์

ของต่นเองครื่บั

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : ผมเปั็นคนรืุ่นใหม่ 

ท่ี่�รื่กงานบัรืิการืแล่ะม่อุดมคต่ิรื่กงานด้านงานมวล่ชื่น การืได้รื่บั-ส่ง 

ผ่โ้ดยสารืถึงึท่ี่�หมายดว้ยความปัล่อดภย่ ดว้ยหล่ก่ Positive Thinking  

แนวคิดบัวกสง่ผล่ใหม้ค่วามสุขแล่ะสนุกกบ่ัการืที่ำางานในที่กุ ๆ  วน่ครืบ่ั 

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : อบัรืมหล่่กส่ต่รื BMTA Personality 

Excellence Program เจ้าหน้าท่ี่�ปัรืะชื่าส่มพ่นธ์รืถึที่างด่วน ปัอ.  

สาย 515 แล่ะชื่่วยงานอื�น ๆ

คติิในุกิารัทัำางานุ : Service Mind บัรืิการืด้วยใจ

นุางสาวัสุวัารีั แจ่ม่นุารีั
(มิ่�นุท์ั)

นุายุฤทัธิิ�ชัยุ ช่�นุสม่บูรัณ์
(โทั)
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ดาวดวงใหม� ขวัญใจ ขสมก.
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เขตการเดินรถที่ 7

เขตการเดินรถที่ 8

สังกัิดี : กปัด. 27

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานควบัคุมรืะบับัสารืสนเที่ศัการืเดินรืถึ

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 1 เมษายน 2560

สาเหตุิทีั�เข�าทัำางานุในุองค์กิารั : จากการืที่ำางานเอกชื่นช่ื่�น

นำามาหล่ายบัริืษ่ที่ ปัรืะสบัการืณ์ในการืที่ำางานดา้นสื�อสารืเที่คโนโล่ย่  

แล่ะงานบัริืการื ผมอยากนำามาพ่ฒนาองค์การืให้ด่ ยิ� ง ขึ�น  

นอกจากน้� ย่งเปัน็งานท่ี่�ม่�นคง สามารืถึเล่่�ยงช่ื่พแล่ะเล่่�ยงดค่รือบัครืว่ 

รืวมถึึงม่ความก้าวหน้าในอาชื่่พ

ควัาม่ภููมิ่ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : ไดเ้ปัน็พนก่งาน 

รืฐ่วสิาหกจิ ได้รืบ่ัความไว้วางใจมอบัหมายงานมากมาย เช่ื่น ไหว้พรืะ 

9 ว่ด พิธ่กรื แล่ะปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ให้ข้อม่ล่ผ่้โดยสารื เปั็นต่้น

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : อบัรืมหล่่กส่ต่รื BMTA 

Personality Excellence Program ต่อนน้�กำาล่่งศัึกษาเพิ�มเต่ิมด้าน

เที่คโนโล่ย่สารืสนเที่ศั คณะวิที่ยาศัาสต่ร์ืแล่ะเที่คโนโล่ย ่มหาวิที่ยาล่ย่

หอการืค้าไที่ย 

คติิในุกิารัทัำางานุ : ทีุ่กโอกาสที่่�เกิดขึ�น ย่อมเปั็นเรืื�องด่ ๆ  เสมอ  

ไมว่า่วน่น้�จะที่ำาอะไรืหรือือย่่ต่ำาแหน่งไหน ที่กุ ๆ  คนยอ่มมค่วามสำาคญ่ 

แล่ะเปั็นแรืงข่บัเคล่ื�อนให้องค์การืพ่ฒนาต่่อไปั

สังกัิดี : กปัด. 38

ติำาแหนุ่ง : พน่กงานเก็บัค่าโดยสารื

วัันุทีั�เริั�ม่ทัำางานุ : 16 กรืกฎีาคม 2563

สาเหตุิทีั� เข� าทัำางานุในุองค์กิารั : เปั็นอา ช่ื่พท่ี่�ม่� นคง  

ม่สว่สดิการืที่่�ด่ ครือบัครื่วสามารืถึเบัิกได้ เปั็นอาชื่่พที่่�น่าภ่มิใจ

ควัาม่ภููมิ่ ใจในุกิารัเป็นุพนัุกิงานุองค์กิารั : ได้ที่ำางาน 

เป็ันกรืะเปั๋ารืถึเมล่์ที่ำาให้เรืาเรื่ยนรื่้ การืด่แล่เอาใจใส่ผ่้อื�นมากขึ�น  

ได้ปัรืะสบัการืณ์หล่ากหล่าย เชื่่น ได้เรื่ยนรื่้เส้นที่างการืเดินรืถึ 

มากขึ�นจากท่ี่�ไม่เคยรื่้ ได้ช่ื่วยเหล่ือบัรืิการืผ่้โดยสารืท่ี่�อายุมาก  

รื่้สึกภ่มิใจที่่�ได้ชื่่วยเหล่ือ แล่ะให้บัรืิการืผ่้โดยสารืทีุ่กคนค่ะ

ภูารักิิจพิเศษ/กิารัอบรัม่ : ปัรืะชื่าส่มพ่นธ์จุดให้บัรืิการื 

รืถึ Shuttle Bus อนุสาวรื่ย์ช่ื่ยสมรืภ่มิ - สถึาน้กล่างบัางซืึ่�อ  

แล่ะงานปัรืะชื่าส่มพ่นธ์ต่่าง ๆ ต่ามท่ี่�เขต่มอบัหมาย รืวมถึึง 

อบัรืมภาษาอ่งกฤษเพื�อการืให้บัรืิการื

คติิในุกิารัทัำางานุ : พ่ฒนาต่นเอง รื่กในงานบัรืิการื มุ่งม่�น 

ที่ำาด้วยใจ ปัล่อดภ่ยทีุ่กการืเดินที่าง

นุายุชาติิ จันุทัร์ัหนูุ 
(อาชชี�)

