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บทบรรณ�ธิก�ร
 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับนี้ 
เป็นฉบับส่งท้ายของปีท่ี 5 ท่ีเราได้มีส่ือประชาสัมพันธ์ดีๆ มาบอกเล่าเร่ืองราว
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน
จุลสารฯ ฉบับน้ีมาพร้อมกับกล่ินอายความหลังของ มศว อันน่าจดจำาและ
เรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากมายภายใต้ร่มธงเทาและในแวดวง
ศิษย์เก่าของเรา พร้อมที่จะบอกต่อเรื่องราวต่างๆ ไปยังผู้อ่านทุกๆ ท่าน
เช่นเคย
 ความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นได้ในหลายโอกาส เกิดขึ้นได้แม้กระทั่ง
คนที่เราไม่รู้จักนำาความรู้สึกยินดีนั้นมามอบให้ ต้องขอขอบคุณจดหมาย
สองฉบับจาก คุณสัญญา สุรพันธุ์ ศิษย์เก่า “แสนแสบ 168” เลขานุการ
มูลนิธิ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ที่ได้สร้างพลังและกำาลังใจให้กับคณะ
ผู้จัดทำาจุลสารฯ ทั้งยังได้กรุณาส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่า 
รุ่นอายุ 80-83 ปี มาเล่าสู่ศิษย์เก่ารุ่นลูกหลานให้ได้ทราบอีกด้วย ซ่ึงสามารถ
ติดตามเรื่องราวได้ในเรื่องเด่นจากปก และแวดวงศิษย์เก่า ค่ะ
 จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เป็นวิทยาลัย
วิชาการศึกษา มาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่แห่งเดียวกันนี้ มีอดีต
ที่น่าจดจำา ประวัติความหลังอันทรงคุณค่าในจิตใจของเราชาว มศว ทุกคน
ความเป็น “มหาวิทยาลัยท่ีเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” บนฐานการศึกษา
ที่มีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีต คนรุ่นแรกและปัจจุบัน ยังคงมีบทบาท
และหน้าที่ในการร่วมกันสานต่อ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ตาม
ปณิธานในการเป็นประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ 

และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำาทางปัญญา

                                                                     ด้วยรักและผูกพัน

                     จุฑารัตน์  ศรีพุฒ

                                                                    บรรณาธิการ



เรื่องเล่�วันนี้

ประสบปัญหาความยากจน โดยผลสำารวจช่วงปี 2550 ประชาชน
มีรายได้เฉลี่ยเป็นจังหวัดอันดับที่ 72 ของประเทศ การศึกษา
อ่อนแอเป็นลำาดับที่ 73 ของประเทศ ภาพรวมของดัชนีการ
พัฒนาคนอยู่ในอันดับที่ 76 ของประเทศ
 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนครั้งใหม่ภายใต้องค์กร
เบญจภาคี ได้มีการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน 5 ภาคีเครือ
ข่าย ประกอบด้วยภาคีภาคราชการ   ภาคีภาควิชาการ   ภาคี
ภาคประชาชน   ภาคีภาคธุรกิจเอกชน  ภาคีภาคประชาสังคม
และสื่อโดยภาคีภาคธุรกิจเอกชน บริษัท เค เอส แอล จำากัด 
(มหาชน) ได้บริจาคท่ีดิน 81 ไร่ งบประมาณสร้างอาคารทรงงาน
(บ้านดิน) อาคารอเนกประสงค์ 20 ล้านบาท และบริจาค
ทุนการศึกษาอีก 3 ล้านบาท ท้ังน้ีภาคีภาคประชาชน ภาคีภาค
ประชาสังคม ภาคีภาคราชการ และภาคีภาควิชาการ ได้สร้าง
พลังร่วม ปรับภูมิทัศน์สร้างฐานการเรียนรู้ สร้างอาคารในเวลา
100 วัน เสร็จทันเวลาตามกำาหนดการ การเสด็จพระราชดำาเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายัง
โพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2551 พอดี
 อนึ่ง โพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ได้รับนิสิตรุ่นแรก 
หลักสูตรการจัดการภูมิสังคมด้วยการสอบตรง   ที่ทุกคนเป็น
เยาวชนจากจังหวัดสระแก้ว จำานวน 48 คน และได้รับงบประมาณ
การก่อสร้างชุดอาคารโพธิวิชชาลัยจำานวน 139 ล้านบาท ขณะท่ี
โพธิวิชชาลัย กำาลังขับเคลื่อนดำาเนินการอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้น  ได้แสดงความสนใจในโครงการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย
มศว สระแก้ว ติดชายแดนกัมพูชา จึงมีการลงพ้ืนท่ี และประสาน
ภาคีเครือข่ายจากจังหวัดตาก พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขึ้นในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ อำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ติดชายแดนเมียนมาร์ด้วยงบประมาณ ภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง วงเงิน 257,000,000 บาท
 แต่เนื่องจากบริบททางสังคมของจังหวัดตาก มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาที่มีทั้งพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ฮินดู และผี มีพื้นที่ด้านตะวันตกติดชายแดน
เมียนมาร์จาก แม่ฮ่องสอน จรด กาญจนบุรีระยะทางกว่า 580 
กิโลเมตร 
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มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 การเกิดขึ้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มิได้เกิดข้ึนจากการสนองนโยบายของรัฐบาลใด
รัฐบาลหนึ่ง ที่เข้ามาบริหารประเทศ ทั้งรัฐบาลจากระบอบ
ประชาธิปไตยและท้ังรัฐบาลจากระบอบเผด็จการ มิได้เกิดจาก
การเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใดบน
ถนนสายการเมือง หรือข้ัวอำานาจหน่ึงข้ัวอำานาจใดที่ขัดแย้งกัน
ทางการเมือง แต่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เกิดจากแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้เพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันเป็น 1 ใน 9 แผนยุทธศาสตร์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์วิรุณ 
ตั้งเจริญ ขึ้นดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดีช่วงปี พ.ศ. 2546–
พ.ศ. 2554 และมีรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ 
(รองศาสตราจารย์อำานาจ  เย็นสบาย) เป็นประธานโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 การขับเคล่ือนโครงการจัดต้ังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
เกิดขึ้นครั้งแรก ช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ฯ ที่เชื่อมโยง
กับศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผลึกความคิดจาก
48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย และจากกระแสสังคมท่ีเรียกร้อง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคมการ
ดำาเนินงานโครงการดังกล่าว แม้จะได้รับความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค
จากภาคราชการ  ภาควิชาการในพ้ืนท่ี  ท้ังโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม จึงทำาให้ต้องชะลอและยุติโครงการดังกล่าว หลัง
จากการใช้เวลาขับเคลื่อนดำาเนินการผ่านไปเป็นเวลา 2 ปีเศษ
ซ่ึงก็ส่งผลกระทบท้ังต่อผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้เพื่อสังคมและทั้งต่อประชาคม มศว ที่ส่วนใหญ่เชื่อว่า 
เป็นเรื่องยากที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้
 ปลายปี พ.ศ. 2548 ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ได้เริ่ม
เชื่อมโยงเครือข่ายขยายพื้นที่ใหม่ สู่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็น
สถานท่ีจัดต้ังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นำาร่องการอุดมศึกษาทางเลือก
และปฏิรูปการสร้างโอกาสการเข้าถึงการอุดมศึกษา ในฐานะ
ที่สระแก้วเป็นจังหวัดพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ ติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นจังหวัดท่ีมีผืนป่าต้นนำา้ แต่ประสบภัยแล้งประชาชน

แหล่งเรียนรู้ ลานผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา
จังหวัดสระแก้ว

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “คลองพระปรง”
ที่โพธิวิชชาลัย สระแก้ว

พื้นที่โครงการข้าวต้นนำ้า
ที่โพธิวิชชาลัย สระแก้ว
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เรื่องเล่�วันนี้
 ประชาชนมีความยากจน มีปัญหาความเหลื่อมลำ้าของ
สังคมหลากหลายมิติ ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวัดที่มีผืนป่า 
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ งดงาม แต่ก็ถูกบุกรุกทำาลายด้วยกลุ่มทุน 
ภายใต้ระบบเกษตรพันธนาการอย่ารุนแรง
 หลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม ที่ตอบโจทย์ปัญหา
ของพื ้นที ่ ที ่ให้โอกาสเยาวชนชนเผ่าพื ้นเมือง ที ่สืบสาน
ภูมิปัญญา ปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
สร้างภูมิคุ้มกัน ท่ามกลางการพัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงเกิดขึ้นที่โพธิวิชชาลัยแม่สอด มศว ตาก

