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เรื่องเล่าวันนี้
ความจริงใจเป็นใบเบิกทาง โอกาสและ
ความพร้อมพาไปสู่ความสำาเร็จ
 
เรื่องเด่นจากปก
เปิดใจศิษย์เก่า “จิตอาสา” อทิตยา ชังเกอร์

แวดวงศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร “สานสายใยน้องพี่ มศว”

เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

ศิลปินคุณธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ประจำาวันมาฆบูชา พ.ศ. 2558

งานคืนสู่เหย้า เราสิงห์เงิน

ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์ มศว รุ่น 1
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

ใต้ร่มธงเทา
“วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำาปี 2558

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ขั้นสูง

เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

งาน UCD BADMINTONDAY ครั้งที่ 1

โบว์ลิ่งการกุศล 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มศว

ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณาธิการบริหาร: รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บรรณาธิการ: นางนาถลดา ประถมของ 
กองบรรณาธิการ: นางศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ / 
นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์ / นายสุภฤกษ์  กิจวาส / นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพุฒ
นางสาวภัทรพร  หงษ์ทอง / นางฉันทนียา  วิศปาแพ้ว
ฝ่ายพิสูจน์อักษร: นางนาถลดา ประถมของ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ: นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
ช่างภาพ: นายกฤชสุวัชร์  ประโยชน์พิบูลผล
สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ: งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองกิจการนิสิต 
อาคารสำานักงานอธิการบดี  ชั้น 1 114  ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 9546  โทรสาร 0 2260  9547
ออกแบบและจัดพิมพ์: บริษัท ฟิกเกอร์ พลัส จำากัด 
โทรศัพท์ 0 2906 8081  โทรสาร 0 2919 9709
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 
ที่ www.swu.ac.th  และ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ที่  http://alumni.swu.ac.th และอยากชวนคุณ
มาเป็นเพื่อนกับเรา ที่ http://www.facebook.com/alumniswu  และ 
http://www.facebook.com/alumniswufan
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บทบรรณ�ธิก�ร
 “จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว” ได้เวลามาทักทายทุกท่านอีกเช่นเคย ช่วงเวลา 3 เดือน
ของจุลสารฯ ฉบับน้ี มีเร่ืองราวเกิดข้ึนในแวดวงศิษย์เก่าและรอบร้ัวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของพวกเรามากมาย สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบก็คือ การที่ทุกภาคส่วนของ มศว
เดินหน้าสู่ความชัดเจนในการดำาเนินงาน เพ่ือสนองตอบพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม  โครงการปลูกจิตสำานึกนิสิต มศว ทำาดีรับใช้สังคม “ครูอาสา” เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเล่าเรียน มาใช้เพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ นอกจากน้ียังได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ถือเป็นการแสดงพลังนำา้ใจและความเป็นหน่ึงเดียวกันของพวกเรา
ชาว มศว ที่จะร่วมกันยืนหยัดเจตนารมณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 เร่ืองเด่นจากปก ฉบับน้ี ได้มีโอกาสพูดคุยกับศิษย์เก่าท่านหน่ึงท่ีอุทิศตนเป็น ‘ครูอาสา’
ในโครงการปลูกจิตสำานึกนิสิต มศว ทำาดีรับใช้สังคม อาทิตยา  ชังเกอร์ หรือ “คุณหนุ่ย” กับ
เรื่องราวความประทับใจสมัยเป็นนิสิต มศว พร้อมทั้งได้บอกเล่าประสบการณ์การทำางานด้าน
จิตอาสา ความรู้สึกที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ และแง่คิดดีๆ ที่ฝากถึงน้องๆ นิสิตปัจจุบันและ
เพื่อนพี่น้องศิษย์เก่า
 แวดวงศิษย์เก่า ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิลปินคุณธรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาฯ ‘อัครวัฒน์  เอ่ียมสำาอางค์’ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา และ‘ภญ.จิรวรรณ ขาวแก้ว’
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถรวมพลังกันจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้  และอีกหนึ่งงานสานสัมพันธ์ที่ยัง
เหนียวแน่นของศิษย์เก่า ชาวรัฐศาสตร์ มศว ‘คืนสู่เหย้า เราสิงห์เงิน’ ซึ่งในปีนี้มีศิษย์เก่าเข้า
ร่วมงาน จำานวนมากกว่า 400 คน  
 นอกจากนี้ในคอลัมน์ ใต้ร่มธงเทา ยังมีข่าวคราวของน้องๆ นิสิตและการดำาเนินงานที่
ผ่านมาของคณะต่างๆ ให้ทุกท่านได้อัพเดทด้วย
 ท้ายสุดนี้ ขอให้ศิษย์เก่าผู้อ่านทุกท่านสุขกาย สบายใจ และไม่ลืมที่จะส่งข่าวคราว
หรือบอกเล่าเรื่องราวดีๆ มาให้เราฟังกันบ้างนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ

                             ด้วยรักและผูกพัน
                         นาถลดา  ประถมของ
                                    บรรณาธิการ

ทำ�วันเกิดของท่�น เป็นวันให้ก�รศึกษ�

“กองทุนวันเกิดเปิดโอก�สก�รศึกษ�”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ กองคลัง มศว ชั้น 2  อาคารสำานักงาน 
 อธิการบดี สามารถรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที

2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา มศว ประสานมิตร 
 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เลขที ่ 980-2-12515-6 และสำาเนาใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้ง
 ความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยังเบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 0244
 หรือ ทางไปรษณีย์ ไปยัง กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 เพื่อกองคลังจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป



เรื่องเล่�วันนี้

ที่ออมยังจดจำา มีอาจารย์หลายท่านที่ยังระลึกถึงอยู่เสมอ 
ประทับใจในวิธีการสอนและสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ออมยังคิดว่า
ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ แล้วอยากจะทำางานอย่างนี้ แล้วเราจะทำาได้
หรือเราจะเอาความรู้ที ่ไหนมาทำางาน ถ้าไม่มีความรู้คงไม่
ปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ ตอนที่ได้เข้ามาเรียนใหม่ๆ ก็มีรุ่นพี่คอย
แนะนำาเรื่องต่างๆ ทำาให้ประทับใจในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มี
ความรัก ความห่วงใยและความยินดีให้แก่กันไม่ว่าจะจบการ
ศึกษาไปแล้วสักกี่ปี ก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิม”

อะไรที่ทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในทุกวันนี้
 “องค์ประกอบค่ะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ
แม่ เพื่อน และสถาบัน ซึ่งสถาบันมีอิทธิผลหรือมีผลเป็นอย่าง
มาก เหมือนกับว่าถ้าไปอยู่สถาบันหนึ่งก็จะเจอสังคมอีกแบบ
หนึ่ง มันก็จะหล่อหลอมเราให้เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ”

ส่วนไหนในคว�มเป็นตัวเองที่ทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
 “ความจริงใจกับสิ่งที่เราทำา กับสิ่งที่เรารัก ไม่ซับซ้อน 
ความจริงใจทำาให้ทุกอย่างออกมาดี เช่น หากเราจริงใจกับเพ่ือน
เราก็จะมีเพื่อนที่ดี คิดว่าความจริงใจเป็นใบเบิกทางที่ดี” 

ข้อคิดที่จะฝ�กน้องนิสิต และศิษย์เก่�  มศว
 “ให้น้องนิสิตทำาหน้าที่ของนิสิตให้ดีและเต็มที่ ตั้งใจ
เรียน ลำาดับความสำาคัญ รู้จักหน้าที่ของตัวเองให้ได้มากที่สุด 
เม่ือจบการศึกษาไปโอกาสท่ีดีจะมาถึงคนท่ีพร้อมกว่าเสมอ
และเม่ือไหร่ที่พร้อมและโอกาสมาถึงให้ทำามันให้ดีที่สุดและ
ฝากถึงศิษย์เก่าทุกคนให้นึกถึงสถาบัน ตอบแทนบุญคุณและ
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเมื่อมีโอกาสค่ะ”

