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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดปี

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692

ภำพปก : สะพำนข้ำมกำลเวลำ สตูล

โดย : คุณทิพำกร วิชัยดิษฐ์
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สังคมในแวดวง มศว

  วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มศว ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานวิ่งกลางเมือง ภายใต้ชื่อ "งานวิ่ง 70 ปี 

มศว อโศก ร่วมใจ" โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาค

เอกชน และภาคประชาสังคม โดยน�ารายได้มอบให้กับ มูลนิธิ มศว เพื่อ

สังคม ส�าหรับใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 งานวิ่งในวันนี้ ได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมกว่า 3,500 คน ซึ่งมี ศิษย์

เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร ประชาชนทั่วไป และ นักแสดง ศิลปินชื่อดัง

มากมาย เข้าร่วมงานวิ่งในครั้งนี้

 งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ ครั้งนี้มีการวิ่งใน 2 ระยะคือ 5 

กโิลเมตร และ 10 กโิลเมตร ใช้เส้นทางผ่าน ถนนอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท 

ซอยเอกมัย ถนนเพชรบุรี โดยเริ่มต้นปล่อยตัวจาก มศว ในเวลา 5.00 น. 

โดยในเวลา 5.38 น. หรือ 38 นาทีหลังจากปล่อยตัว นักวิ่งคนแรกที่เข้า

สู่เส้นชัย คือหนุ่มน้อยวัยเพียง 12 ปี ซึ่งก�าลังจะเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต 

มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ถอืว่าเป็นอกีหนึง่ความสามารถของเยาวชน

ที่น่าจับตามองและสนับสนุน
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�าหนดการประชุมประจ�า

เดือน เมษายน วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม

สภา 1 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ 

พจนากรรักษ์ 081-489-5501

  ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ โทรแจ้งข่าวกับชมรมฯ ว่า ได้รับโล่ผู้มี

คุณูปการด้านภาษาไทย และเข้ารับโล่กับ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงขอแจ้งแก้ไข เพื่อทราบ และขออภัยมา 

ณ ที่นี้

  ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. วงเดือน นราสัจจ์ ได้รับ 

คัดเลือก อักษรศาสตร์ดีเด่น ประจ�าปี 2562 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 

2563 ผู้มอบโล่ คือ รศ. พรทิพย์ พุกผาสุก ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า 

อักษรศาสตร์และประธานกรรมการ

  ตามท่ีชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมวันเกิดชมรมฯ เม่ือวันที่ 29 

มกราคม 2563 โดยรับบริจาคเงินไปร่วมเลี้ยงเด็กก�าพร้าและเด็กยากจน 

จ�านวน 1,500 คน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จ�านวน 10 รูป ณ 
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วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง นั้น มีผู้ร่วมบริจาคเงิน จ�านวน 102 ราย ได้เงิน

ร่วมท�าบุญทั้งสิ้น 64,099 บาท ชมรมฯ ได้มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ - รายรับ

จากการบริจาค 64,099 บาท รายจ่าย - ค่าอาหาร 28,000 บาท - ค่า

ไอศกรีมแท่ง 15,000 บาท - ค่าภัตตาหารถวายพระ 2,000 บาท - ค่า

ปัจจัยถวายพระ 2,000 บาท - ค่าการแสดงของนักเรียน 2,500 บาท - 

บรรพชาสามเณร 5,000 บาท - ท�าบุญวัดป่าโมกวรวิหาร 2,000 บาท 

รวม 56,500 บาท - คงเหลือเงิน 64,099- 56,500 = 7,599 บาท 

ซึ่งได้ขออนุมัติที่ประชุม น�าเงินจ�านวนดังกล่าว สมทบกับเงินที่เหลือจาก

ค่าเดินทาง อีก 2,401 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ไปบริจาคเพื่อจัด

ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาสาธุ ในกุศลจิตในการท�าบุญร่วมกันครั้งนี้ ขอ

ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีจิตใจที่สงบเย็น และ

มีความสุขตลอดไป สุขสันต์วันเกิด ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ซึ่ง