นุางสาวัพลอยุไพลินุ ช่�นุช่วัยุ 
(เจี�ยุบ)
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กิน เที่ยว ช�อป HOP รถเมล� 
ผลการดำเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก.

ENGLISH ON BUS

 หล่่งจากได้เร่ืยนร้่ืคำาท่ี่กที่ายไปัในฉับ่ับัท่ี่�แล้่ว วารืสารืล้่อหมุนฉับ่ับัน้� จึงขอเสนอ คำาศัพท์ัพ่�นุฐานุบนุรัถโดียุสารั  
เผื�อว่าจะเป็ันปัรืะโยชื่น์แก่ทุี่กท่ี่านในการืนำามาใช้ื่ในช่ื่วิต่ปัรืะจำาว่น จะม่คำาไหนบ้ัาง ต่ามมาด่ก่นเล่ยค่ะ

ขอขอบัคุณข้อม่ล่ จาก https://khunnaiver.blogspot.com/2018/12/15-enlish-for-traveling-bus-station.html

1. Bus รืถึปัรืะจำาที่าง

2. Bus driver คนข่บัรืถึปัรืะจำาที่าง

3. Conductor พน่กงานปัรืะจำารืถึ

4. Inspector นายต่รืวจ

5. Passenger ผ้่โดยสารื

6. Bus fare ค่าโดยสารื

7. Seat ท่ี่�น่�ง

8. Handrail รืาวจ่บั

9. Pole/Stanchion เสา 
10. Buzzer กริื�ง

11. To get on the bus ขึ�นรืถึปัรืะจำาที่าง

12. To get off the bus ล่งรืถึปัรืะจำาที่าง

13. Move down ชิื่ดใน, เดินเข้าไปั

 เมื�อว่นท่ี่� 16 กุมภาพ่นธ์ 2565 สหภาพแรืงงานร่ืฐวิสาหกิจองค์การื
ขนส่งมวล่ชื่นกรุืงเที่พ จ่ดกิจกรืรืมจิต่อาสาเพื�อส่งคมแล่ะสิ�งแวดล้่อม CSR  

โดยม่ นุายุกิิติติิกิานุต์ิ จอม่ดีวัง จารุัวัรัพลกุิล ผ้่อำานวยการื

องค์การืขนส่งมวล่ชื่นกรุืงเที่พ พร้ือมด้วย นุายุบุญม่า ป๋งม่า ร่ืกษาการื 
ปัรืะธานสหภาพแรืงงาน ขสมก. จ่ดกิจกรืรืม CSR แล่ะกิจกรืรืมจิต่อาสา  
โดยม่ผ้่บัริืหารืแล่ะพน่กงานองค์การื รืวมท่ี่�งจิต่อาสา 904 ร่ืวมก่นที่ำากิจกรืรืม 
ที่ำานุบัำารุืงร่ืกษาความสะอาดบัริืเวณโดยรือบั ว่ดส่มพ่นธวงศัารืามวรืวิหารื  
เน่�องในว่นมาฆบ่ัชื่า

 เพ่ยงแค่เรืาร้่ืคำาศ่ัพท์ี่เหล่่าน้� เรืาก็สามารืถึนำามาแต่่งเป็ันปัรืะโยคเพื�อสนที่นาได้แล้่ว 

หรืือหากใครืท่ี่�ไม่ม่�นใจท่ี่�จะพ่ดปัรืะโยคภาษาอ่งกฤษ สามารืถึพ่ดแต่่คำาศ่ัพท์ี่ก็ได้นะคะ 

ชื่าวต่่างชื่าติ่ก็เข้าใจเช่ื่นก่นค่ะ ด่งน่�น ไม่ต้่องเขินอายเมื�อพบัเจอชื่าวต่่างชื่าติ่อ่กต่่อไปั 

 ส่วนคร่ื�งหน้า English on bus จะพาไปัเร่ืยนร้่ืคำาศ่ัพท์ี่แบับัไหน โปัรืดติ่ดต่ามอ่านต่่อในฉับ่ับัหน้าได้เล่ยค่ะ
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กิน เที่ยว ช�อป HOP รถเมล� 
ผลการดำเนินงานของ สหภาพแรงงาน ขสมก. เทัี�ยุวัวััดี ไหวั�พรัะ รัอบเกิาะรััตินุโกิสินุทัรั์ เช็กิอินุควัาม่มู่เติลู ดี�วัยุรัถเม่ล์สายุ 53