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกสภามหาวิทยาลัย
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นางสาวสุชาร์ มานะยิ่ง (ออม)
ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
โอกาสที่ได้รับรางวัล ผู้แสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์
เรื่อง “The Couple รัก ลวง หลอน” ในงานประกาศรางวัล
ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2557 โดยชมรม
วิจารณ์บันเทิง และคร้ังน้ี เราจึงได้พูดคุยกับ “ออม” แม้จะเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้ทราบถึงความรัก ความผูกพัน ความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน และข้อคิดการใช้ชีวิตนอกร้ัวมหาวิทยาลัย
ที่ “ออม” ที่ฝากถึงน้องๆ นิสิตและศิษย์เก่า
 
คว�มรู้สึกที่ได้เข้�รับโล่ประก�ศเกียรติคุณ  
จ�กมห�วิทย�ลัยในครั้งนี ้
 “รู้สึกดีใจที่ได้เรียนและจบที่ มศว ความรู้ที่ได้สามารถ
นำาไปประกอบอาชีพจริงๆ เพราะถือว่าสายงานท่ีทำาอยู่ปัจจุบัน
ตรงกับสาขาที่ได้เรียนมาพอดี บอกได้ว่าออมได้องค์ความรู้มา
จากที่นี่จริงๆ รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยยินดีกับความสำาเร็จใน
อาชีพของเรา ภูมิใจในตัวเรา เหมือนเป็นพลังในการทำางาน 
ทำาเพื่อครอบครัว เพื่อสถาบันที่ติดตามตัวเรามา ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยที่ยังนึกถึงค่ะ”

สมัยเป็นนิสิต ประทับใจอะไรในคว�มเป็น มศว 
 “ประทับใจมาก ทั้งหมดที่ได้รับจาก มศว เป็นความ
ทรงจำาที่ดี ช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงชีวิตที่สำาคัญมากๆ 
เพราะมันเป็นการปูพื้นฐานอนาคต ออมมีเพื่อนที่ดี สังคมที่ดี
ครูอาจารย์ที่ดีที่สอนในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ  มีหลายๆ อย่าง

สุชาร์  มานะยิ่ง (ออม)
ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำากับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(สำาเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2552) 

คว�มจริงใจเป็นใบเบิกท�ง

   โอก�สและคว�มพร้อม
พ�ไปสูค่ว�มสำ�เร็จ
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ผลงาน/รางวัล/เกียรติประวัติที่ได้รับ
  1. บุคลากรดีศรีจันทรเกษม (ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม) ปี พ.ศ. 2555
  2. ผู้ชนะการประกวดคำาบรรยายภาพ My Mom and 
Me (ของสถานทูตอเมริกาประจำาประเทศไทย ได้รับเชิญร่วม
รับประทานอาหารกับทูตคริสตี้ เคนนี่ และเยี่ยมชมบ้านพัก
ของท่านทูตอเมริกาประจำาประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2555
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมการแต่งร้องกรองเยาวชนไทยร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
2542 ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ โดยได้แต่งโคลงสี่สุภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวง และได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือของสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2543

ภูมิหลัง ช่วงชีวิตการเรียนใน มศว และความประทับใจ
  เริ่มเข้าสู่รั้ว มศว เมื่อปี พ.ศ. 2540 คณะศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกภาษาไทย และวิชาโทภาษาอังกฤษ เป็นรุ่นสุดท้าย

เปิดใจศิษย์เก่�

“จิตอ�ส�”
อทิตย� ชังเกอร์

ช่ือ นางอทิตยา ชังเกอร์  ช่ือเล่น หนุ่ย  สัญชาติ ไทย อายุ 37 ปี 

ประวัติการศึกษา        
 พ.ศ. 2540-2543   ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ 
   วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พ.ศ. 2545-2549   ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์ 
   สาขาการสอนภาษาไทย 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ. 2557 (พ.ค.-ส.ค.) University of Alaska   
   Fairbanks, USA. รายวิชา English 
   Language Proficiency (Summer 
   Sessions)

อาชีพการทำางานในปัจจุบัน
  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่ง อาจารย์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ประจำาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