ในปีนี้ครบรอบปีที่ 26 คณะกรรมการฯ มีมติให้ก�าหนดจัดกิจกรรมท�าบุญ

ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ วัดสระแก้ว ต. บางเสด็จ อ. ป่าโมก 

จ. อ่างทอง จุดประสงค์เพื่อถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์และเล้ียง

อาหารกลางวันเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้าและยากจน พวก

เราเดินทางมาถึงวัดสระแก้วประมาณ 10.00 น. ทางวัดให้ไปรอที่ศาลา 

ตันตยาเขมานิเวศน์ เพื่อรอถวายภัตตาหารเพล โรงเรียนวัดสระแก้วได้จัด

ชุดการแสดงของเด็กในสถานสงเคราะห์ 3 ชุด คือ ลีลาหมากแก๊บ เภรี

เอกราช และเทพธดิาดอย ผูแ้สดงเป็นเดก็หญิงอายต้ัุงแต่ 9 -13 ปี จ�านวน 

24 คน และมีเด็กชายตัวน้อยอายุประมาณ 4-5 ขวบ มาร่วมด้วย โดยมี
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อาจารย์อุบลวรรณ กรงุไทยและอาจารยศ์ริพิงศ ์กรงุไทยเป็นผูฝ้ึกสอน นัก

แสดงตัวน้อยๆ ต่างตั้งอกตั้งใจแสดงกันอย่างเต็มที่ น่ารัก น่าเอ็นดู เป็นที่

ถูกอกถูกใจของเหล่าบรรดาแม่ยกเป็นอย่างยิ่ง ดูได้จากสีเขียว สีน�้าเงิน สี

แดงโบกสะบัดพรึ่บ นักแสดงยิ้มแป้นกันเลยทีเดียว จบการแสดงนักแสดง

ทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง“ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ”และร่วมกันถ่ายภาพ

หมู่เป็นที่ระลึกกับพวกเรา ท่านเจ้าอาวาส (ดร. พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล) 

ได้ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ�านวน 265 รูป 

ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563 จึงขอชวนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม

สนับสนุนโครงการด้วยนะคะ จากนั้นพวกเราร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป รับศีลรับพรแล้ว ทยอยออกจากศาลาไปโรงทาน

ระหว่างทางเพ่ือไม่ให้ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์บรรดานางแบบและ

ช่างภาพกิตติมศักดิ์ได้ผลัดกันถ่ายภาพอย่างสนุกสนานเช่นเคย เมื่อมาถึง

โรงทาน (อาคารเทพกาญจนา) อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเปิดโล่งใหญ่ขนาด

ใกล้ๆ สนามฟตุบอล เมนอูาหารกลางวนั คอื ก๋วยเต๋ียวลูกชิน้ และไอศกรีม 

ทางโรงครัวได้ตระเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จัดเป็น 4 สถานี สถานีเส้นหมี่ 

สถานีถั่วงอก สถานีลูกชิ้น และสถานีน�้าซุป เมื่อเด็กเริ่มเดินแถวเข้ามาใน

โรงทานพวกเราต่างเข้าไปยนืประจ�าที ่หม้ออาหารขนาดใหญ่ (สามารถให้

ผู้ใหญ่ลงไปนั่งได้อย่างสบายๆ) สถานีเส้นหมี่มี 3 จุดพวกเราถูกจัดให้ยืน

ประจ�าจุดละ 2 คน เมื่อเปิดฝาหม้อออกเราช่วยกันขยี้เส้นหมี่ให้กระจาย

ออกไม่ให้ติดกันเป็นปึกๆ เพื่อให้น่ารับประทาน ลองค�านวณง่ายๆ ว่าเด็ก 

1,500 คน เดินผ่านสถานีเส้นหมี่ จุดละ 500 คน เราจะต้องหยิบเส้นหมี่

ถึง 250 ครั้งกระหยิ่มยิ้มย่องว่าวันนี้ไม่ต้องไปออกก�าลังกายที่ไหนแล้วก้ม

เงยก้มเงย 250 ครั้งเนี่ยพุงยุบแน่ๆ เด็กๆ เดินแถวเข้ามาในโรงทานอย่าง
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สงบเงียบเรียบร้อย เด็กหญิงจะได้เข้ามารับประทานก่อน เมื่อครบทุกคน