 วััดีพรัะเชติุพนุวัิม่ลม่ังคลารัาม่ (วััดีโพธิิ�)
 ว่ดปัรืะจำารื่ชื่กาล่ท่ี่� 1 ท่ี่�นอกจากจะขึ�นชืื่�อในเรืื�องการืขอโชื่คล่าภ 
แล่ะความสำาเรื็จแล้่ว ย่งม่ความเชืื่�ออ่กว่า การืไปัไหว้ พรัะนุอนุ  
ท่ี่�วด่โพธิ� ที่ำาใหไ้ดเ้จอเน่�อค่ห่รือืได้แต่ง่งานในเร็ืววน่ ซึึ่�งต่ามศัาสต่รืเ์ล่ข 3  
พรืะนอนเปั็นปัางของพรืะนารืายณ์บัรืรืที่มสินธุ์ แล่ะเล่ข 3 คือ ความรื่ก
ของผ่ห้ญิง ดง่น่�น สาวโสดท่ี่�อายุขึ�นเล่ข 3 แล้่ว แต่ย่่งไม่มค่่่ เรืาขอแนะนำา
ให้ไปัไหว้พรืะนอน ขอพรืเรืื�องความรื่กที่่�น้�ได้เล่ย

 วารืสารืล่้อหมุน ฉับั่บัเดือนกุมภาพ่นธ์น้� ขอพาทีุ่กที่่านไปัล่่ดเล่าะรือบัเกาะรื่ต่นโกสินที่รื์ ด้วยการืน่�งรืถึเมล่์สาย 53 สายเด่ยวครืบัจบัหล่ายว่ด  
เปัน็ท่ี่�ถึก่ใจของชื่าวมเ่ต่ล่ท่่ี่�อยากเข้าไปักรืาบัไหว้ขอพรื เพื�อเป็ันสริืมิงคล่ให้กบ่ัต่ว่เองในงบัปัรืะหย่ด ซึึ่�งนอกจากจะได้บัญุแล่ว้ ย่งไดช้ื่มความสวยงาม
ของสถึาปััต่ยกรืรืมที่่�เปั็นเอกล่่กษณ์ของกรืุงเที่พมหานครือ่กด้วย

 วััดีโสม่นุัสรัาชวัรัวัิหารั  
 ว่ ด เ ก่ าแ ก่ ท่ี่� ต่่� ง อ ย่่ รืิ มคล่องผ ดุ งกรืุ ง เ กษม ไ ด้ชื่ื� อว่ า เ ป็ัน  
พรืะบัรืมรืาชื่านุสรืณ์แห่งความร่ืก ของพรืะบัาที่สมเด็จพรืะจอมเกล้่า 
เจ้าอย่่ห่ว รื่ชื่กาล่ท่ี่� 4 แล่ะ สมเด็จพรืะนางเจ้าโสมน่สว่ฒนาวด่  
นอกจากความสวยงามอล่่งการืของงานศัิล่ปักรืรืมแล่้ว ว่ดแห่งน้� ย่งเปั็น 
ท่ี่�ปัรืะดิษฐานของ พรัะโพธิิ�ศรีันุาค ท่ี่�เชื่ื�อก่นว่าหากได้มาส่กมารืะ 
จะได้รื่บัความโชื่คด่ จนชื่าวต่่างชื่าต่ิต่่างพาก่นเรื่ยกว่า The Lucky 
Buddha
 นอกจากน้� ย่งม่ว่ดอื�น ๆ ต่ามแนวเส้นที่างของรืถึเมล่์สาย 53 ไม่ว่าจะเปั็น ว่ดมกุฏิกษ่ต่ริืยารืาม ว่ดพรืะศัร่ืร่ืต่นศัาสดารืาม (ว่ดพรืะแก้ว)  
ว่ดมหาธาตุ่ยุวรืาชื่รื่งสฤษฎีิ�รืาชื่วรืมหาวิหารื ว่ดบัวรืนิเวศัรืาชื่วรืวิหารื ว่ดสามพรืะยา ฯล่ฯ ซึึ่�งเหมาะมาก ๆ สำาหรื่บัใครืท่ี่�กำาล่่งหาสถึานท่ี่� 
ที่ำาบุัญ ไหว้พรืะ ขอพรื เสริืมดวงต้่อนรื่บัความปัังต่ล่อดท่ี่�งปีั แล่ะการืเดินที่างก็ง่ายแสนง่าย เพ่ยง 8 บัาที่ ต่ล่อดสายเท่ี่าน่�น ท่ี่�งอิ�มบุัญ 
แล่ะสะดวกกาย สบัายใจอย่างแน่นอน