 เรื่องเด่นฉบับนี้ ขอแนะนำาให้รู้จักกับศิษย์เก่าอีกหนึ่งท่าน ที่มีใจรักในการทำางานจิตอาสา ซึ่งเราได้รู้จักเมื่อครั้งที่ท่านได้
มาอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน. เขตห้วยขวาง ในโครงการปลูกจิตสำานึกนิสิต มศว ทำาดีรับใช้สังคม “ครูอาสา” 
และภายหลังจากที่ได้พูดคุยกันในครั้งนั้นทำาให้รู้สึกประทับใจ และอยากทำาความรู้จักให้มากขึ้น
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ของ มศว บางเขน จึงเรียนอยู่ที่บางเขนเป็นส่วนใหญ่ มีบาง
รายวิชาที่ไปเรียนที่ มศว ประสานมิตร ชีวิตการเรียนใน มศว 
เป็นช่วงชีวิตที่น่าประทับใจ มีครูอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอน
ศิษย์ด้วยความรัก มีรุ่นพี่ที่คอยเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือรุ่นน้อง
มีเพ่ือนร่วมรุ่นท้ังในเอกและนอกเอกท่ีน่ารัก นิสัยดี เป็นกันเอง
ทำาให้ชีวิตการเป็นนิสิตที่ มศว เปี่ยมไปด้วยความสุข ความ
สดชื่น ความรัก ความเอื้ออาทร แม้การเรียนจะหนักเพียงไหน 
กายและใจก็พร้อมสู้เต็มที่

ทำาใมถึงอยากทำางานจิตอาสา และประสบการณ์ในการ
ทำางานจิตอาสา
  เริ่มรู้จักกับคำาว่า “จิตอาสา” ครั้งแรกสมัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนศรีพฤฒา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
พานักเรียนไปช่วยเก็บกวาดทำาความสะอาดชุมชนรอบโรงเรียน 
คือ หมู่บ้านนักกีฬา จำาได้ว่าตนเองรู้สึกมีความสุขมากท่ีมือเล็กๆ
ของเราสามารถทำาสิ่งที่มีประโยชน์ให้ชุมชนที่ใหญ่ๆ ได้
  เมื่อได้เข้ามาเรียนในรั้ว มศว ก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับ
การเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้เลือกเรียนรายวิชา
หนึ่งที่ มศว ประสานมิตร คือ AE323 งานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชน (Voluntary and Youth Activities) ได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ได้เป็นอาสา
สมัคร ได้บำาเพ็ญประโยชน์ ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ในชนบท ผลที่เกิดจากการทำาประโยชน์ในแต่ละครั้งคือความ
สุขใจ ความอิ่มเอิบใจ และความภาคภูมิใจ 
  การท่ีได้ลงมือทำาในสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วเกิด
ความสุขทางใจนั้น ทำาให้รู้สึกอยากทำาทุกครั้งที่มีโอกาส เมื่อ
ค้นพบว่าตนเองมีความสามารถพิเศษในเรื่องใดแล้วก็อยากนำา
ความสามารถนั้นสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมบ้าง 

พูดถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรม “ครูอาสา” กับ มศว
  ได้เห็นประกาศรับสมัครครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ
ให้นักศึกษา กศน. เขตห้วยขวางใน Facebook ของศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มศว จึงรีบติดต่อโดยทันที เพราะตนเองเพิ่งกลับ
จากการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ที่ University of 
Alaska Fairbanks สหรัฐอเมริกาได้ไม่นาน อีกทั้งตนเองยัง

เคยเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาแห่ง
หนึ่งในเชียงใหม่มาก่อน (สมัยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) จึงอยากนำาความรู้ความสามารถที่มีมาถ่ายทอด
ให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ เมื่อได้มาเป็นครูอาสาสอนนักศึกษา 
กศน. เขตห้วยขวางแล้ว ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา
เล่าเรียนของนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ยิ่งทำาให้
รู้สึกสุขใจ ภูมิใจ และดีใจที่ มศว จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นมา

