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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก งานสารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-258-4007

100 ปี ชาตกาล
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
16 กันยายน 2459 - 16 กันยายน 2559
			  อาจารย์สาโรชรอบรู้
ทั้งถ่ายทอดสืบสาร
ประพฤติชอบเชี่ยวชาญ
เป็นแบบอย่างศิษย์ล้วน
			  แม้นเวลาผ่านพ้น
คงแต่ความเจริญมี
ศิกษกะโศภี
ร�ำลึกคุณอาจารย์ไม่ร้าง
			  อาจารย์มีแต่ให้
ความรักศิษย์เป็นนิตย์
ความอาทรห่วงใยกิจ
ให้อภัยศิษย์หลุดพ้น
			  เก็บดวงดาวต่างสร้อย
เก็บตะวันประคองชู
เก็บใจศิษย์เลิศหรู
เก็บพฤกษาทั่วหล้า

วิชาการ
ครบถ้วน
ดุจปราชญ์  เทียวนา
กราบไหว้บูชา
หมื่นปี
สืบสร้าง
มากทั่ว  ไทยเอย
เก็บไว้ใจเกษม
ผองศิษย์
ท่วมท้น
ต่อเนื่อง  ศิษย์เอย
ผ่องเนื้อใจตน
บูชาครู
ส่องฟ้า
บูชิต  ครูเอย
กลั่นน�้ำใจเกษม

ด้วยความเคารพรักและคิดถึงอาจารย์ จาก ลูกศิษย์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิวัฒน์ บุรทัต
กศ.บ. รุ่น 10 ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ให้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นอธิการบดี มศว คนใหม่ เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยเป็นอธิการบดี
คนที่ 11 ของ มศว
รศ.ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล เริม่ รับราชการที่ มศว เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม
2529 ในฐานะอาจารย์ประจ�ำภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
ท่านส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัย
มหิดล ปริญญาโทด้าน พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอกทาง Microbiology จาก Virginia
Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia
สหรั ฐ อเมริ ก า และได้ รั บ ทุ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ของทบวง
มหาวิทยาลัย ในปี 2537
ในด้านการท�ำงานบริหารมหาวิทยาลัย ได้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้แทนคณาจารย์
และฝ่ายผูบ้ ริหาร/กรรมการอุธรณ์รอ้ งทุกข์/ประธานคณะกรรมการด�ำเนิน
งาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว/รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ /รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ฝ่ายวิจยั และพัฒนา ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยกิจการนิสติ /อาจารย์ทปี่ รึกษาสโมสร
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว/กรรมการบริหารงานวิจัย มศว
คณะศึกษาศาสตร์ก�ำหนดจัดงาน 100 ปีชาตกาล ศ. ดร. สาโรช  
บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มีกำ� หนดการ
ดังนี้  
06.00 - 08.30 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียนชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
08.30 - 09.30 น. พิธีสักการะวางพวงมาลาและกล่าวสดุดี ศ. ดร. สาโรช
บัวศรี โดยอธิการบดี มศว และคณะผูบ้ ริหารหน่วยงานต่างๆ แขกผูม้ เี กียรติ ศิษย์เก่า
นิสิต และนักเรียน
09.30 - 10.00 น. พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
10.00 - 10.30 น. พิธปี ระกาศตนเป็นศิษย์คณะศึกษาศาสตร์  นิสติ กศ.บ.
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. พิธสี งฆ์ (ท�ำบุญ/ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์)
ณ ห้องประชุม ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี ชั้น 2
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวัน ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี
ณ  ห้องประชุม ศ. ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น  2
14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 - 15.00 น. พิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่พฤฒาจารย์และมอบ
ของที่ระลึกคณาจารย์เกษียณอายุราชการ
15.00 - 15.30 น. ปิดงานโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำ
เดือนตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1 เริ่ม
เวลา 13.00 น. สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501 โดยชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลาง ลูกศิษย์
ผู้รักใคร่นับถือ ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร จะท�ำบุญครบรอบ 50 วัน
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้อง ศ. ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ.วราพร
สุรวดี ที่มาเล่าเรื่อง ความเป็นมาของ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ให้คณะ
กรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และเหตุที่ต้อง
ขอรับเงินบริจาคเพิม่ เติมอีก 10 ล้านบาท ซึง่ ภายในระยะเวลาประมาณ 3
สัปดาห์ได้มผี รู้ ว่ มบริจาคเกินกว่าเป้าหมาย สือ่ ฯ ต่างๆ ได้ชว่ ยให้ประชาชน
ทัว่ ไปเห็นถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการด�ำเนินงานพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกของ
ท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในวันดังกล่าวทั้ง รศ. วราพร และผู้เข้า
ร่วมประชุมจึงมีความปลาบปลื้มยินดีร่วมกับท่านอาจารย์ ในการนี้ชมรมฯ
ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 10,000 บาท คณะกรรมการฯ สมาชิกชมรมฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมบริจาค 113 รายได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 119,600 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)ขออนุโมทนาในกุศลจิตมา ณ
โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มศว จัดพิธีถวายพระพรเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
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โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว สมาชิก
ชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์
ข้าราชการ ที่มีอายุครบ 84 ปี ในปี 2559 จ�ำนวน 25 ท่าน ใน
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องแปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 2. ผศ. เลิศ ชูนาค
3. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
4. ผศ. วิชิต โชติกธีรกุล
5. รศ. เสาวนี อินทรภักดี
6. ศ. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์
7. ผศ. ทองคํา ธูปสุวรรณ
8. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์
9. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
10. ผศ. โสภัณ วีรชัย
11. อ. จํารัส เสรีพันธุ์
12. รศ. วารุณี วงษา
13. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์
14. ศ. ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ
15. รศ. หทัย ตันหยง
16. ศ. ดร. จรรจา สุวรรณทัต
17. รศ. ผกา แสงสุวรรณ
18. รศ. ดร. ลาวัลย์ พลกล้า
19. รศ. สีอุไร จิปิภพ
20. รศ. ดร. ธวัช บุรีรักษ์
21. อ. อนงค์ สินสิริ
22. รศ. ชม ภูมิภาค
23. ผศ. ลดาวัลย์ นุตสติ
24. อ. ปรีดา รอดโพธิ์ทอง
25 ผศ. คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�ำประพันธ์แด่
  อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.15 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.15 - 10.30 น มอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่อาจารย์อาวุโส
10.40 - 11.00 น. ผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวขอบคุณ
11.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและ
  สันทนาการ
ชมรมฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 มีกำ� หนดการ ดังนี้
วันที่ 27 กันยายน 2559
07.00 น. รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
10.30 น. เข้าที่พัก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นมัสการพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ รับศีล และเริ่มการ
อบรม
17.00 น. พักรับประทานน�้ำปานะ (ศีล 8)
18.30 น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรม
21.00 น. พักผ่อน (พักห้องละ 2 คน)
วันที่ 28 กันยายน 2559
04.00 น. ทําภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
6
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ฟังการบรรยาย ปฏิบัติธรรม
17.00 น. พักรับประทานน�้ำปานะ (ศีล 8)
18.30 น. ปฏิบัติธรรม ตอบปัญหาธรรม
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 29 กันยายน 2559
04.00 น. ทําภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น กราบลาพระอาจารย์มานพ อุปสโม
10.30 น. ซื้อของในตลาดจันทบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครัวลุงเชย
13.30 น. ออกเดินทางกลับ มศว
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางคนละ 2,500 บาท (ค่าอาหารของศูนย์ ค่าน�ำ 
้
ค่าไฟ ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลาง
วัน) การแต่งกาย : กางเกงขายาวด�ำ / กระโปรงยาวด�ำ / ผ้าถุงด�ำ เสื้อ
สีขาว การปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีเก้าอี้ให้นั่งถ้าไม่สะดวกนั่งกับพื้น
แจ้งชื่อกับนางสาวนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร. 08 1489 5501 นางสาว
อุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 09 0917 3993 โอนเงินเข้าบัญชีทัศนศึกษา
สว 6251-6 รับสมัครจํานวน 40 คน หรือ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ โทร
081 855 3268 โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 032http://seniorclub.swu.ac.th
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425367-8 หรือธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-2-0960-7
ชมรมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีนี้ทราบว่า มหาวิทยาลัยอนุญาตให้น�ำรถมาจอดเพื่อท�ำภารกิจ
ต่าง ๆ ได้ โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญ แก่เจ้าหน้าที่ ทางเข้าออก ใต้อาคารจอดรถ ชมรมฯ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้
ชมรมคนรักษ์โรงพยาบาลชลประทาน (นายแพทย์อุทัย
สุภาพ) ขอเชิญร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 1,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเด็กพิการทุพลภาพที่สถานสงเคราะห์และ
ผู้ด้อยโอกาส จะทอดผ้าป่าในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจร่วม
ท�ำบุญ ติดต่อ ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์ โทร 081 855 3268 และโอน
เงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 032-425367-8 หรือธนาคาร
กรุงไทย หมายเลขบัญชี 980-2-0960-7 แจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อออกใบ
อนุโมทนาบัตร
เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ฝากแจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�ำการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�ำ
เรื่องเบิกจ่ายตรง เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางชื่อ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนนั ทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว เลขทีบ่ ญ
ั ชี
2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
8
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ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวเหล่าสุนทร ทีส่ ญ
ู เสีย
ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และได้อุทิศ
ร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ. จินตนา  พุทธะเมตะ
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล
อ. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
รศ. เกษร  พะลัง
รศ. ดร. อรพรรณ  ประสิทธิรัตน์