 วััดีม่ังกิรักิม่ลาวัาส (เล่ง เนุ่ยุ ยุี�) 
 ว่ดจ่นท่ี่�ได้รื่บัชืื่�อพรืะรืาชื่ที่านจากพรืะบัาที่สมเด็จพรืะจุล่จอมเกล้่า
เจ้าอย่่ห่ว รื่ชื่กาล่ที่่� 5 สรื้างขึ�นเมื�อ พ.ศั. 2414 ม่ล่่กษณะสถึาปััต่ยกรืรืม
เปั็นแบับัที่างจ่นต่อนใต่้ของสกุล่ชื่่างแต่้จิ�วท่ี่�สวยงามแล่ะโด่งด่ง 
ในเรืื�องของการืขอพรืแกช้ื่ง เสรืมิดวงชื่ะต่า โดยท่ี่�นยิมไหวข้อพรืมากท่ี่�สดุ
ก็คือ เที่พเจ้าแห่งโชื่คล่าภ ไฉ่่ซิ์�งเอี�ยุะ แล่ะสำาหรื่บัใครืที่่�ไม่ได้ไปัแก้ชื่ง  
ก็สามารืถึไปัไหว้ขอพรื ที่ำาบัุญได้เชื่่นก่น เพรืาะในว่ดย่งม่เที่พเจ้า 
องค์อื�น ๆ รืวมที่่�งหมด 58 องค์ เล่ยที่่เด่ยว

MRT สถานุีสนุาม่ไชยุ

MRT สถานุีวััดีม่ังกิรั

ทั่าเรั่อทั่าช�าง

ท่ัาเร่ัอรัาชวังศ์ 
(เดิีนุต่ิออีกิ 12 นุาทีั) 
ท่ัาเร่ัอสวััสดีี 
(เดิีนุต่ิออีกิ 13 นุาทีั)

ทั่าเรั่อผู้่านุฟ้้าลีลาศ 
(เดีินุติ่ออีกิ 12 นุาทัี)
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BTS สะพานุติากิสินุ
(จากินัุ�นุต่ิอเร่ัอด่ีวันุเจ�าพรัะยุาลง
ทีั�ท่ัาช�าง) 

 

วัดโสมนัสฯวัดโสมนัสฯ

วัดมังกรกมลาวาส
(วัดเล�งเน�ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส
(วัดเล�งเน�ยยี่)

วัดพระเชตุพนว�มล
มังคลาราม

(วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนว�มล
มังคลาราม

(วัดโพธิ์)

ท�าช�างท�าช�าง

วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏิ์

ราชวรว�หาร

วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏิ์

ราชวรว�หาร

ศาลหลักเมือง
กรุงเทพฯ

ศาลหลักเมือง
กรุงเทพฯ

วัดราชบพ�ช
สถิตมหาสีมารามฯ

วัดราชบพ�ช
สถิตมหาสีมารามฯ

MRT สนามไชยMRT สนามไชย

วัดราชบูรณ
ราชวรว�หาร

(ว�ดเลียบ)

วัดราชบูรณ
ราชวรว�หาร

(ว�ดเลียบ)
วัดจัดรวรรดิราชาวาส

วรมหาว�หาร
วัดจัดรวรรดิราชาวาส

วรมหาว�หาร

วัดชัยชนะสงคราม
(วัดตึก)

วัดชัยชนะสงคราม
(วัดตึก)

วัดกันมาตุยารามวัดกันมาตุยาราม วัดมังกร
(MRT)

วัดมังกร
(MRT)

วัดพลับพลา
ชัย

วัดพลับพลา
ชัย

วัดเทพศิร�นทราวาสราชวรว�หารวัดเทพศิร�นทราวาสราชวรว�หาร

วัดบรมนิวาสฯวัดบรมนิวาสฯ

วัดสมณานัมบร�หาร
(วัดญวนสะพานขาว)
วัดสมณานัมบร�หาร
(วัดญวนสะพานขาว)

วัดเบญจมบพ�ตรฯวัดเบญจมบพ�ตรฯวัดอินทรว�หารวัดอินทรว�หาร

วัดบางยี่ขันวัดบางยี่ขัน

วัดพระยาศิร�
ไอยสวรรค�

วัดพระยาศิร�
ไอยสวรรค�

วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาว�หาร
วัดชนะสงคราม

ราชวรมหาว�หาร

วัดบวรนิเวศ
ราชวรว�หาร
วัดบวรนิเวศ
ราชวรว�หาร

วัดมหรรณพารามฯวัดมหรรณพารามฯ

วัดราชนัดดารามฯ
(โลหะปราสาท)

วัดราชนัดดารามฯ
(โลหะปราสาท)

วัดอินทรว�หารวัดอินทรว�หาร

วัดสัมพันธวง
ศารามวรว�หาร

(วัดเกวะ)

วัดสัมพันธวง
ศารามวรว�หาร

(วัดเกวะ)