ภูมิทัศน์มุมสูงของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก การแสดงของเยาวชนชนเผ่าที่โพธิวิชชาลัย ตาก นำ้าตกทีลอซู ที่จังหวัดตาก

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำานาข้ันบันได ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ  มศว แม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

นำ้าตกวชิรธารที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

นาขั้นบันได วิถีชีวิตเกษตร
ของอำาเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

แห่เทียนพรรษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการ
เรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 สำาหรับพื้นที่จัดตั้งโพธิวิชชาลัย ในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์
อีก 2 แห่ง ได้แก่ โพธิวิชชาลัย มศว สตูล ติดมาเลเซีย และ
โพธิวิชชาลัย มศว ในจังหวัดที่ติดกับ สปป.ลาว จะเกิดขึ้นเป็น
จริงหรือไม่ เป็นพื้นที่ทดแทน 4 วิทยาเขตของ มศว ในอดีต 
บนฐานคิดและวิสัยทัศน์ที่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง จะเกิดขึ้น
เป็นจริงหรือไม่ ถือเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในอนาคต
 อย่างไรก็ตาม โพธิวิชชาลัย ก็ยังมีพื้นที่การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานอีกพื้นที่หนึ่ง คือ รร.สาธิตชุมชนการเรียนรู้
สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่โครงการพระ
เมตตาสมเด็จย่า เจาะจงให้โพธิวิชชาลัยขับเคลื่อนสืบสาน
ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่ห่างไกล 
เยาวชนชาติพันธุ์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
โดยประสานการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเข้า
ด้วยกัน
 อีกทั้งโพธิวิชชาลัย มีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาโรงเรียน
สาธิตทางเลือกแห่งนี้ ที่เป็นโรงเรียนสาธิตเพื่อเด็กยากจนแห่ง
เดียวในประเทศไทย ให้เป็นแหล่งผลิตครูโดยความร่วมมือของ
โพธิวิชชาลัยกับคณะศึกษาศาสตร์ในพ้ืนท่ีห่างไกล ให้เป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือก เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกสอน

ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และเป็นศูนย์เครือข่าย
ความร่วมมือกับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนในพื้นที่สูงห่างไกล
ในอนาคตอันใกล้
 และนี่ก็คือ บทบาทในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย คณะวิชาที่ 19 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่เราชาวโพธิวิชชาลัยมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราคิด คิดแล้ว
ลงมือทำาทำาในสิ่งที่ยาก สิ่งที่ยากที่เป็นเรื่องที่ดี เรื่องที่ดีที่ยัง
ไม่มีใครทำา ทำาในสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 
ให้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้  และสัมผัสได้ในโลกที่เป็นจริง.... 

                 โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

 ...เรื่องเด่นฉบับนี้ ขอนำาทุกท่านมาทำาความรู้จักกับ
“แสนแสบ 168” พอได้ยินคำาว่า “แสนแสบ” ศิษย์เก่า หรือ 
ชาว มศว รุ่นหลังๆ อาจจะฟังดูแล้วเกิดความแปลกใจว่า “แสนแสบ”
มีความเกี่ยวข้องกับ มศว อย่างไร และ จำานวนเลข 168 สื่อถึง
อะไร วันนี้ เราขอนำาเรื่องราวของ “แสนแสบ 168” มาเล่าต่อ
กันฟังไปพร้อมๆ กับประวัติความเป็นมาของ มศว ค่ะ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำาเนิดมาจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ซึ่งเกิดมาจากความคิดริเริ่ม
ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ท่านได้ดำาเนินการ
จัดซ้ือท่ีดิน วางผังและก่อสร้าง ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ืองเปิดโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง ท่ีถนนประสานมิตร  พลเอกมังกร
พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2492 ข้อความประกาศมีว่า “...เนื่องด้วย
กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหมายที่จะขยายการฝึกหัดครู
และจัดการโรงเรียนฝึกหัดครูให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จึงให้เปิด
โรงเรียนฝึกหัดครู ข้ึนอีกหนึ่ งแห่งที่ ถนนประสานมิตร 
อำาเภอพระโขนง จังหวัดพระนครและให้โรงเรียนแห่งนี้สังกัด
กรมสามัญศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2492...”
 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงที่ถนนประสานมิตรแห่งนี้เป็น
ที่กำาเนิด “แสนแสบ 168” ซึ่งเป็นนักเรียน 5 รุ่น ของโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตรทั้ง 5 รุ่น พักในหอพักของ
โรงเรียนที่มี 2 หอ คือ หอนอน 1 และหอนอน 2 เมื่อปีแรก
ของการเปิดการเรียนการสอนนั้น พักและเรียนในหอนอน 1 
ซ่ึงเปิดการเรียนการสอนในวันท่ี 9 มิถุนายน 2492 เป็นนักเรียน
รุ่น 1 หรือที่เรียกว่า แสนแสบรุ่น 1 จำานวน 30 คน มีอาจารย์
รุ่นแรก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สวัสดิ์ สิงหพงษ์ อาจารย์หม่อม