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกันยายน
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. พิชัย  ผดุงรัตน์
11. รศ. ศิรี  ศิริผันแก้ว
13. รศ. ดร. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา  พึ่งตน
17. ผศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา  สุวรรณทัต
21. รศ. มณฑา  โกเฮง
23. รศ. สมัย  เหล่าวานิชย์
25. คุณสุประภา  ศรีทอง
27. อ. ส่องสี  ภักดีผดุงแดน
29. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
31. รศ. ยุพา  ส่งศิริ

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์  สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์  ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์  ประสิทธิ์รัตน์
14. คุณกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์
16. ผศ. ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์
18. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
20. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
22. อ. สงวน  มีระหงษ์
24. รศ. งามตา  วนินทานนท์
26. อ. สุรเดช  วันทยา
28. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
30. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ
32. ผศ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
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33.
35.
37.
39.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

คุณนันทวรรณ  แก้วเอี่ยม
34.
ผศ. ทองค�ำ  ธูปสุวรรณ
36.
ผศ. กรรณิการ์  ยุกติรัตน
38.
ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
41.
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 43.
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
45.
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
47.
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
49.
คุณผิว  ค�ำใหญ่
51.
รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์

http://seniorclub.swu.ac.th

ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
ผศ. มณฑา  ไพบูลย์
ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
คุณวิลัย  ดวงศรี
คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
รศ. วนิดา  ข�ำเขียว
คุณเสถียร  อักษรชู
ผศ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ

11

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2559

พระนิพนธ์ที่ 21
1
สมเด็จพระญาณสังวร

อันคนทีท่ ำ� งานทีเ่ ป็นคุณ ให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะต้องประสบถ้อยค�ำ
ถากถาง หรือการขัดขวางน้อยหรือมาก ผู้มีใจอ่อนแอก็จะเกิดความย่อท้อ
ไม่อยากที่จะท�ำดีต่อไป แต่ผู้ที่มีก�ำลังใจย่อมไม่ท้อถอย ยิ่งถูกค่อนแคะก็
ยิ่งจะเกิดก�ำลังใจมากขึ้น ค�ำค่อนแคะกลายเป็นพาหนะที่มีเดชะแห่งการ
ท�ำความดี แม้พระพุทธเจ้าก็ยังถูกคนที่ริษยามุ่งร้าย จ้างคนให้ตามด่าว่า
ในบางครั้ง