วัดปทุมคงคาฯวัดปทุมคงคาฯ

วัดแม�พระลูกประคำวัดแม�พระลูกประคำ
วัดแก�วแจ�มฟ�าวัดแก�วแจ�มฟ�า

หัวลำโพง
MRT

หัวลำโพง
MRT

วัดไตรมิตรวัดไตรมิตร

วัดตร�ทศเทพวัดตร�ทศเทพ

วัดมกุฎ
กษัตร�นยารามฯ

วัดมกุฎ
กษัตร�นยารามฯ

ศาลเจ�าพ�อเสือศาลเจ�าพ�อเสือ

วัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม

วัดสุทัศน
เทพมารามฯ

วัดสุทัศน
เทพมารามฯ

วัดเทพมณเฑียรฯวัดเทพมณเฑียรฯ

วัดสระเกศฯวัดสระเกศฯ

วัดเทว�วรญาติวัดเทว�วรญาติ

ถนนราชดำเนินกลาง

ถน
นด
ินส
อ

ถน
นต
ะน
าว

ถน
นม
หา
ไช
ย

ถน
นต
ร�เ
พ
ชร

ถน
นป
ระ
ชา
ธิป
ก

ถนนพระสุเมรุ

ถนนบรมราชชนนี

ถน
นจ
รัญ

สน
ิทว
งศ
�

ถน
นร
าช
ดำ
เน
ินน
อก

ถน
นส
าม
เส
น

ถนนพ�ษณุโลก

ถนนศร�อยุธยา

ถนนหลานหลวง

ถนน
นคร

สวร
รค�

ถน
นร
าช
ดำ
เน
ินใ
น

ถนนสนามไชย

ถนนหน�าพระลาน

ถนนพรานนก

ถนนลา
ดหญ�า

ถนนท�า
ยวัง

ถนนบำรุงเมือง

ถนนเจร�ญกรุง

ถนนอรุณ
อัมร�นทร�

ถนนอิสระภาพ

ถนนเยาวราช

ถนนอัษฎางค�

ถน
นร
าช
ินี
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เก็บเล็กผสมน�อย เกร็ดความรู� ขสมก.

ใต�หลังคา รถเมล�

ประกาศชมเชย

เขต5

เขต6

เขต7

เขต1

เขต2

เขต3

เขต4

เขต8
โซนนนทบุรี

โซนปทุมธานี

โซนนครปฐม

โซนสมุทรสาคร โซนสมุทรปราการ

โซนกรุงเทพฯ ตะวันออก

โซนกรุงเทพฯ ใต้

โซนกรุงเทพฯ กลาง

 ต่อนน้�เรืาก็รื่้แล่้วว่าเพื�อนรื่วมองค์การืท่ี่�ง 8 เขต่ของ ขสมก. ให้บัรืิการืท่ี่�ไหนก่นบ้ัาง คร่ื�งหน้าเรืาจะนำาเกรื็ดเล่็กเกรื็ดน้อยเรืื�องอะไรื 
มาฝ่ากเพื�อน ๆ พน่กงานก่นบั้าง อย่าล่ืมต่ิดต่ามในวารืสารืล่้อหมุนเล่่มหน้านะคะ

เคยสงสัยกัันไหมคะว่่า ขสมกั. แบ่่งออกัเป็็น  
8 เขติ แบ่ง่ทำำาไม แล้้ว่แบ่ง่แบ่บ่ไหน ล้้อหมนุฉบั่บ่น้�  
จะพาทำุกัคนไป็ไขข้อสงสัยกัันค่ะ 
 องค์การืขนส่งมวล่ชื่นกรืุงเที่พจ่ดต่่�งเปั็นองค์การืของรื่ฐต่าม
พรืะรืาชื่กฤษฎี่กา เมื�อว่นที่่� 1 ตุ่ล่าคม 2519 ซึ่ึ�งเปั็นรื่ฐวิสาหกิจ 
ปัรืะเภที่กจิการืสาธารืณป่ัโภค สง่กด่กรืะที่รืวงคมนาคม มภ่ารืกิจ 
แล่ะขอบัเขต่ความร่ืบัผิดชื่อบัในการืจ่ดบัริืการืรืถึโดยสารืปัรืะจำาที่าง 
วิ�งรื่บั-ส่งผ่้โดยสารืในเขต่กรืุงเที่พมหานครื แล่ะจ่งหว่ดใกล่้เค่ยง 
5 จ่งหว่ด คือ นนที่บัุรื่ ปัทีุ่มธาน้ สมุที่รืปัรืาการื สมุที่รืสาครื 
แล่ะนครืปัฐม จด่รืถึวิ�งบัรืกิารืในเสน้ที่างต่า่ง ๆ  รืวม 348 เสน้ที่าง 
โดยไดแ้บัง่ออกเปัน็เขต่การืเดนิรืถึท่ี่� 1- 8 เพื�อกรืะจายการืบัรืกิารื
ให้ครือบัคลุ่มพื�นที่่�ที่่�ง 5 จ่งหว่ดด่งกล่่าว