แล้วพร้อมกันพนมมือพร้อมกล่าวค�าว่า “สวัสดีค่ะ” จากนั้นเดินแถวเข้ามา

พวกเราหยิบเส้นหมี่ขึ้นมา 1 ก�ามือ (สวมถุงมือเรียบร้อยค่ะ) บรรจงวาง

เส้นหมี่บนถาดหลุมมีเสียงเล็กๆ “ขออีกค่ะ” ท�าให้นึกถึง Oliver Twist 

“Please sir I want some more” ขึ้นมาทันที แต่ไม่ได้ฉวยทัพพีโขก

ศีรษะเด็กหรอกนะคะ ความยินดีปนประหลาดใจต่างหากที่ผุดขึ้นมาในใจ 

เพราะที่หยิบให้เด็กนั้นกะว่าเด็กๆ ต้องอิ่มไปถึงเย็นแน่ๆ แต่เด็กต้องการ

เพิ่มแปลว่าเมนูนี้ต้องเป็นเมนูโปรดของเด็กๆ แน่ๆ เลย จัดให้ตามความ

ต้องการทันที เม่ือหมดแถวเด็กหญิง เด็กชายก็เดินแถวเข้ามาอย่างเป็น

ระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน เด็กชายบางคนโตหน่อยขอเส้นเพิ่มจนเต็มถาด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว มหัศจรรย์มากลูกเอ๊ย แต่งานนี้เต็มที่นะ

คะหยิบให้จนกว่าจะบอกว่า “พอแล้วครับ” สถานีลูกชิ้นก็ได้ฟังมาว่ามี

การลดแลกแจกแถม ตักลูกชิ้นใส่ชามไปวางบริการถึงโต๊ะอาหารเลยที

เดียว ได้ยินอาจารย์พวงผกา แห่งสถานีลูกชิ้น เปรยขึ้นมาเบาๆ ว่า “พี่

ไม่กล้ามองหน้าเด็ก” “อ้าว!ท�าไมล่ะคะ” อาจารย์ตอบกลับมาว่า” น�้าตา

จะไหล” เม่ือเด็กๆ รับประทานอาหารเสร็จแล้วจะน�าถาดอาหารไปล้าง

ท�าความสะอาดเอง น�าถาดไปจัดเก็บเข้าที่แล้วมาต่อแถวเพื่อรับไอศกรีม

แท่ง แนวทางเดิมหญิงก่อนชายตาม ไอศกรีมมีหลากหลายรสชาติให้เลือก 

พวกเราให้เลือกตามความพอใจ เลือกไปแล้วไม่พอใจกลับมาขอเปลี่ยนได้ 

พี ่เอ๊ย ป้าไม่ว่าค่ะ หลังจากคนรับอิม่ท้องคนให้อิม่ใจแล้ว พวกเราเดนิทาง

ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจ๊แหวว ก๋วยเตี๋ยวโบราณป่าโมก เมนู

มีเพียง 5 รายการ ก๋วยเตี๋ยวต้มย�า ก๋วยเตี๋ยวน�้าใส ก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณ 

เกี๊ยวกรอบ และซี่โครงหมูหม้อดิน สั่งหลากหลายกว่านี้ไม่มีนะคะ ตอน
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แรกสั่ง 1 ชาม พนักงานย�้าเตือนว่าชามเล็กนะครับเลยเหลือบดูป้ายราคา

เห็นชามละ 20 บาท รีบสั่งเพิ่มทันที จริงดังคาดชามเล็กเท่าๆ ก๋วยเตี๋ยว

เรืออนุสาวรีย์ชัยฯ เลยค่ะ

 จากนั้นพากันไปวัดป่าโมกเพื่อไปกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ 