1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความสุขที่ไม่เหมือนกัน
คนทุกวันนี้ มีความสุขที่ไม่ต้องเหมือนกัน
บางคนไปท่องเที่ยวเพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวง
บางคนชอบขี่จักรยาน ได้ออกก�ำลังกายเห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่
รายทาง
บางคนชอบ เข้าวัด ท�ำบุญภาวนา ท�ำจิตใจให้สะอาด ดื่มด�่ำในรส
พระธรรม
บางคนชอบท�ำสวน ปลูกพืชผัก เป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ
ผู้ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศ
ตนให้กับประเทศชาติ เป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพยากรที่มีค่า
การเลี้ยงดูหลาน เขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้
ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไข
การดูแลสามีและภรรยาสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วม
สุขกันมา ท�ำให้รู้ว่าน�้ำตาลไม่มีวันคลายรสหวาน
บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ สุขที่ได้ท�ำ
เพื่อท่านก่อนสายเกิน
สุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ท�ำ ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกัน
บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่เอนกาย มีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้ว
ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกัน เราไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่าง
ใคร
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100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา

2

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ง
ตั้งเป็นราชบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ และได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ที่มี
คุณธรรมสูงประดุจผู้ทรงศีล สมเป็นแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบของชาติไทย
เพราะพูดอย่างไร ก็น�ำมาสอนศิษย์อย่างนั้น ไม่มีบิดพลิ้วเป็นอย่างอื่น เช่น
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่พับแขนเสื้อ ท่านก็ปฏิบัติตนให้เห็นเป็นตัวอย่าง
เป็นครูทมี่ เี มตตาสูง มีเหตุมผี ล มีนำ�้ ใจเป็นนักประชาธิปไตย เป็นผูส้ บื ทอด
เจตนารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาที่เปี่ยมล้นทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
2 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
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รวมทั้งชี้น�ำทางปัญญาแก่ลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน มีความมุ่งมั่นในการเชิดชู
เกียรติคุณต่อการประกอบวิชาชีพครู เป็นผู้เปลี่ยนโฉมการศึกษาไทยจาก
หน้ามือ เป็นหลังมือ โดยกล่าวให้สังคมรับรู้ว่า “อาชีพครูในตอนนั้นตกต�่ำ
เหลือเกิน การศึกษาในทางครูโดยตรงสูงสุดก็แค่ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
คือ อนุปริญญาเท่านั้น” จึงไม่ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นที่มีการสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี โท เอก จึงน�ำเสนอ พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา พร้อมยก
หลักสูตรให้สูงขึ้นถึงขั้นปริญญาตรี โท เอก ส�ำเร็จเสมอเหมือนกับวิชาชีพ
อื่น และเริ่มรับนิสิต/นักศึกษา เข้าเรียนปริญญารุ่นแรก เมื่อ พ.ศ. 2496
ถึง พ.ศ. 2497 นิสิต /นักศึกษา รุ่นแรกส�ำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิการ
ศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ความส�ำเร็จครัง้ นีน้ บั ว่ายิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในวงการศึกษา
ครูของประเทศไทย ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงเป็นครูที่
ศิษยานุศษิ ย์มคี วามประทับใจในความมีวญ
ิ ญาณครูและความเป็นผูม้ ี “ภูมริ ู้
ภูมิธรรม ภูมิฐาน” เป็นที่สุด นับว่าท่านศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
เป็นผู้ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาของชาติไว้อย่างสูงยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มีหลักในการบริหารงานและ
บุคลากรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา คือ คณาจารย์ ผู้ร่วมงาน นิสิต
นักศึกษา และนักเรียน ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดัง
คติพจน์ที่ท่านเขียนไว้ว่า “ให้บ�ำเพ็ญตนเป็นผู้มีความรู้ประดุจ นักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล” คุณงามความดีของศาสตราจารย์
ดร. สาโรช บัวศรี นั้น มีมากมายสุดจะพรรณนาได้ ณ ที่นี้ ผู้อ่านที่มี
ความสนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ซึ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เขียนขึ้นเอง ผู้เขียนคนอื่นๆทั้งผู้ร่วมงาน
ลูกศิษย์ รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เผยแพร่ไว้
http://seniorclub.swu.ac.th
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มากมาย ในที่นี้จะขอสรุปเพียงประวัติสังเขปเพื่อทราบทั่วกัน ดังต่อไปนี้
ปฐมวัย การศึกษา และหน้าที่การงาน
เด็กชายสาโรช บัวศรี เป็นบุตรขุนประทุมสิริพันธ์ (เจริญ บัวศรี)
กับคุณแม่ประทุมสิริพันธ์ (เปล่ง) เกิดที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวัน
ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2459 อายุ 8 ขวบ ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่บ้านเกิด ไปเรียนต่อปีนังที่โรงเรียนแองโกลไชนีส (The
Anglo-Chinese School) เรียนอยู่ 3 ปี สอบได้ที่ 1 ถึง 3 ปีซ้อน ก็กลับ
มาเรียนทีโ่ รงเรียนฝึกหัดครูพระราชวังสนามจันทร์ หลักสูตร 2 ปี มีผลการ
เรียนเป็นเลิศในทุกวิชาครูและวิชานอกหลักสูตร จึงได้รับประกาศนียบัตร
ครูประถม (ป.ป.) และสอบธรรมศึกษาได้ จึงสมัครเข้าศึกษาที่คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษร
ศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) เรียนต่ออีก 1 ปี เพื่อรับวุฒิทางวิชาชีพครู ได้
อนุปริญญาครูมัธยม (ป.ม.)
เริ่ ม เข้ า รั บ ราชการต� ำ แหน่ ง อาจารย์ ผู ้ ช ่ ว ยโท โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ายไปเป็นครูโทกรมสามัญ
ศึกษา ประจ�ำโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้เป็นครูใหญ่ และย้ายกลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร สอบชิงทุน
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่ 1 ได้รับทุนเรียนวิชาศึกษา
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (Ohio State University) สอบ
ได้การศึกษามหาบัณฑิต (M.A.) ปี พ.ศ. 2491 และสอบได้ดุษฎีบัณฑิต
(Ph.D.) ใน พ.ศ. 2494 มีผลการเรียนเป็นเยีย่ ม จึงได้รบั เกียรติจากสมาคม
เกียรตินยิ มการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคม และ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอได้เชิญให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนอีก 1 ปี ก็กลับมารับ
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ต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูชนั้ สูง ถนนประสานมิตร กรุงเทพฯ
เป็นผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนแรก เป็นรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง คือ มหา
ปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
ชีวิตครอบครัว
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี สมรสกับอาจารย์ศริ ี (ศิร)ิ ศิรจิ รรยา
เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์และที่แผนกฝึกหัด
ครู ไม่มีทายาทไว้สืบสกุล แต่ชีวิตครอบครัวนับว่าเป็นชีวิตที่แสนหวานชื่น
เป็นชีวิตที่ดี น่ารื่นรมย์ มีความอบอุ่น มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ดังที่
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี บันทึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์พระราชทาน
เพลิงศพ ว่า “ร�ำลึกถึงศิรี บัวศรี ภรรยาผูป้ ระเสริฐยิง่ ... ตัง้ แต่เราแต่งงาน
กัน คุณหริก็เริ่มเป็นภรรยาผู้ประเสริฐ ดูแลบ้านช่อง ทรัพย์สมบัติ หยูกยา
อาหาร เสื้อผ้า งานการ ญาติพี่น้อง ครอบครัว การท�ำบุญสุนทาน ฯลฯ
เรียบร้อย ราบรืน่ ไปหมด ไม่วา่ จะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กน้อยนิดเดียว คุณ
หริจัดการเสร็จไปหมดเลย จึงเกิดความราบรื่น และร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งใน
ครอบครัว และในชีวิตเราทั้งสอง ...”
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ตลอดชีวิตของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี นั้น ได้ท�ำประโยชน์
ด้านการศึกษาไว้ให้แก่ประเทศมากมาย อาทิ ยกระดับวิชาชีพครูถึงระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ให้เป็นวิชาชีพ (professional) ทีส่ มบูรณ์ ท�ำให้อาชีพ
ครูไม่ตกต�่ำ และทัดเทียมกับนานาวิชาชีพอื่นๆ ในฐานะความเป็นครู ก็มี
วัตรปฏิบตั อิ นั ดีงามด้วยการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ สังคม เป็น
นักวิชาการ เขียนต�ำราทางการศึกษา บัญญัติศัพท์การศึกษา ริเริ่มจัดท�ำ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ก่อตั้งสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ออก
วารสารเผยแพร่วิชาชีพครู ให้ครูทั่วประเทศได้อ่านเพื่อพัฒนาตนเองให้
ทันโลก เป็นราชบัณฑิตทีท่ รงภูมริ ใู้ นสาขาวิชาชีพ ฯลฯ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบ
อย่าง ด้านความรู้ คือ มีผลการเรียนเป็นเยี่ยมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก จึงนับได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
เป็นนักการศึกษาที่มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงด้านการศึกษาสูงสุดคนหนึ่ง
ของประเทศไทย ซึง่ นักการศึกษารุน่ ต่อๆมาพึงตระหนักและยึดถือเป็นแบบ
อย่าง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจ
ล้มเหลว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2536 เวลา 11.15 น. นับเป็นการ
สูญเสียนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของชาติ ที่มีทั้ง ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
ไปอย่างน่าเสียดาย ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล จึงขอบันทึกชีวประวัติ
สังเขปไว้เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระคุณสืบไป
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รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�ำ
ผู้เกษียณอายุราชการประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ด้วยในปี พ.ศ. 2559 จะมีขา้ ราชการ จ�ำนวน 57 ราย ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน
10 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 9 ราย สังกัด มศว พ้นจากราชการ
เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
ข้าราชการ

ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นายพิพัฒน์  สมใจ
2. นางจารุพร  มีวันดี
3. นางเสาวลักษณ์  อภิวาท
4. นางสาวสุณี  เหล่ารัตนเวช
5. นางสารินา  ทองแสง
6. นางสาวนิภาพรรณ  วีโรทัยสกุล
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
7. นางจันทิรา  จิตวีระ
คณะพลศึกษา
8. นางกัลยา  สินเจริญ
9. นางวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
10. อ. ล�ำพอง  ศรรุ่ง
คณะแพทยศาสตร์
11. ผศ. สุวดี  ชวนไชยะกุล
12. รศ. ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ
13. รศ. วันชัย  บุพพันเหรัญ
http://seniorclub.swu.ac.th

กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองคลัง

ส�ำนักงานคณบดี  
ส�ำนักงานคณบดี  
ภาควิชาพลศึกษา  
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม
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14. รศ. สุรางค์รัตน์  ศรีสุรภานนท์
15. อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
16.
17.
18.
19.

ผศ. อุษาวดี  เอกแสงศรี
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
ผศ. ประไพพรรณ  เอมชู
ผศ. นุชรี  ตรีโลจน์วงศ์

คณะวิทยาศาสตร์
20. อ. ธนูชัย  ภูอุดม
21. ผศ. สุนันท์  ชัยนะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. รศ. กัณวริช  พลูปราชญ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
23. นายด�ำรงเกียรติ  อัครวิชิตชัยกุล
24. รศ. ดร. มานพ  วิสุทธิแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์
25. ผศ. พวงรัตน์  เกษรแพทย์
26. รศ. ดร. เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์
คณะสังคมศาสตร์
27. ผศ. สุวิชา  โกมลทัต
28. รศ. วิชัย  พันธนะหิรัญ
29. รศ. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
30. รศ. ดร. อรพินทร์  ชูชม
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ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�ำนักงานคณบดี
ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
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ส�ำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
31. อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
ส�ำนักหอสมุดกลาง
32. นางสาวศิริพรรณ  ตันติวัชรประกาย
33. นางณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ
34. นายจรุงวัฒน์  พูลสวัสดิ์
35. นางจุฑาทิพย์  สุระประจิต
36. นายเชิดชาติ  พุกพูน
37. นางกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ
38. นางนภพรรษ  สุดปาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
39. อ. อัจฉรา  องค์ศิริวิทยา
40. อ. ธัช  พรหมปัทมะ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
41. อ. ดวงตา  เจริญทรัพย์
42. อ. ศรินรัตน์  วีรเนตินันท์
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
43. อ. จ�ำลอง  ช่างต่อ
44. ผศ. ศรีจันทร์  พันธุ์พานิช
45. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
46. อ. ลักขณา  สอนดี
47. อ. กัญญา  พานิชสกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
48. ผศ. ดร. สุรวุฒิ  ปัดไธสง
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โรงพยาบาลชลประทาน
49. นางยาใจ  คงร�ำพึง
50. นางประภา  วิเชียรสิงห์
51. ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
52. นางรสรินทร์  จันทร์เสี้ยวรัศมี
53. นางดรุณี  ปรีชาสนธิกุล
54. นางจิราวรรณ  สุวรรณภารต
55. นางปวีณสมร  ตากรม
56. นางสุชาดา  แสงทอง
57. นางชื่นชีวิต  โชติพิทยสุนนท์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล

ลูกจ้างประจ�ำ
นางเครือวรรณ์  บุญกัน
กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี
นายสมัย  ขุนเศรษฐี
กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี
นายสามารถ  สุคันธชาติ
กองกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางกษวรรณ  กฤษณคุปต์
คณะสังคมศาสตร์
นายเชาวลิต  เปลี่ยนอารมณ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
นางสาววนิดา  มณฑลเธียรทอง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
นางทิพพา  วิชัยดิษฐ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
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8. นางทองใบ  โหงวฮวด
9. นายสุวรรณ  บุระศรี
10. นางมานะ  ใยสูง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
กลุ่มอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลชลประทาน

พนักงานมหาวิทยาลัย
นางส�ำรวย  แตงอ่อน
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ
การจัดการขนส่งและความ
ปลอดภัย
นายสมชาย  เทพแสง
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
นางลลิตภัทร  วณิชยานันต์
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
นางสาวสุรัสวดี  อิฐรัตน์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
นางวรรณะ  แสนสุข
โรงพยาบาลชลประทาน
นายอรุณ  แก้วพลอย
โรงพยาบาลชลประทาน
นางพันทิพา  ธรรมนิยม
โรงพยาบาลชลประทาน
นางสาวกฤษณา  สังคริโมกข์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
นางนาฏยา  โชติกะพุกกณะ
ส�ำนักหอสมุดกลาง
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การด�ำรงชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ
เราสามารถแบ่งช่วงอายุในวัยเกษียณ โดยใช้ระยะเวลากับความ
สามารถในการใช้ชวี ติ ได้ 3 ช่วงวัย เพือ่ ความแม่นย�ำมากขึน้ ในการประเมิน
กิจกรรมการใช้ชีวิตตามสุขภาพ และอายุขัยในแต่ละช่วง เพราะคนอายุ
85 ปี ไม่น่าจะท�ำอะไรได้เหมือนคนอายุ 65 ปี ดังนั้น หากจะเหมารวม
คนเกษียณตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะท�ำให้ประเมินและ
วางแผนได้ไม่รอบคอบ
1.วัยห้าว (วัยเริ่มต้นเกษียณ 60-69 ปี)
คนในวัยต้นๆ เกษียณ 60-69 ปี ส่วนใหญ่ยงั สามารถท�ำอะไรได้มาก
ยังคงมีพลังล้นเหลือพอที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนช่วงก่อนเกษียณ บางคน
ก็ไปท�ำสิ่งใหม่ที่อยากท�ำแต่ไม่มีโอกาสท�ำมาก่อน  ผู้ประกอบกิจการส่วน
ตัวหรือมีอาชีพอิสระ อาจจะมีความแตกต่างน้อยระหว่างการใช้ชวี ติ ก่อนกับ
หลังเกษียณ เพราะยังท�ำกิจการของตนไปได้เรื่อยๆ แม้จะลดเวลาท�ำงาน
ลงบ้าง แต่การใช้ชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพวกมนุษย์เงินเดือนจะ
เปลีย่ นแปลงมาก จากท�ำงานเต็มเวลา มาเป็นคนว่างงาน 100% หรือเหลือ
เพียงงานพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว
ก่อนตัดสินใจจะท�ำอะไรในวัยนีค้ วรประเมินความพร้อมของตนเองให้
ดี โดยเฉพาะด้านการเงิน สังขาร ประสบการณ์ตอ่ สิง่ ใหม่ กับการใช้ชวี ติ ที่
เหมาะสม เพราะวัยนีเ้ ป็นวัยทีย่ งั ฮึกเหิม อยากท�ำสิง่ ใหม่ๆ ทีใ่ ฝ่ฝนั โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกจ้าง ข้าราชการ ที่มีเงินเก็บเงินออม ที่หลายคนอยากเริ่มต้นอาชีพ
ใหม่ทเี่ ป็นนายตนเองบ้าง บางคนก็ไปลงทุนท�ำสวน โดยอาจลืมศึกษาความ
เป็นไปได้ ความสามารถ ก�ำลังกาย ประสบการณ์ และความลงตัวกับ
24
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ตนเอง จนเกิดผลเสียหายด้านการเงินในที่สุด
อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ มีวัยห้าวหลายคนที่ยังสามารถใช้ความรู้ที่
สัง่ สมมานานไปรับงานทีป่ รึกษา ท�ำกิจการต่อเนือ่ ง ก่อนส่งต่อให้ลกู หลาน
ส�ำหรับข้าราชการ ลูกจ้างทีเ่ กษียณจากการท�ำงานเต็มเวลา อาจใช้เวลาใน
ช่วงชีวิตนี้ สั่งสมการเงินเพิ่มเติมจากการหารายได้พิเศษ หรือท�ำงานการ
กุศล หรือท�ำในสิ่งที่ตนเองต้องการท�ำแต่ยังไม่ได้ท�ำ  เช่น ท่องเที่ยวไปยัง
ที่ต่างๆ การเข้าไปช่วยงานมูลนิธิการกุศล กิจกรรมต่างๆ หรือช่วยเหลือ
เลี้ยงดูลูกหลาน รวมถึงการดูแลสุขภาพ ออกก�ำลังกาย เปิดร้านอาหาร
ขายของผ่านไซเบอร์ สิ่งเหล่านี้หากลงตัว จะท�ำให้วัยห้าวพึงพอใจในชีวิต
เกษียณ สามารถหารายได้เพิ่ม และรู้สึกว่าตนเองยังมีค่าต่อสังคม
2.วัยหด (วัยเกษียณจริง 70-79 ปี)
ในวัยหด สังขารเราเองจะท�ำให้ความสามารถในการหารายได้ลดลง
จนเกือบหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายสันทนาการด้วยที่จะลดลง เพราะเริ่มไม่
สนุกกับการแสวงหา แต่คา่ ใช้จา่ ยด้านสุขภาพจะเพิม่ ขึน้ ตามปัญหาสุขภาพ
ทีม่ ากขึน้ โรคภัยทีม่ อี ยูจ่ ะแสดงอาการชัดเจนขึน้ และความสามารถในการ
ใช้ชีวิตจะลดลง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้างเกษียณ อาชีพอิสระ
หรือเจ้าของกิจการ ต่างจะไม่มีความแตกต่างด้านการใช้ชีวิตในวัยหดสัก
เท่าไหร่
การท�ำกิจกรรมในช่วงวัยนีจ้ งึ ควรลดระดับลง และไปให้ความส�ำคัญ
กับสุขภาพกาย สุขภาพใจให้มากขึ้น ควบคุมการบริโภค เน้นการรักษา
สุขภาพ ช่วยเหลือตนเองในกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ แต่อย่า
รั้นเพราะมั่นใจในศักยภาพสังขารของตนจนเกินจริง เพราะจะท�ำให้เกิด
ปัญหาก่อนวัยอันควร ทางที่ดี ให้หากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ใช้ชีวิตกับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมเพื่อนในหมู่บ้าน ในคอนโดฯ ในวัด หรืออยู่กับหลานเหลนรุ่นเล็กๆ
เพื่อคลายเหงา เป็นต้น
3.วัยเหี่ยว (ช่วง 80 ปีขึ้นไป)
คนอายุ 80 ปีขึ้นไป ถือว่าอยู่ในช่วงชราภาพ เรียกว่าก้าวเดินต่อไป
ก็คือ กลับบ้านเก่า แต่กว่าจะถึงวันนั้นบางทีก็แสนจะยาวนาน เวลาของ