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 1 จำานวน  3 อ่่ คือ อ่่บัางเขน (ที่่�ที่ำาการืเขต่)  
อ่่ธรืรืมศัาสต่รื์ แล่ะอ่่รื่งสิต่ ให้บัรืิการืพื�นท่ี่� โซึ่นเหน่อของ
กรืุงเที่พมหานครื แล่ะจ่งหว่ดปัทีุ่มธาน้ เชื่่น บัางเขน หล่่กส่� 
ดอนเมือง สายไหม ล่ำาล่่กกา รื่งสิต่ คล่องหล่วง เชื่่ยงรืากน้อย 
เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 2 จำานวน 2 อ่่ คือ อ่่สวนสยาม (ที่่�ที่ำาการืเขต่) 
แล่ะอ่่ม่นบัุรื่ ให้บัริืการืพื�นท่ี่�โซึ่นต่ะว่นออกของกรุืงเที่พมหานครื  
เช่ื่น คล่องสามวา หนองจอก ล่าดกรืะบั่ง ค่นนายาว บัึงกุ่ม 
สะพานส่ง ปัรืะเวศั สวนหล่วง รืามคำาแหง เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 3 จำานวน 5 อ่่ คือ อ่่เมกาบัางนา (ที่่�ที่ำาการืเขต่)  
อ่่ชื่้างเอรืาว่ณ อ่่ปั่่เจ้าสมิงพรืาย อ่่ฟื้ารื์มจรืะเข้ แล่ะอ่่แพรืกษา  
( บ่ัอดิน) ใ ห้บั ริืการืพื�น ท่ี่� โซึ่นต่ะว่นออก ต่อนใต้่บัางส่วน 
ของกรืุงเที่พมหานครื แล่ะจ่งหว่ดสมุที่รืปัรืาการื เชื่่น พรืะโขนง 
บัางนา บัางพล่่ กิ�งแก้ว สำาโรืง เที่พารื่กษ์ ปัากนำ�า แพรืกษา เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 4  จำานวน 3 อ่่ คือ อ่่คล่องเต่ย (ที่่�ที่ำาการืเขต่)  
อ่่พรืะรืาม 9 แล่ะอ่่ใต่้ที่างด่วนสาธุปัรืะดิษฐ์ให้บัริืการืพื�นท่ี่�โซึ่นใต้่ 
ของกรืุงเที่พมหานครื เช่ื่น คล่องเต่ย ยานนาวา สาที่รื บัางรื่ก 
ปัทีุ่มว่น พรืะรืาม 9 ส่มพ่นธวงศั์ เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 5 จำานวน 3 อ่่ คือ อ่่แสมดำา (ท่ี่�ที่ำาการืเขต่) 
อ่่พรืะปัรืะแดง แล่ะอ่่ก่ล่ปัพฤกษ์ ให้บัรืิการืพื�นที่่�โซึ่นใต่้ของฝ่ั�งธนบัุรื่ 
จง่หวด่สมุที่รืสาครื เชื่น่ คล่องสาน ทุ่ี่งครุื บัางขุนเท่ี่ยน พรืะปัรืะแดง 
พรืะสมุที่รืเจด่ย์ เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 6 จำานวน 2 อ่่ คือ อ่่บัรืมรืาชื่ชื่นน้ (ที่่�ที่ำาการืเขต่) 
แล่ะอ่่ว่ดไร่ืขิง ให้บัริืการืพื�นท่ี่�โซึ่นเหน่อของฝั่�งธนบุัรื่ แล่ะจ่งหว่ด
นครืปัฐม เชื่น่ ที่า่พรืะ ปิั�นเกล่า้ ต่ล่ิ�งช่ื่น บัางแค บัางบัอน หนองแขม 
กรืะทีุ่่มแบัน สามพรืาน พุที่ธมณฑล่ เปั็นต่้น

เขติกิารัเดิีนุรัถทัี� 7 จำานวน 3 อ่่ คือ อ่่เที่ศับัาล่บัางบ่ัวที่อง  
(ท่ี่�ที่ำาการืเขต่) อ่่บั่วที่องเคหะ แล่ะอ่่ที่่าอิฐ ให้บัรืิการืพื�นท่ี่�โซึ่น
ต่ะว่นต่กเฉ้ัยงเหน่อของกรืุงเที่พมหานครื แล่ะจ่งหว่ดนนที่บัุรื ่ 
เชื่่น พรืะนครื ปั้อมปัรืาบัฯ ดุสิต่ บัางซืึ่�อ ปัรืะชื่าชื่ื�น ปัากเกรื็ด 
บัางพล่่ด บัางบั่วที่อง งามวงศั์วาน แจ้งว่ฒนะ เปั็นต่้น

เขติกิารัเดีินุรัถทัี� 8 จำานวน 3 อ่่ คือ อ่่สวนสยาม (ที่่�ที่ำาการืเขต่) 
อ่ก่ำาแพงเพชื่รื แล่ะอ่่ใต่ท้ี่างด่วนรืามอินที่รืา ให้บัริืการืพื�นท่ี่�โซึ่นกล่าง
ของกรืุงเที่พมหานครื เชื่่น ห้วยขวาง พญาไที่ ดินแดง รืาชื่เที่ว ่
จตุ่จ่กรื ล่าดพรื้าว ว่งที่องหล่าง บัางกะปัิ นวมินที่รื์ เปั็นต่้น
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เก็บเล็กผสมน�อย เกร็ดความรู� ขสมก.

ใต�หลังคา รถเมล�

ประกาศชมเชย

 ที่างฝ่ั�ง ฝ่รือ. ก็ได้หญิงแกรื่งมาชื่่วยเสรืิมท่ี่พ นุางสาวั
เบญจวัรัรัณ เปี�ยุม่สุวัรัรัณ ชื่.ผอก.ฝ่รือ.2 เรื่ งปัรืะชืุ่ม 
แล่ะล่งพื�นท่ี่�เขต่การืเดินรืถึในกำากบ่ัดแ่ล่ เพื�อต่รืวจเย่�ยม รืบ่ัฟื้งัปััญหา  
แล่ะมอบันโยบัายในการืปัรื่บัปัรุืงการืเ ดินรืถึของ ขสมก.  
ให้เกิดปัรืะสิที่ธิภาพเพิ�มขึ�น เมื�อว่นที่่� 22 กุมภาพ่นธ์ 2565