สิ่งที่ได้รับจาก มศว และการนำาไปปรับใช้ในการทำางาน และ
กิจกรรมอาสา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ สอนให้ศิษย์
ทุกคนมีปัญญาอันเฉียบแหลม มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีความอดทน หนักเอาเบาสู้ ที่สำาคัญ
คือ มีจิตสำานึกที่ดีงาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนนำามาปรับใช้ในการ
ทำางานและกิจกรรมอาสาต่างๆ ได้อย่างดี โดยเราต้องรู้จัก
หลอมรวมองค์ประกอบที่ดีๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ในการนำาพา
ตัวเราไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามกำาลัง
และความสามารถที่มี

ความภูมิใจ ในการเป็นศิษย์เก่า มศว
  ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นศิษย์เก่า มศว ขอบคุณที่
ทำาให้ศิษย์คนนี้ได้รับโอกาสที่ดีๆ ในชีวิตมากมาย ไปที่อยู่
ท่ีไหนก็มีคนรักและเมตตา หลายคร้ังหลายคราท่ีได้ยินคำากล่าว
ขวัญจากคนภายนอกถึงศิษย์ มศว ว่าเป็นคนดี มีความรู้ 
มีคุณธรรม มีความเสียสละ ที่สำาคัญคือมีความอึด หรือมีความ
อดทนสูง รู้สึกดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น 

ทัศนะและแง่คิดฝากถึงนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการ
ทำางานจิตอาสา
  การทำางานจิตอาสา เป็นการทำาบุญท่ีประเสริฐอย่างหน่ึง
ผลที่ได้รับคือความสุขใจ เป็นความสุขที่สร้างง่ายๆ แค่ลงมือ
ทำาในสิ่งที่ตนมีกำาลังความสามารถ หากนิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่าท่านใดมีโอกาสช่วยเหลือสังคม จงอย่ารีรอที่จะลงมือทำา 
แล้วท่านจะพบว่าการเป็นผู้ให้นั้นสุขใจกว่าผู้รับ ท่านจะรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง คนรอบข้างก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวท่านไปด้วย 
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เปิดตัวสม�คมศิษย์เก่�

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มศว

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ 
ดร.เวคิน ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดงานเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว 
(OSWEN) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม    
อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง 
“Over decade of Detroit of Asia Thai engineer gain or 
loss and how to buckle up for coming AEC” โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณวสันต์  โพธิพิมพานนท์ ดร.ไชยยันต์ สาวนะ
ชัย คุณอริยะ ทวนทอง และคุณรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า อีกทั้งยังในงานนี้
สมาคมศิษย์เก่ายังจัดกิจกรรมพิธีมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ผู้ใหญ่ 
โดยมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากภาควิชา/สาขา
ต่างๆ เข้าร่วมงานมากกว่า 900 คน ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กอง
กิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร “สานสายใย
น้องพี่ มศว” ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อ
พบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่าประจำาจังหวัด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้แทนกลุ่มศิษย์เก่า บทบาทในการเป็นผู้นำากลุ่ม ให้เกิด
แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าประจำา
จังหวัดต่อไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์
เก่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีศิษย์เก่า ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต และผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่า มศว เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้

ศิษย์เก่�สัมพันธ์สัญจร

“ส�นส�ยใยน้องพ่ี มศว”
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แวดวงศิษย์เก่�

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า
เราสิงห์เงิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ลานเล่นล้อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพบปะกันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
ตลอดจนมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

ง�นคืนสู่เหย้� เร�สิงห์เงิน

ศิษย์เก่� เภสัชศ�สตร์ มศว รุ่น 1

ได้รับร�งวัลผลง�นวิช�ก�รดีเด่น

 ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.จิรวรรณ ขาวแก้ว ศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์ มศว รุ่นที่ 1 เภสัชกรประจำาโรงพยาบาล
กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ
และคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้น ภญ.จิรวรรณ ขาวแก้ว ได้นำาเสนอนวัตนกรรม
สิ่งประดิษฐ์ชื่อ “กระเป๋ายาTB 3 in 1” สำาหรับผู้ป่วยวัณโรค 
เนื่องจากยารักษาวัณโรคต้องใช้ยาหลายชนิดและเป็นยาที่ต้อง
กินอย่างต่อเนื่อง กระเป๋านี้ทำาให้ผู้ป่วยกินยาได้ถูกต้อง ไม่ลืม
กินยา พกพาสะดวก และช่วยให้จ่ายยาได้ถูกต้อง จำานวนยา
ครบถึงนัดหมาย  