นักเรียน รุ่น 2 หรือแสนแสบรุ่น 2 เข้ามาอีก 27 คน ปีการศึกษา
2494 นักเรียนรุ่น 3 หรือ แสนแสบรุ่น 3 เข้ามาอีก 38 คน 
ปีการศึกษา 2495 นักเรียนรุ่น 4 หรือ แสนแสบรุ่น 4 เข้ามาอีก
39 คน และในปีการศึกษา 2496 นักเรียนรุ่น 5 หรือ แสนแสบ
รุ่น 5 เข้ามาอีก 34 คน รวมนักเรียนท้ัง 5 รุ่น มีจำานวน 168 คน
จึงถือว่านักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ที่ถนนประสานมิตร
มีจำานวน 168 คน เท่านั้น เพราะเหตุว่าในปีการศึกษา 2496 นี้ 
ได้มีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปิดวิทยาลัย
วิชาการศึกษาที่ถนนประสานมิตร 
 และต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การตั้งชื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาเห็นว่า เพื่อความสะดวกในการบริหารงานการศึกษา
จึงสมควรรวมสถาณศึกษาทั้งสองเข้าเป็นแห่งเดียวกัน และ
เรียกว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2496

แสนแสบ 168
ราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ 
และอาจารย์เกยูร  ลิ่มทอง ซึ่ง
อาจารย์สวัสด์ิ และอาจารย์เกยูร
พักหอนอน 1 กับนักเรียน อาจารย์
หม่อมจุรีพรหม และครอบครัว
พักที่บ้านพักภายในโรงเรียน
ส่วนผู้อำานวยการโรงเรียน คือ 
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธินั้น
ท่านและครอบครัวพักบ้านพัก
ริมคลองแสนแสบ
 ในปีการศึกษา 2493 