 แดงเด่นเห็นมาแต่่ไกล่.... เพื�อความปัล่อดภ่ยของพน่กงาน
แล่ะผ่้ โดยสารืท่ี่�มาขึ�นรืถึโดยสารืท่ี่าต่้นที่างอ่่แสมดำา งานน้�  
นุายุจำาเนีุยุรั เช่�อแสง ผอ.ขดรื.5 ส่�งปัรื่บัปัรืุงการืต่่เส้นจรืาจรื
ที่างม้าล่าย บัรืิเวณหน้าที่างเข้าเขต่การืเดินรืถึท่ี่� 5 (อ่่แสมดำา)  
เมื�อว่นที่่� 28 กุมภาพ่นธ์ 2565

 รื่บัต่ำาแหน่งปุั�บั ที่่านก็เชื่ิญปัรืะชุื่มปัั�บั เรื่งสะสางเรืื�องเดิม 
แล่ะวางแนวที่างให้ก่บัฝ่่ ายรืถึเอกชื่นรื่ วมบัรืิการื ท่ี่นท่ี่ !...  
นุายุสถาพรั  เพชรักิอง  ชื่.ผอก.ฝ่รืรื. รื่กษาการืในต่ำาแหน่ง  
รือง ผอก.ฝ่รืรื. ปัรืะชื่มุรืะดบ่ัผ่บ้ัรืหิารืฝ่า่ยการืเดนิรืถึเอกชื่นรืว่มบัรืกิารื  
เพื�อมอบันโยบัายในการืที่ำางาน รืวมถึึงสถึานภาพของรืถึเอกชื่น 
รื่วมบัรืิการืให้สอดคล่้องแล่ะเป็ันแนวที่างเด่ยวก่น เมื�อว่นท่ี่� 22 
กุมภาพ่นธ์ 2565 ณ ห้อง Meeting Room สนญ.

 ผ่้ โดยสารืสาย 80 ได้โพสท์ี่ชื่ื�นชื่มพน่กงานผ่านสื�อโซึ่เช่ื่ยล่  

กลุ่่มเฟื้ซึ่บุั�ก Bangkokbusclub Cafe : รืวมมิต่รืเรืื�องรืถึเมล์่  

เมื�อวน่ท่ี่� 5 กมุภาพน่ธ์ 2565 โดยม่ขอ้ความว่า “ขออนญุาต่ชื่ื�นชื่มพนก่งาน 
เก็บัค่าโดยสารืสาย 80 เล่ขข้างรืถึ 6-55111 พ่� พกส. คอยบัอกชื่ื�อปั้าย
ต่่อไปัอย่่เรืื�อย ๆ บันรืถึม่ผ่้พิการืที่างสายต่า พ่� พกส. แกก็เดินชื่่วยพยุง
จากที่่�น่�งจนถึึงก้าวล่งรืถึด้วยความสุภาพเต่็มใจ...”
 พน่กงานท่ี่�ได้รื่บัคำาชื่มเชื่ยผ่านที่างโซึ่เช่ื่ยล่ครื่�งน้� คือ นุางสาวั
บุณณ์ภัูสสรั เลิศนัุนุทันุายุศ พน่กงานเก็บัค่าโดยสารื สาย 80  

(ว่ดศัรื่นวล่ธรืรืมวิมล่ - สนามหล่วง) ได้เล่่าเหตุ่การืณ์ว่า ม่ผ่้พิการื

ที่างสายต่าได้ขึ�นรืถึท่ี่�ปั้ายหม่่บั้านเศัรืษฐกิจ เพื�อล่งท่ี่�ปั้ายพาต่้า 

ปิั�นเกล่้า ซึ่ึ�งได้ด่แล่ผ่้พิการืในการืขึ�น - ล่งรืถึ โดยไม่ที่รืาบัว่า 

ม่ผ่้ โดยสารืนำาไปัชื่มเชื่ยผ่านสื�อโซึ่เชื่่ยล่ ซึ่ึ�งการืที่ำางานในทีุ่กว่น 

ต่นคิดเพ่ยงว่าที่ำาหน้าท่ี่�ของเรืาให้ด่ ท่ี่�สุด ที่ำาด้วยใจแล่ะเต็่มท่ี่� 

ก่บัสิ�งที่่�ที่ำา 

 ขสมก. ขอเปั็นกำาล่่งใจให้พน่กงานทีุ่กคน ไม่ว่าจะเปั็นการืปัฏิิบั่ต่ิ

หน้าที่่�ด่แล่ผ่้โดยสารืในเส้นที่าง หรืือหน้าที่่�อื�นๆ ล่้วนเปั็นฟื้ันเฟื้้องสำาค่ญ

ที่่�จะที่ำาให้องค์การืของเรืาพ่ฒนาต่่อไปั
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ขสมก. แจ�งข�าวนอกหน้าต่าง รถเมล�

 