วัดป่าโมกวรวิหาร วัดป่าโมกวรวิหารตั้งอยู่ในเขตต�าบลป่าโมกริมฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เดิมมีอยู่ 2 วัดติดกันคือวัดตลาดกับวัดชีปะขาว 

มีเร่ืองเล่าว่าพระพุทธไสยาสน์ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปลอยน�้ามาติดอยู่ริมฝั่ง

แม่น�้าเจ้าพระยา ประชาชนลากข้ึนไว้ริมฝั่งในพระราชพงศาวดารกล่าว

ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถกอ่นจะไปรบ ได้

เสด็จมาสักการบูชาพระพุทธไสยาสน์นี้ด้วย ต่อมาน�้าเซาะชายฝั่งจนใกล้

พระวิหาร จนถึงปี พ.ศ.2269 สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 3 โปรดเกล้าฯ 

ให้พระยาราชสงครามจัดการชกัลากให้ห่างจากแม่น�า้เดมิ และต่อมาสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ได้ชะลอองค์พระไปไว้ยังวิหารใหม่ที่วัดตลาด แล้ว

โปรดให้รวมวัดชีปะขาวเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่า “วัดป่าโมก” 

พระพุทธไสยาสน์สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยสุโขทัยได้ชื่อว่างดงาม

มากองค์หนึ่งของประเทศไทยมีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 

22.58 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทองประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยาสน ์

วัดป่าโมก มีต�านานเกี่ยวกับเร่ืองมหัศจรรย์อภินิหารของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ 

ร�่าลือกันมากมายเกี่ยวกับพระพุทธรูปพูดได้ ซ่ึงได้มีบันทึกของพระครู

ปาโมกข์มุน ี(หลวงปู่เจิม) เจ้าอาวาสวัดป่าโมก ไว้ว่าเม่ือวันที ่10 ธนัวาคม 

พ.ศ.2448 เวลาประมาณ 6 โมงเยน็ อบุาสิกาเหลยีน พ�านกัอยูบ้่านเอกราช 

แขวงป่าโมก เข้ามากราบขอพรพระพุทธไสยาสน์ให้พระภิกษุโตหายป่วย

จากอหิวาตกโรคที่ก�าลังระบาดอยู่ในขณะนั้น อุบาสิกาเหลียนได้ยินเสียง
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ดังมาจากพระอุระขององค์พระ บอกสูตรยารักษาโรคให้ 2 สูตร คือยาปัด 

และยาคุม อุบาสิกาเหลียนน�าสูตรยามารักษาพระภิกษุโตก็ปรากฏว่าพระ

ภิกษุโตหายจากอาการป่วยได้อย่างมหัศจรรย์ นอกจากพระพุทธไสยาสน์

แล้วไปวัดป่าโมกวรวิหารอย่าลืมเข้าไปกราบสักการะพระศรีสรรเพชญ์นว

บพิตร พระประธานในพระอุโบสถ มณฑปพระพุทธบาทส่ีร้อยจ�าลอง

ซ่ึงประดิษฐานในหอไตร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ

 ขณะเดินทางออกจากวัดป่าโมกฯ เห็นชาวคณะก�าลังมุงดูอะไรกัน

อยู่เดินตามไปบ้างเห็นพ่ีต๊ะ (คุณประวิทย์ วรุตบางกูร) โดดเด่นท่าม 

กลางสาวๆ หลายคน ได้ความว่าสาวๆ (และสวย) ก�าลังต่อคิว“ไอติม”แบบ

โบราณโดยมีพีต๊่ะยนืรอเป็นเจ้าภาพให้อยู ่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะเจ้าคะ 