คนในช่วงนีม้ เี หลือเฟือทีส่ ดุ จนถึงวาระสุดท้าย บางคนก็อายุเกินร้อยปี เป็น
วัยพักผ่อนจริง ซึง่ ปัญหาสุขภาพจะแสดงออกอย่างชัดเจน การจดจ�ำต่างๆ
ลดลงอย่างเด่นชัด จะท�ำอะไรหลายคนก็ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเหลือเป็นส่วน
ใหญ่คนวัยเหีย่ วจะกินน้อยลง มีความอยากน้อยลง การใช้จา่ ยด้านการเงิน
จะลงไปในเรือ่ งสุขภาพเกือบทัง้ หมด ส�ำหรับผูช้ ราภาพมากๆ ก็จำ� เป็นต้อง
มีผู้คอยดูแล ซึ่งหากมีครอบครัวลูกหลานช่วยเหลือก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้
มาก การเตรียมพร้อมด้านการเงินช่วงสุดท้ายนี้จึงจะต้องเตรียมไว้ส�ำหรับ
เรื่องสุขภาพเป็นหลัก
การวางแผนการเงินหลังเกษียณ ต้องตอบค�ำถาม 3 ข้อ
1. ท�ำอย่างไรกับหนี้สินก้อนใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่
2. ท�ำอย่างไรให้เงินออมทีม่ ี ยังคงงอกเงย ให้ผลตอบแทนโดยไม่ตอ้ ง
ไปลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงจนเกินไป
3. ท�ำอย่างไรให้เงินที่มี เพียงพอต่อการใช้ไปจนตาย เป็นเรื่องจริง
ทีส่ ดุ เลย ทีฉ่ นั พูดบ่อยๆ ว่า “มันเป็นเรือ่ งน่าเศร้าถ้าเราตายก่อนใช้เงินหมด
แต่จะเป็นเรื่องสุดสลด ถ้าใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย” ถ้าตายไปแล้วใช้เงิน
ไม่หมดก็ถือว่าเป็นโชคของคนข้างหลัง แต่ถ้าใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายนี่สิ
จะท�ำยังไงดี เคยมีคนตอบว่า “ไม่ต้องไปห่วงหรอก ถ้าไม่มีเงิน อีกไม่นาน
ก็จะตายไปเองตามธรรมชาติ”
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ข้อคิดส�ำหรับการเงินวัยเกษียณ
1. ให้ความส�ำคัญกับกระแสเงินสดรับที่หดหาย และให้วางแผนใช้
จ่ายจากเงินสดที่ยังได้รับรายเดือน (จากดอกเบี้ย ปันผล รายได้ที่ยังมีเข้า
มาบ้าง) ให้ได้มากที่สุด ก่อนจะไปใช้เงินก้อน
2. คนวัยเกษียณจะว่างและมีเงินก้อนในมือ จึงมักจะอยากใช้จ่าย
เพือ่ ให้รางวัลชีวติ ต้องประมาณให้ดกี อ่ นใช้ ไม่เช่นนัน้ เงินอาจหมดก่อนจะ
ตายได้ ต้องระวังให้ดี เพราะเวลาที่เหลือเฟือกับเงินก้อนใหญ่ในมือ อะไร
ก็เกิดขึ้นได้
3. ตรวจสอบสวัสดิการด้านสุขภาพของตัวเองว่ามีอะไรอยู่บ้าง สิทธิ
ข้าราชการ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม บัตรทอง ฯลฯ
เพราะจะเป็นค่าใช้จา่ ยก้อนใหญ่ทสี่ ดุ ห้ามละเลย ต้องรูว้ า่ จะเบิกจากอะไร
ที่ไหน อย่างไร ได้บ้าง
4. ตรวจสอบหนี้สินที่คงเหลือ วางแผนหาวิธีจัดการให้เร็วที่สุด
เพราะดอกเบี้ยมีแต่พอกพูน
5. ค�ำนวณให้มั่นใจว่าเงินที่มีอยู่และจะได้รับระหว่างเกษียณ เช่น
บ�ำนาญ เงินคืนจากประกันแบบบ�ำนาญ กองทุนบ�ำนาญจากประกันสังคม
เบี้ยยังชีพคนชรา มีอะไรบ้าง จะเพียงพอใช้หรือไม่
ให้หาวิธลี งทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีด่ ขี นึ้ ในความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เช่น
ขยับจากฝากธนาคารไปกองทุนตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ
กองทุนผสมที่เน้นตราสารหนี้
คนเกษียณแล้วรายได้มักไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี การบริหารภาษีส่วน
นี้ก็จะช่วยให้มีเงินกลับคืนเยอะขึ้น เช่น ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ
เงินปันผล ฝากประจ�ำ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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หาทางลดค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าทีพ่ กั อาศัย ค่าใช้จา่ ย โดยขายบ้าน ทีด่ นิ
เอาเงินก้อนไปลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง แล้วย้ายไปอยู่ร่วมกันกับญาติ
ลูกหลาน หรือเพื่อนฝูงที่รักใคร่ ถูกใจกัน
ส�ำรวจทรัพย์สินที่ไม่จ�ำเป็นและแปลงเป็นเงิน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องประดับ พระเครื่อง นาฬิกา ตุ๊กตาบาร์บี้ ฯลฯ
หารายได้เสริม เพราะผู้เกษียณจ�ำนวนมากในวัยห้าวยังมีความ
สามารถหารายได้ ก็ให้ท�ำงานเพื่อเพิ่มเงินสะสม เช่น ท�ำขนม อาหาร
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ บริษัทต่างๆ เป็นที่ปรึกษาการเงินการลงทุน
ฯลฯ
สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. การจ่ายเงินก้อนให้ลูกหลาน หรือ เพื่อนฝูง เช่น เพื่อนขอยืม ซื้อ
รถให้ลูกหลาน ต้องมั่นใจว่าไม่กระทบต่อเงินออมเพื่อด�ำรงชีพหลังเกษียณ
ของเรา
2. การสร้างอาชีพใหม่ที่ต้องลงทุนสูงตามความฝัน เช่น ไปท�ำ
สวน ท�ำไร่ ซื้อที่ลงทุนปลูกบ้านในต่างจังหวัด แต่ลืมไปว่าตนเองไม่มี
ประสบการณ์ อาจขาดทุนและกระทบเงินออมส�ำหรับวัยเกษียณได้
3. การต้มตุ๋น หลอกลวง เวลามีคนเข้ามาเยินยอความส�ำเร็จในอดีต
แต่จ้องตาเป็นมันไปที่กระเป๋าเงินของเรา ท�ำให้หลงเชื่อ โดยเฉพาะเมื่อ
ไม่มีลูกหลานหรือลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้ชิด