เดิินทางสะดิวกสบายแบบไม่่ม่ีไม่้ก้�น
วิ่่�งก่่อน จ่่ายทีีหลััง

 รัะบบจัดีเกิ็บค่าผู่้านุทัางอัติโนุมั่ติิแบบไม่่มี่ ไม่�กิั�นุ หรืือ M-Flow ต่ามนโยบัายของกรืะที่รืวงคมนาคม เพื�อแก้ไขปััญหา 
การืจรืาจรืต่ดิข่ดบันที่างดว่นแล่ะมอเต่อรืเ์วย ์โดยการืใชื่เ้ที่คโนโล่ย ่AI มาพ่ฒนารืะบับัจด่เกบ็ัคา่ผา่นที่างดว้ยกล่อ้งต่รืวจบัน่ที่กึภาพ
ปั้ายที่ะเบั่ยนรืถึ นำาเที่คโนโล่ย่ดิจิที่่ล่แบับั Video Tolling มาใชื่้แที่นการืเก็บัค่าผ่านที่างอ่ต่โนม่ต่ิแบับัรืะบับัไม้ก่�น ที่ำาให้ผ่้ใชื่้รืถึยนต่์
สามารืถึข่บัข่�ผ่านบัรืิเวณด่านฯ โดยไม่ต่้องหยุดหรืือชื่ะล่อรืถึ ด้วยความเรื็วได้ถึึง 120 กิโล่เมต่รืต่่อชื่่�วโมง แล่ะชื่ำารืะค่าธรืรืมเน้ยม
ผ่านวิธ่การืที่างอิเล่็กที่รือนิกส์หล่่งการืใชื่้บัรืิการื หรืือ รืะบับั Post Paid ที่่�งแบับัชื่ำารืะเปั็นรืายครื่�งหรืือชื่ำารืะต่ามรือบับัิล่

 • กรืมที่างหล่วง (พรืะรืามที่่� 6)
 • ด่านที่่บัชื่้าง 1 ขาเข้า กม.51+445
 • ด่านที่่บัชื่้าง 2 ขาออก กม.49+03
 • สถึานที่่�บัรืิการืที่างหล่วง (Service Area) บัางปัะกง 1 ขาออก 
  กม.49+300
 • สถึานที่่�บัรืิการืที่างหล่วง (Service Area) บัางปัะกง 2 ขาออก 
   กม.49+300 

2. วัิ�งผู้่านุช่องทัางทัี�ม่ีเครั่�องหม่ายุ M-Flow

3. ชำารัะค่าผู่้านุทัาง สามารืถึเล่ือกชื่ำารืะเป็ันรืายครื่�งหรืือชื่ำารืะ 
ต่ามรือบับัิล่ได้หล่ากหล่ายชื่่องที่าง
 • ชำำ�ระเงิินแบบอััตโนมััต ิโดยต่่ดบั่ญชื่่ธนาคารื บั่ญชื่่บั่ต่รืเครืดิต่  
  บั่ญชื่่ธนาคารื หรืือต่่ดเงินจากบั่ญชื่่ M-PASS/Easy Pass
 • ชำำ�ระด้้วยตนเอังิ ผ่าน Website Mobile App ของ M-Flow  
  ด้วยบั่ต่รืเครืดิต่/เดบัิต่ หรืือ ชื่ำารืะด้วย QR Code ผ่าน Mobile  
  Banking ไดท้ี่กุธนาคารื Bank Counter ต่่ ้ATM หรือื Counter  
  Service (7-11) 

เ ริั�ม่ติ�นุใช�งานุ M-Flow แสนุง่ายุ เพิ�ม่ควัาม่สะดีวักิสบายุ 
ในุกิารัเดีินุทัาง
1. สม่ัครัลงทัะเบียุนุ ผู้่านุช่องทัาง ดีังติ่อไปนุี�

เว็บัไซึ่ต่์   www.mflowthai.com

แอปัพล่ิเคชื่่น Mflowthai

Line@  @Mflowthai

Walk in ที่่�จุดบัรืิการื จำานวน 5 จุด

สอบัถึามข้อม่ล่เพิ�มเต่ิม Call Center 1586 กด 1 
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ขสมก. แจ�งข�าวนอกหน้าต่าง รถเมล�
ขสม่กิ. แติ่งติั�งผูู้�บรัิหารั
 องค์การืได้ม่คำาส่�งท่ี่� 116/2565 ล่งว่นท่ี่� 15 กุมภาพ่นธ์ 2565 แต่่งต่่�งพน่กงานรืะด่บัผ่้บัรืิหารืหล่ายที่่าน ต่ามมต่ิท่ี่�ปัรืะชืุ่ม 
คณะกรืรืมการืบัริืหารืกิจการืองคก์ารืขนส่งมวล่ชื่นกรืงุเที่พ ซึ่ึ�งวารืสารืล่อ้หมนุได้นำาปัรืะว่ต่ยิอ่ของผ่บ้ัริืหารืคนใหม่ท่ี่�ได้รืบ่ัการืแต่ง่ต่่�ง 
ในครื่�งน้� มาให้พน่กงานได้รื่้จ่กก่นค่ะ 
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ช่องทัางกิารัติิดีติ่อ
ศููนย์ข้้อมู่ลข้่าวสารข้อง ขสม่กิ.

ช่องทัางกิารัติิดีติ่อ
ศููนย์ข้้อมู่ลข้่าวสารข้อง ขสม่กิ.

0 2246 0339, 0 2246 0741 - 4
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