ภาพมุมสูง มศว
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 ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ที่ถนนประสานมิตร 
จึงมีนักเรียน 5 รุ่น ซ่ึงเราเรียกคณะของเราว่า “แสนแสบ 168” 
 แสนแสบ รุ่น 1 มีอาทิ นายเสมอ นาคพงศ์  รศ.ชม  ภูมิภาค
นายดุษฎี  วงศ์ศศิธร  น.อ.บุญทรง สุวัตถี  นายพงษ์ศิริ เชาวนปรีชา
รศ.หทัย ตันหยง  นายจรัญ  ปัทมดิลก  นายวัฒนะ ปราถน์วิทยา
ศ.ดร.มนู  วัลยะเพชร  พ.ต.อ.ทองอุณห์ เจริญสม  นายสุพจน์  
วัฒนประดิษฐ์  ดร.วิจิตร  จันทรากุล  เป็นต้น
 แสนแสน รุ่น 2 มีอาทิ ศ.ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์  
นายบุญส่ง วรรณกลาง  นายบุญชู นาถวงษ์  ดร.หอม คลายานนท์ 
ผศ.เลิศ ชูนาค รศ.วิจิตร ภักดีรัตน์ พล.อ.ต.มนัส ศุภธีระ เป็นต้น
 แสนแสบ รุ่น 3 มีอาทิ รศ.ดร.ชาตรี  เมืองนาโพธิ์  
รศ.ดร.วีระ  บุณยะกาญจน  ดร.วิลาศ  สิงหวิสัย  นายศิริ  ศิริบุตร
พล.ต.ต.เวทย์  เพชรบรม  ผศ.ประหยัด  หาสิตะพันธ์ุ  นายนำาทรัพย์
จันทร์หอม  รศ.เอนกกุล  กรีแสง  ผศ.ปุณณะ ภูละ  เป็นต้น
 แสนแสบ รุ่น 4 มีอาทิ นายปรีชา พิมพ์พันธ์ุ  นายประวิทย์ 
อัศเวศน์  นายปรีชา เศรษฐีธร  รศ.ดร.อินทร์  ศรีคุณ  รศ.สมัย 
ยอดอินทร์  พล.อ.ท.สำาเริง  เกิดแก้ว  นายนิคม หิรัญบุศย์  
ร.ท.แสวง  โชติพินทุ  รศ.ดร.กิติ จรัณยานนท์  ดร.ประชุม สุวัตถี 
พล.อ.อ.กฤษณะ  สิทธิทูล  รศ.นนทนา เผือกผ่อง  นายเสรี ลาชโรจน์ 
เป็นต้น
 ส่วนรุ่นสุดท้าย คือ แสนแสบ รุ่น 5 มีอาทิ นายสมคิด
โชติกวณิชย์  นายสุธรรม  ปั้นประเสริฐ  ผศ.ดร.พล คำาปังสุ์  
ศ.ธวัช  ปุณโณฑก  ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ  นายเชี่ยวชาญ 
เพชรจรัส  ดร.เฉลย โพธิบุตร  นายสวัสดิ์ ปิยกาญจน์  รศ.สุนทร 
แสวงผล  น.อ.พิเศษชิณพงศ์  ยมาภัย  เป็นต้น

 เม่ือมีการประกาศต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 
18 พฤษภาคม 2496 นั้น ได้มีผู้ที่ทำางานแล้วซึ่งสำาเร็จ ป.ม. 
เข้าเรียน ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.ม. 
จำานวน 32 คน กลุ่มนี้เป็นผู้สำาเร็จ กศ.บ. จากวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2497 เป็นรุ่นแรก ซึ่งเรียกว่า กศ.บ.รุ่น 1 
มีอาทิ ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์  นายจรูญ  มิลินทร์ ดร.สุภร
ศรีพหล  นายพิเชษฐ์  คงทน  เป็นต้น
 ส่วนแสนแสบ 168 นั้น ส่วนมากเรียนต่อจนสำาเร็จ 
กศ.บ. แสนแสบผู้ที่เรียนต่อไปเลย จะใช้เวลาเรียนติดต่อกันที่
ประสานมิตรเป็นเวลาถึง 7 ปีการศึกษา นับว่าเข้มข้นมาก
 เป็นท่ีทราบกันดีว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ัน เปิดสอน
ก่อนที่พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 ในวันที่ 16 กันยายน 
2497 วิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสำาคัญของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ.2497 มีอธิการบดี 
3 ท่าน คือ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล  ดร.สาโรช  บัวศรี  และดร.สุดใจ  
เหล่าสนทุร 
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2517 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2517 จึงถือว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2517
 ชาวแสนแสบ 168 ได้ติดตามสนับสนุนกิจการของ 
มศว มาโดยตลอด เราถือว่าแสนแสบ 168 เป็นก้อนดินที่ยัง
กลบเสาเข็ม คือ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร 
อันเป็นรากฐานกำาเนิดของ มศว ให้เจริญเป็นศรีสง่าแก่
มหานคร
 ...เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำาหรับเร่ืองราวของชาวแสนแสบ
168 ซึ่อถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนเพียง 5 รุ่น ของ โรงเรียนฝึกหัด
ครูชั้นสูง ที่ถนนประสานมิตร ปัจจุบัน ชาวแสนแสบ 168 ได้มี
การนัดพบปะสังสรรค์ในเดือนธันวาคม เป็นประจำาทุกปี และ
ในปีนี้ ได้กำาหนดพบปะสังสรรค์วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ 
สนามม้านางเลิ้ง นับว่าเป็นครั้งที่ 49 ของการพบปะพูดคุย
กันของชาวแสนแสบ 168 ที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และ
มีประวัติความหลังที่อันน่าจดจำา ดังเช่น ประวัติความเป็นมา
ของ มศว เราค่ะ 