และระหว่างทางมีสินค้าชมุชนมาขาย ท�าให้พวกเราได้ซ้อมมือขยบักระเป๋า

สตางค์เป็นระยะๆ แทบทุกคนมีถงุมะขามเทศอยูใ่นมือขึน้มาบนรถอย่างเบิก

บาน ราวกับจะการประกาศว่า...ใครไม่ซื้อถือว่า... ผิด อิอิ

 พวกเราเดินทางต่อไปบ้านหุ่นเหล็ก (ไม่ใช่บ้านห้องหุ่นนะคะอันนั้น

น่ากลัวไปค่ะ) พวกเราได้รับการต้อนรับจากพนกังานสาวสวยเล่าความเป็น

มาอย่างย่อๆ ว่าคุณไพโรจน์ ถนอมวงศ์ เดิมเป็นวิศวกรแต่มีแรงบันดาล

ใจมากจากของเล่นในสมัยเป็นเด็ก จึงหันมาสร้างหุ่นเหล็กจากเศษเหล็ก

ชิ้นเล็กชิ้นน้อย นอต ตะปู สปริง เหล็กเส้นขนาดต่างๆ ต่อเติมจนเป็น

หุ่นตัวใหญ่ที่งดงามในรายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ บ้านหุ่นเหล็ก

มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วย โรงประกอบหุ่น โรงแสดงหุ่น และ

ร้านกาแฟ ส่วนโรงแสดงหุ่นมีหลายหลังแต่ละหลังมีหุ่นที่จัดแสดงไว้อย่าง

งดงามจนพืน้ทีก่ารแสดงดเูลก็ลงถนดัตา ผลิตภัณฑ์หุน่ส่วนใหญ่จัดท�าตาม
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ค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีทั้งตัวละครในภาพยนตร์ดัง หรือรถหรูยี่ห้อดัง 

เหน็แล้วรู้สกึชืน่ชมในความสามารถเป็นอย่างยิง่ พวกเราเพลิดเพลินกบัการ

ถ่ายภาพคู่กับหุ่นกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งรู้สึกร้อนจึงกลับมาที่ร้าน

กาแฟเพื่อหาเครื่องดื่มดับความร้อน พี่กฤษณ์ (คุณกฤษณา สุนันทเกษม) 

ใจดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเครื่องดื่มให้ กราบขอบพระคุณนะคะ เกือบๆ 4 โมง

เย็นจึงได้เดินทางกลับ

 วันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนของสมาชิกชมรมผู้สงอายุ มศว ได้มา

ร่วมด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม มุ่งหวังช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสใน

สังคม เพื่อสื่อสารให้สมาชิกของชมรมฯ ให้มาร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสังคมให้

มากยิ่งขึ้น ในการด�าเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของ

ชมรมและผูมี้จติศรัทธา แม้จะมาร่วมไม่ได้แต่ให้การสนบัสนนุในการบริจาค

เงินสมทบการท�าบุญในครั้งมากกว่า 100 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,099 

บาท จึงขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในคร้ังนี้ด้วยกันค่ะ...สาธุ : ชมรมฯ 

ขอบคุณ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ ผู้เขียนบทความนี้

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนชมรมฯ : รศ. ฆรณี 

รตันสุวรรณ อ.จนัทรทิพย์ ล่ิมทอง ผศ. รชัน ีลาชโรช และ ประธาน

ชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม - อโศกร่วมใจ 

ระหว่างเวลา 04.30 - 09.00 น ณ มศว บรรยากาศเต็มไปด้วยความ

คึกคัก สนุกสนาน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000++ คน 

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ 

ตรวจสอบรายชือ่จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดอืน หากไม่ปรากฏ 

รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันท

เกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และ
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หากท่านสมาชกิมีความประสงค์ทีจ่ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง

ความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข 

ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.00 บาท 

(เดิม 6.25 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่

มีกุศลจิต ได้ช่วยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ทุกเดือน ท�าให้

ชมรมมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่

สมาชิก และได้ท�าบุญกุศลร่วมกันตลอดทั้งปีในปี 2562 ชมรมฯ ได้รับ

เงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิน 178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปด

พันบาทถ้วน) และได้น�าเงินส่วนหนึ่งไปท�าบุญร่วมกันในนาม ของชมรมฯ 

เป็นเงิน 53,608 บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) นอกจาก

นี้คณะกรรมการ สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมท�าบุญในกิจกรรมต่างๆ  

เป็นเงิน 436,866 (สีแ่สนสามหม่ืนหกพนัแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เงิน