การลงทุน การลงทุนส�ำหรับวัยเกษียณ ควรเน้นการได้รบั ผลตอบแทน
แบบสม�ำ่ เสมอจากการลงทุนเพือ่ น�ำมาเป็นค่าใช้จา่ ย ลดการดึงเงินต้นออก
มาใช้ให้มากที่สุด เช่น เงินฝากธนาคาร ซื้อตราสารหนี้ต่างๆ เช่นหุ้นกู้
พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารหนีท้ จี่ า่ ยเงินคืนระหว่างการลงทุน กองทุน
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หุ้นที่จ่ายปันผล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ่าย
ปันผลสม�ำ่ เสมอ เป็นต้น หากมีจำ� นวนเงินมากพอจะรับความเสีย่ งเพิม่ บ้าง
เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ให้ลงทุนส่วนหนึ่งในหุ้น แต่เมื่อ
ใดที่การลงทุนเอง และการทยอยขายเพื่อรับเงินมาใช้จ่ายรายเดือน เป็น
ปัญหายุ่งยากของผู้สูงวัย กองทุนบัวหลวง ก็มี กองทุน B Senior ที่มีนโย
บายลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร และตราสารหนี้ไม่ต�่ำกว่า 70% เพื่อเน้น
ความมั่นคง กับที่เหลืออีกไม่เกิน 30% เขาจะน�ำไปลงทุนในหุ้น + ทองค�ำ 
+ กองทุนที่อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อหาโอกาสเพิ่ม
ผลตอบแทนให้กองทุน ที่ส�ำคัญคือ กองทุน B Senior มีบริการให้เลือก
ขายคืนเป็นประจ�ำเพือ่ น�ำเงินไปใช้จา่ ยรายเดือนอีกด้วย ท�ำให้ผเู้ กษียณแล้ว
มีความสะดวกสบายขึ้นมาก นอกจากการจัดชีวิตในวัยเกษียณทั้ง 3 ช่วง
ให้เหมาะสมกับเราเองแล้ว ต้องไม่มองข้ามความคุม้ ครองส�ำหรับวัยเกษียณ
อายุ ซึ่งได้แก่ ประกันสุขภาพต่างๆ กับประกันภัยโรคร้ายแรง เพราะวัย
อย่างนี้มีโอกาสได้เงินจากประกันมาใช้มากกว่าวัยอื่น
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บัตรประชาชน
นับตัง้ แต่กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจ�ำตัวประชาชนชนิดใหม่ ที่
เรียกกันว่าสมาร์ทการ์ดนัน้ เดีย๋ วนีบ้ ตั รเดียวใช้ได้ทกุ อย่าง บัตรประจ�ำตัวผู้
เสียภาษีถกู ยกเลิก บัตรรักษาพยาบาลไม่ตอ้ งมี ไม่วา่ คุณจะอยูใ่ นโครงการ
30 บาท รักษาทุกโรคหรือไม่ก็ตาม เรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นกับ บุญโฮม แต่ไม่
แน่...อาจเกิดขึ้นกับคุณด้วยก็ได้
กริ๊งงงง....กริ๊งงงง.....กริ๊งงงง....กริ๊งงงง...
พนักงาน : สวัสดีค่ะ พิซซ่าเวิลด์ ดิฉันสายคนึง ยินดีรับใช้ค่ะ
บุญโฮม : ขอสั่งพิซซ่าหน่อยครับ
สายคนึง : กรุณาแจ้งเลขประจ�ำตัวประชาชนของคุณหน่อยค่ะ
บุญโฮม : อืม์ม์ม์...เดี๋ยวๆ.. ถือสายรอสักครู่ อ้าาา...8 897 100 354
28 64
สายคนึง : คุณบุญโฮม ใช่ไหมคะ? คุณอยู่บ้านเลขที่ 39/7512
ซอยวิภาวี 47 แขวงทุ่งกาหลง เขตดอนกรุง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 0
299765651 หมายเลขทีท่ ำ� งาน 0201184927 เบอร์มอื ถือ 07-98052473
คุณโทรมาจากบ้านใช่ไหมคะ?
บุญโฮม : เอ๊ะ นี่คุณรู้ได้อย่างไร? รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผม
ด้วย
สายคนึง : สายโทรศัพท์ของเราเชือ่ มกับระบบฐานข้อมูลแห่งชาติคะ่
สายคนึง : ขอโทษ คุณจะสั่งอะไรคะ?
บุญโฮม : ขอสั่งพิซซ่าทะเลสองถาด
สายคนึง : ไม่ได้ค่ะ นโยบายเราจะไม่ยอมให้ลูกค้าสั่งสิ่งที่อาจมีผล
กระทบต่อสุขภาพของลูกค้า ตามประวัติแล้ว คุณไม่เพียงแต่แพ้อาหาร
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ทะเล แต่คุณยังมีความดันโลหิตสูงและมีระดับคอเลสเตอรอล สูงเกิน
เกณฑ์อีกด้วย
บุญโฮม : อะไรนะ? แล้วผมจะกินอะไรได้นี่?
สายคนึง : ดิฉันขอเสนอพิซซ่าสมุนไพร ดิฉันเชื่อว่าคุณต้องชอบแน่ๆ
เลย
บุญโฮม : คุณรู้ได้อย่างไรว่าผมต้องชอบ?
สายคนึง : ก็เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วคุณยังไปยืมหนังสือ สมุนไพรไทย และ
สมุนไพรยาอายุวัฒนะ จากหอสมุดแห่งชาติ นี่คะ
บุญโฮม : เอาล่ะๆ ผมยอมแพ้ ขอพิซซ่าสมุนไพรสองถาด เป็นเงิน
เท่าไหร่ครับ?
สายคนึง : สองถาดก�ำลังดีส�ำหรับคุณ ภรรยา และลูกสาวสองคน
ทั้งหมด 540 บาทค่ะ
บุญโฮม : คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
สายคนึง : ปกติเรารับบัตรเครดิตค่ะ แต่วันนี้เราขอโทษที่รับบัตร
เครดิตคุณไม่ได้ เพราะคุณใช้! เต็มวงเงินแล้ว นอกจากนัน้ คุณยังมียอดหนี้
ค้างจ่ายตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอีก 24,754 บาท นี่ไม่รวมค่าผ่อนบ้าน
ที่ยังค้างช�ำระ อีกสองเดือน ดังนั้น ออร์เดอร์นี้คุณต้องช�ำระเป็นเงินสดค่ะ
บุญโฮม : อย่างนั้นผมจะไปกด เอทีเอ็ม เตรียมเงินสดไว้จ่ายตอน
เด็กมาส่งพิซซ่า
สายคนึง : ดิฉันคิดว่าวันนี้คุณกดไม่ได้แล้วค่ะ เพราะคุณกดครบ
จ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดแล้ว
บุญโฮม : เอาเถอะๆ คุณให้เด็กมาส่งเดี๋ยวนี้เลย ผมมีเงินสดจ่ายให้
ก็แล้วกัน คาดว่าอีกนานเท่าไหร่?
http://seniorclub.swu.ac.th
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จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 09 เดือน กันยายน 2559