        ขอขอบคุณข้อมูลจาก สัญญา  สุรพันธุ์ (แสนแสบ 168)

หอนอน ตึก 2 พ.ศ.2492 นักเรียน กศ.บ. รุ่น 1
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แวดวงศิษย์เก่�

“มูลนิธิ หลวงสวัสดิส�รศ�สตรพุทธิ”
(อดีตผู้อำ�นวยก�รคนแรกโรงเรียน

ฝึกหัดครูชั้นสูง ประส�นมิตร)

 “มูลนิธิ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.2529 โดยศิษย์เก่ารุ่น “แสนแสบ 168” (กศ.บ. รุ่น 2-6 
พ.ศ.2498-2502) ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ประสานมิตร 
รุ่นแรก มีท้ังหมด 5 รุ่น จำานวน 168 คน และ มีนายเสนอ นาคพงศ์
เป็นประธานกรรมการคนแรกของมูลนิธิฯ
 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา สงเคราะห์อาจารย์
และศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง ท่ีถนนประสานมิตร รวมท้ัง
ครอบครัว สำานักงานตั้งอยู่ที่ มศว ประสานมิตร
 ปัจจุบัน มี รศ.ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ซึ่งเป็นอดีต
อธิการบดี 3 สมัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายศิริ ศิริบุตร เป็นเหรัญญิก และ
นายสัญญา สุรพันธุ์ เป็นเลขานุการและเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 
กรรมการมูลนิธิฯ ได้มีการจัดประชุมเพ่ือสรรหากรรมการชุดใหม่ 
ณ ภัตตาคารพูลสิน

                                               เรื่อง : สัญญา สุรพันธุ์ 

ศิษย์เก่�ได้รับร�งวัลจ�กก�ร
ประกวดวิดีโอเพลง

 นายวีรภัทร สุธีรางกูร ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิชา 
นวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 
Top Vote อันดับ 2 การประกวดมิวสิกวิดีโอเพลง ภายใต้
แนวคิด “The Dream on Stage” ของบริษัท บี.กริม แคเรียร์
(ประเทศไทย) จำากัด วันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีช่ือผลงาน
คือ “My dream on stage” สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้ท่ี
http://gdg.dik.co.th/campaigns/carrier_dream_stage

7SWU Alumni Magazine



 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ชั้น 1อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พิธีถว�ยพระพร
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์

พระบรมร�ชินีน�ถ

นิสิต มศว ได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดแข่งขัน

ภาพ : prswu

 นางสาวสายรุ้ง เพียรอนุรักษ์ นิสิต
ช้ันปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา 3,000 บาท จากการ
เข้าร่วม “การประกวดพูดฉับพลัน 
ระดับอุดมศึกษา” โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนื ่องใน
โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่
25 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 นายปณิธาน หินผา นิสิตช้ันปี 4
คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการประกวดอ่านทำานอง
เสนาะ “ท่องแล้วเท่” ภายใต้โครงการ
เติมเต็มรักในความเป็นไทย วันที่ 29
กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบัน
ปัญญ์สุข

 นางสาวกัณฐิกา สันฐิติ นิสิต
ชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาภาษาไทย (กศ.บ.) และ
นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ นิสิตชั้นปีที่
4 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย
ในโครงการวันภาษาไทยแห่ งชาติ  
พุทธศักราช 2559 รางวัลหม่อมหลวง
บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ วันท่ี  27 กรกฏาคม
2559 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ 
จ.นครปฐม

ใต้ร่มธงเท�
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ใต้ร่มธงเท�

ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
และค่�ยเสริมสร้�งอัตลักษณ์นิสิต มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีก�รศึกษ� 2559

“ติดปีก เติมฝัน ศูนย์ก�รเรียนรู้
คอมพิวเตอร์จ�กมือพี่สู่น้อง ปี2”