ส่วนทีเ่หลือได้น�าฝากเข้าบัญชใีนนามของชมรมฯ สะสมไว้เป็นทนุในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ให้มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก

ในวนัข้างหน้า ในนามของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทกุคนรู้สึกซาบซ้ึง 

และภูมิใจในความเอื้ออาทรของสมาชิกชมรมฯ ขอขอบคุณใน กุศลจิต

อันดีงามของท่าน และขอกุศลจิตจากการท�าบุญร่วม กันนี้ จงส่ง

ผลให้ท่านประสบความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจติ

สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยร้ายแรงทั้งปวง

  คณะแพทยศาสตร์ มศว จดัพธิพีระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

คณะแพทยศาสตร์ มศว รวม 39 ดวงใจ ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ช่วง
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เช้า พิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา- 

บังสุกล และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ทางการแพทย์ ณ อาคารหอประชุม มศว และพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ภวภูตานนท์ 

ณ มหาสารคาม ในการถึงแก่กรรมของคุณวินเลิศ ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม สามี อ.สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม และได้ท�าการ

ฌาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว เทื่อวันที่ 13 กุมภาพัฯธ์ 2563 ณ เมรุวัด

ธาตุทองวรวิหาร

รายชื่อสมาชิกใหม่ปี 2562 จ�านวน 16 ราย

1. อ. บุญเริง  แก้วสะอาด  2. คุณวันเพ็ญ  เผือกใจแผ้ว

3. คุณสมศรี  จุณณวัตต์  4. คุณอัมพวัลย์  อรุณศิลป์  

5. คุณสาลิกา  แสนเสน่ห์  6. ผศ. ดร. ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ

7. ผศ. สุวรี  จันทร์กระจ่าง  8. คุณกานดา  ไทรฟัก

9. คุณจารุวรรณ  ชูศรี   10. คุณวิลาวัลย์  บัวข�า

11. คุณศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี  12. รศ. ประพนธ์  จ่ายเจริญ

13. คุณกนกวรรณ  ชูนาค  14. คุณส�าราญ  สวัสดี

15. ดร. สมบัติ  คุรุพันธุ์  16. อ. วิชชุกร  ทองหล่อ
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

 1. ผศ. พรรณรัตน์  พลอยเลื่อมแสง  1,000 บาท

 2. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ    1,000 บาท

 3. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์    1,000 บาท

 4. ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช    1,000 บาท

 5. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์    1,000 บาท

 6. อ. พญ. สุรีพร  ภัทรสุวรรณ    1,000 บาท

 7. อ. วรรณา  วิไลรัตน์     3,000 บาท

 8. อ. ประยูร  สะสม       1,000 บาท

 9. อ. ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์    1,000 บาท

 10. อ. ศศิน  ปิณฑะดิษ     1,000 บาท

 11. ผศ. วัฒนา  จูฑะพันธุ์     1,000 บาท

 12. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ    1,000 บาท

 13. รศ. ดร. ธ�ารงค์  อุดมไพจิตรกุล  1,000 บาท

 14. อ. สุนีย์  ลี่ไพบูลย์       500 บาท

 15. คุณอรุณี  สินสันธิเทศ     1,000 บาท

 16. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์     500 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม

    อวยพร คราวันเกิด   พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
   ขอท่านสุข ทุกพลบกาล  จิตสราญ งานก้าวไกล
    ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว  อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
   มีธรรม ประจ�าใจ   จิตฤทัย ใสสุขสันต์
    อวยพร ให้ท่านมี   สุขภาพดี ทุกวี่วัน
   สิ่งดี ที่สร้างสรรค์   บังเกิดพลัน ทันใจจิต
    ด้วยรัก และศรัทธา   กล่าววาจา ฐานะมิตร
   ขอมี พลังจิต    รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. ผศ. นุชรี  ตรีโลจน์วงศ์  2. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์