ศิลปินคุณธรรม ส่งเสริม

พระพุทธศ�สน� ประจำ�วันม�ฆบูช�

พ.ศ. 2558

 นายอัครวัฒน์ เอี่ยมสำาอาง ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา
วิชาเอกนันทนาการ เข้ารับรางวัล “ศิลปินคุณธรรม ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ประจำาวันมาฆะบูชา พ.ศ.2558” จาก
เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ   ในงานกิจรรมสัปดาห์
มาฆบูชามหามงคล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ลานกิจกรรมช้ัน 1 ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน สแควร์ กรุงเทพฯ
ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2558 ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ กรมการศาสนา และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจะพิจารณา
ศิลปิน ดารานักร้อง สื่อมวลชน ที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ที่มีความประพฤติดีงามไม่เสียหายทางกฎหมายและศีลธรรม 
ทำาประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนและเยาวชนของชาติไป
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ใต้ร่มธงเท�

“วันมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

ประจำ�ปี 2558

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “วันมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำาปี 2558 ในวันอังคารที่ 28เมษายน 
2558 โดยมีพิธีทำาบุญเลี้ยงพระ พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและส่ิงของเคร่ืองใช้สำาหรับพระสงฆ์ จำานวน 67 รูป
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
และบริเวณหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมมีพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวมัลชลี เปี่ยมดี นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลงานวิจัยประเภท
ชมเชย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6
 “ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก Moving towards World Class 
Research” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 28-29 
เมษายน 2558

 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นิสิตปริญญาโท สาขา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์ ดร.นริสรา 
พึ่งโพธิ์สภ ได้รับรางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจำาปี 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขา
ทรัพยากรมนุษย์ รางวัลดี  เรื่อง “สถานการณ์ในการทำางาน 
และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานวิจัย
อย่างสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
รัตนโกสินทร์” วันที่ 1 เมษายน 2558
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เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ใต้ร่มธงเท�

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้มีการสอบคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษา
อังกฤษเพิ่มเติม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จำานวน 24 
คน เป็นเวลา 1 เดือน (11 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558)   
และ ณ ประเทศสิงคโปร์ จำานวน 8 คน เป็นเวลา 15 วัน (5-14 

ธรรมชาติ ชุมชน มศว และโครงการศึกษาทดลองการแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ต.บ้านพริก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยในโครงการนี้เป็นการแนะนำาวิธี
การปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร จ.นครนายก 
รวมถึงการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้
ระหว่างเกษตรกรและวิทยากร ตลอดจนการหาช่องทางการ
ตลาดข้าวปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เบเกอร์ร่ี
ขั้นสูง ให้แก่บุคคลทั่วไปและนิสิตที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนฯ มศว องครักษ์
(แฟนซีโรลเค้ก, ชิฟฟ่อน ชาไทย, วนิลาบัตเตอร์เค้ก คลุมฟอง
ดองท์, ชูครีม, ทาร์ตหน้าผลไม้รวม, ทาร็ตไส้คาว)

มกราคม 2558) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมได้
มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของภาษา นับเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญที่
จะทำาให้นิสิตมีความสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และมีแนว
โน้มที่จะเป็นผู้นำาในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ในอนาคต

 คณะ เทค โน โ ลยี แ ล ะ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์การพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กิจกรรมที่ 4.3 การอบรมเชิง

 คณะวัฒนธรรม
ส่ิ ง แวด ล้ อมและกา ร
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศจัด
โครงการเกษตรยุคใหม่ 
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี
3 เมษายน 2558 ณ แหล่ง
เรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถี

อบรมเชิงปฎิบัติก�ร
เพ่ือเสริมสร้�งทักษะก�รแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีข้ันสูง

โครงก�รพัฒน�ภ�ษ�อังกฤษเพ่ิมเติม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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ง�น UCD BADMINTONDAY