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศ
ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 8-11 
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
จังหวัดนครนายก เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
แก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อพัฒนา
นิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครบท้ัง 9 ประการ ซ่ึงในการจัดงานปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์
ปีนี้ ได้มีการปลูกจิตสำานึกนิสิต ให้เป็นผู้มีจิตสำานึกสาธารณะ 
มีกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ประกอบด้วยกิจกรรม
บัณฑิตไทยไม่โกง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนิสิต กิจกรรม
เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งมีนิสิตใหม่เข้าร่วม
ประมาณ 5,000 กว่าคน                                                      

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ “ติดปีก เติมฝัน ศูนย์การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์จากมือพี่สู่น้อง ปี 2” เมื่อวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 
2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้ว ที่มีความ
ต้องการและขาดแคลนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน
โดยได้รับการอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด
(มหาชน) และ อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
ในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จำานวน 23 โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะให้แก่นิสิต เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และโรงเรียน
ได้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นส่ือการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป

ภาพ : prswu
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 หากคุณกำาลังมองหาพ้ืนท่ีปลูกผักไว้กินเอง และปลอดภัย
จากสารพิษ ‘ผักงอก’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับคนเมือง
ที่รักสุขภาพ

มาดูวิธีปลูกผักงอกด้วยวิธีง่ายๆ กันค่ะ

 2.นำาวัตถุดิบใส่ลงไปในภาชนะท่ีเตรียมไว้ในอัตรา 2 ส่วน
และใส่ขี้เถ้าแกลบตามลงไป 1 ส่วน หากไม่มีขี้เถ้าแกลบใช้ดิน
ปลูกต้นไม้ทั่วไปแทนได้ ใส่ส่วนผสมทั้ง 2 อย่างครบแล้ว
 3.รดนำ้าด้วยนำ้าควันไม้ ให้ชุ่มประมาณ 1 เซนติเมตร 
นำ้าควันไม้จะช่วยลดแมลงหวี่ มด และ ป้องกันเชื้อราได้ระดับ
หนึ่ง หลังจากนั้นเจาะรูด้านล่างภาชนะเพื่อให้นำ้าไหลออก   
 4.เรียงเมล็ดลงไปในดินท่ีเตรียมไว้ให้เต็ม โดยไม่ให้เมล็ด
ซ้อนกัน ถ้าซ้อนกันเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราได้ง่าย และนำาส่วนผสม
ของดินมากลบบางๆ บนเมล็ดอีกครั้งหนึ่ง และรดนำ้าอีกครั้ง 
ตั้งไว้ 2 วันต้นก็จะค่อยๆ งอกขึ้นมา สามารถตัดและกินได้เลย

‘ปลูกผักงอก

กินเอง’
ด้วยวิธีง่ายๆ ได้สุขภาพ

  ถั ่วงอก คือ พืช
ตระกูลถั่วต่างๆ ถั่วเขียว 
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวดำา และถ่ัวแดง
ซ่ึงถือว่าเป็นชนิดแรกท่ีเรา
เร่ิมรู้จักการเพาะปลูกเมื่อ
เพาะเมล็ดแล้วก็จะกลาย
มาเป็นถั่วงอกที่ทุกคนชอบรับประทานกัน สำาหรับถั่วเหลือง
และถั่วลันเตาเป็นเมล็ดที่เกิดเป็นเชื้อราง่าย จึงไม่เหมาะที่จะ
นำามาเพาะวัตถุดิบที่ต้องเตรียม ดังนี้ 1.เมล็ดถั่ว 2.ภาชนะที่จะ
ใช้เพาะ 3.นำ้าเปล่า 4.ผ้าขาว
  ขั้นตอนการทำา
 1.ล้างถั่วให้สะอาด 2-3 ครั้ง (พร้อมกับคัดเมล็ดเสียที่
ลอยขึ้นมาทิ้งไป) 2.นำาถั่วมาแช่นำ้าค้างคืน อย่างน้อย 6-8 ชม. 
3.ตักขึ้นมาใส่ภาชนะ และล้างอีกครั้ง 4.ปิดด้วยผ้าขาวบาง 
5.รดนำ้าวันละ 1-2 ครั้ง เพียงแค่ 2 วันก็จะได้ต้นถั่วงอกต้น
ขาวๆ นำาไปกินกันได้แล้ว