สายคนึง : ประมาณ 40 นาทีค่ะ แต่ถ้าคุณรอไม่ไหว คุณจะขี่
มอเตอร์ไซค์มารับเองก็ได้นะคะ
บุญโฮม : หา... คุณว่าอะไรนะ?
สายคนึง : ก็คณ
ุ มีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอาร์เอฟ120 หมายเลขทะเบียน
มยว 093 อยู่นี่คะ ถ้าคุณมารับเองจะเร็วกว่าค่ะ
บุญโฮม : โอเคๆ แล้วโค้กสองกระป๋องที่จะแถมตามโปรโมชั่นยังมี
อยู่หรือเปล่า?
สายคนึง : ตอนนี้เรายังแถมอยู่ แต่ขอโทษค่ะ เราคงแถมให้คุณไม่
ได้ เพราะคุณมีประวัติเป็นเบาหวานเรื้อรัง
บุญโฮม : ปุดโธ่ไว้ยจะเอายังไงกันเนี่ย
สายคนึง : ขอโทษค่ะ คุณใช้ค�ำไม่สุภาพอีกทั้งๆที่เคยถูกภาคทัณฑ์
จากศาลเมื่อ 13 มิถุนายน 2547 ในคดีมี ปากเสียงกับเพื่อน
บุญโฮม : ?? งั้นพอๆเก็บไว้กินเองก็แล้วกัน..
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