คร้ังท่ี 1

โบว์ล่ิงก�รกุศล 40 ปี

คณะสังคมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันของวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชา
สังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวมตัว
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ เพื่อสานสัมพันธ์และหารายได้
สมทบทุนการจัดกิจกรรมนิสิตให้กับน้องๆ ที่กำาลังศึกษาอยู่ 
โดยภายในงานมีการร่วมเล่นกีฬาแบดมินตัน ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและออกกำาลังกายร่วมกัน 
 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดี
คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี 
รศ.ดร.จารุวรรณ ขำาเพชร อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม อ.ดร.
เพชรรัตน์ ไสยสมบัติ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกว่า 60 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยภาควิชาสังคมวิทยาเห็นว่า
กิจกรรมลักษณะน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรม
และการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างนิสิตของภาควิชาสังคมวิทยา
เพื่อที่จะสร้างให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล พัฒนาความสัมพันธ์ 
ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมร่วมกันอีกในอนาคต

 คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558  ณ DHL Blu-O Rhythm 
& Bowl Siam Paragon  ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำารายได้เข้ากองทุน
แก่นิสิตที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทะเบียน
เรียน และปรับปรุงโถงคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 
40 ปี คณะสังคมศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่น
ปัจจุบัน เข้าร่วมแข่งขัน จำานวน 82 ทีม

ท่องเที่ยวและโรงแรมการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม Phra-Na-
khon Flair Bartender Competition 2015 และนิสิตผู้ร่วม
แสดงความสามารถในครั้งนี้อีก 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.หทัยชนก 
เครือพิมาย และ น.ส.ภูษณิศา นัยเนตร นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เม่ือวันท่ี
20 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้กับนิสิตของ
คณะ นำาทีมการฝึกซ้อมโดย อ.ดร.ก่ิงกนก เสาวภาวงศ์ อ.อังสุมาลิน
จำานงชอบ อ.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด พร้อมด้วยอาจารย์ทุกท่าน
ในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการฯ และอาจารย์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้ให้คำาแนะนำาสูตรในการผสม
เครื่องดื่ม และให้ความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน
จนได้รับรางวัลในครั้งนี้

 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วรัญญา เผือกสวัสดิ์ นิสิต
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ที่ได้รับ “รางวัลความคิดสร้างสรรค์” ในโครงการเปิดโลก
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แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่�

 
         วันที่ ....................... เดือน ......................................... ปี................... 
 
     เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล เดิม ...................................................................................................................

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล ใหม่ ..................................................................................................................

     เปลี่ยนที่อยู่  (กรุณากรอกที่อยู่ใหม่ที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อท่าน)

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่  ...................... หมู่บ้าน /อาคาร ................................................... ตรอก /ซอย ........................................... 

ถนน .............................................. ตำาบล /แขวง ........................................................ อำาเภอ /เขต ...........................................

จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................

โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ..................................................

     แนะนำาเพื่อนศิษย์เก่า                                             

ชื่อเพื่อนในรุ่นที่เป็นที่รู้จัก /แกนนำารุ่น ........................................................................................................................................

ชื่อสถานที่ทำางานปัจจุบัน ............................................................................................. ตำาแหน่ง .................................................  

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ (บ้าน /ที่ทำางาน /มือถือ) ............................................................................................................  

E-mail ............................................................................. ช่องทางการติดต่ออื่นๆ .......................................................................  
   
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือ  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จะนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านแก้ไขข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กรุณาส่งโทรสารไปที่เบอร์ 0 2260 9547, 0 2258 9589  
หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม สามารถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ทาง inbox ของ facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

 อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา
 อยากเห็นจุลสารเป็นแบบไหน
 อยากอ่านอะไรในฉบับ

  
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และบอกเล่าความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ 0 2260 9546 หรือ

 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว                           งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องศิษย์เก่า มศว

"
รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

“พลังศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เงินไม่สำาคัญเท่าพลังรักมหาวิทยาลัย

ผมไม่ค่อยได้คิดเรื่องเงินมากเท่ากับคิดถึงเรื่องพลังรักมหาวิทยาลัย อันนี้สำาคัญกว่า”

                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