  ต้นอ่อน เช่น ทานตะวัน 
โต้วเหม่ียว ไควาเระ เป็นเมล็ด
ที่นำามาเพาะให้เกิดเป็นต้นอ่อน 
ก็สามารถเก็บมากินได้แล้ว โดย
ไม่ต้องรอนาน แต่บางชนิดอย่าง
หัวใช้เท้าไม่สามารถนำามาเพาะ
เป็นต้นอ่อนได้ เพราะมีพิษจะ
เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

 วัตถุดิบที่ต้องเตรียม มีดังนี้ 1.ขี้เถ้าแกลบที่แห้งสนิท 
2.เปลือกมะพร้าวสับ 3.เมล็ดผัก 4.ภาชนะท่ีจะใช้เพาะ 5.นำา้ควันไม้
  ขั้นตอนการทำา
 1.นำาเปลือกมะพร้าวสับมาร่อนด้วยตะแกรง แยกใย
มะพร้าวออก (ไม่ต้องทิ้งนำามาคลุมดินต่อได้) เพราะถ้าไม่แยก
ออกจะทำาให้การงอกของต้นไม่สมำ่าเสมอ

  ผัก Micro green คือ 
ผักท่ีมีเมล็ดท่ีเล็กท่ีสุด เช่น ผักบุ้ง
กวางตุ้ง คะน้า ผักโขม ซึ่งจะ
เห็นมากตามท้องตลาดทั่วไป 
ผักชนิดน้ีเพียงแตกใบจริงออก
มาเพียง 2 -3 ใบ ก็ตัดนำามากิน
ได้แล้ว และมีคุณค่าทางอาหารสูง
 วัตถุดิบที่ต้องเตรียม มี
ดังนี้ 1.ดิน 2.มูลสัตว์ 3.ใบไม้
แห้ง 4.เมล็ดผัก 5.ภาชนะที่จะ
ใช้เพาะ 6.นำ้าเปล่า

  ขั้นตอนการทำา
 1.เตรียมดิน นำาดิน มูลสัตว์ และใบไม้แห้ง (ถ้าไม่มี
ใบไม้แห้งใช้กากกาแฟแทน) มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน และใช้นำ้า
‘ปลูกผักงอกกินเอง’ ด้วยวิธีง่ายๆ ได้สุขภาพ thaihealth รดลงไป
โดยไม่ต้องชุ่มมาก
 2.นำาวัตถุดิบมาผสมท่ีเข้ากันดีแล้วมาป้ันเป็นก้อนกลมๆ
 3.ใส่ถุงเอาเชือกปิดถุงไว้ วางไว้ในที่ร่ม 2-3 วัน แล้วนำา
มาใช้ได้ การเพาะเมล็ด นำาดินที่เตรียมไว้แล้วใส่ภาชนะ และ
โรยเมล็ดลงไปไม่ให้ซ้อนกัน กลบดินบนเมล็ดเล็กน้อย และรดนำา้
ให้ชุ่ม รอเพียง 10 วันก็ได้จะต้นท่ีโตนำามาประกอบอาหารได้แล้ว
 เพียงแค่หาส่วนผสม ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย และปลูก
ด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผักที่ปลอดสารเคมี 
ประหยัดมากขึ้น และยังได้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายอีกด้วย 
ถ้าอยากได้สุขภาพที่ดีลองปลูกผักทานเองดีกว่าค่ะ

ที่มา : www.thaihealth.or.th

ส�ระน่�รู้
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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

"
รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา บอกเล่าเรื่องราวผ่านจุลสารฯ
โดยส่งข้อมูลไปยัง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มศว

          alumni@swu.ac.th               ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว        
โทรศัพท์ : 0 2260 9547     114 สุขุมวิท 23

                                                                                   
โทรสาร : 0 2260 9547       เขตวัฒนา กทม. 10110



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

ทำ�วันเกิดของท่�น เป็นวันให้ก�รศึกษ�
“กองทุนวันเกิด

เปิดโอก�สก�รศึกษ�”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี
จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก

ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้
แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ กองคลัง มศว ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
สามารถรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที

 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา มศว ประสานมิตร ประเภทบัญชี 
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 980-2-12515-6 และสำาเนา
ใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยังเบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 
0244 หรือ ทางไปรษณีย์ ไปยังกองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อกองคลังจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้
บริจาคต่อไป