3. อ. กาญจนา ข�าสอางค์  4. รศ. ชวลิต  รัตนกุล

5. อ. ขจรศรี  ชาติกานนท์  6. คุณรัตนา  ศรีรัตน์

7. ผศ. สิริรัตน์  เฉลิมงาม  8. ผศ. ประหยัด  หาสิตะพันธุ์

9. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง   10. ผศ. เจริญ  โชไชย

11. อ. อนงค์ศรี  พวงเพชร  12. ผศ. วาสนา  พานิชการ

13. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ 14. ดร. สุนันทา  มนัสมงคล

15. อ. วัชรินทร์  บุณยะกาญจน 16. อ. สมทรง  เจริญกุล

17. รศ. มานี  ชูไทย   18. ผศ. บังอร  ชินตระการ

19. คุณสงบ  จันทรสระคู  20. อ. สุพจน์  ไชยยงค์

21. คุณอนงค์  พาลึก   22. รศ. ชวลีย์  ณ ถลาง

23. รศ. ไพฑูรย์  ธรรมแสง  24. ผศ. วลัยรัตน์  อติแพทย์

25. อ. สงุ่น  จีนนคร   26. คุณพินิจ  สีทอง

27. อ. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร 28. คุณรินนา  วุฒิกูล

29. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ  30. รศ. ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2563

http://seniorclub.swu.ac.th 13

31. ผศ. ลือชา  สุบรรณพงษ์  32. คุณประเทือง  ชมไม้

33. ดร. ชุติมา  เจียมศิริ  34. คุณศิริพร  จันทนพันธ์

35. รศ. ดร. สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ 36. อ. กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ

37. อ. เบ็ญจา  ส่งเจริญ  38. คุณพัชรา  ใหญ่ล�ายอง

39. รศ. ดร. ระดม  ณ บางช้าง 40. ผศ. สุภาพร  ศรีบุรินทร์

41. อ. วิรุฬห์รัตน์  ไฉนงุ้น  42. รศ. ยงยุทธ  ธนูกฤต

43. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์  44. อ. เฟื่องฟ้า  กิตตินนท์

45. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล  46. อ.รังษี  มหาขันธ์

47. คุณธิราภรณ์  มณีย้อย  48. ดร. มารศรี  สุธานิธิ

49. คุณศุลีพร  ยะโหนด  50. ผศ. สมชาย  ไกรสังข์

51. ดร. วารุณี  อัศวโภคิน  52. คุณอรุณี  สินสันธิเทศ

53. คุณศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ 54. คุณอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ

55. คุณอิสสรี  อิสรธ�ารง  56. คุณรัฐวิทย์  มงคลรัตนกูล

57. คุณมนต์ภักดี  สุนันทชัยกุล 58. อ. ดร. วิชชุกร  ทองหล่อ

59. รศ. ดร. ผจงจิต  อินทสุวรรณ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย  ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

ชีวิต

 การแก้ปัญหาของคนเรา ถ้าไม่ป้องกนัไว้ก่อนอาจแก้ไม่ทนั แก้เม่ือ

ปัญหายงัเล็กน้อยจะง่ายกว่า เหมือนดบัไฟกองเล็กง่ายกว่าดบัไฟกองโต ถ้า

เป็นผู้ทีส่นใจธรรมะบ้าง กจ็ะหาหนทางปฏิบัติได้ถกูต้อง ดงัทีพ่ระพุทธเจ้า

ยกข้ึนแสดงว่า ธรรมะพันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองทุกๆ คนไม่ว่าเด็กหรือ

ผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้าตั้งใจมั่นในการประพฤติธรรมให้พอเหมาะแก่

ภาวะของตนเอง ก็จะท�าตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติได้ ถ้าไม่ปฏิบัติ

ก็อาจจะเผลอพลั้งพลาดและถ้าไม่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยธรรมะก็อาจจะท�าให้

หลุดพ้นจากบ่วงปัญหาได้ยาก ฉะนั้น ถ้าสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีเครื่อง

ป้องกันแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์ ดังค�ากล่าวที่ว่า พระธรรมคุ้มครอง
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บอกเล่าเก้าสิบ : Coronavirus (COVID - 19) กลัว

     1. กลัว UV

     2. กลัวอุณหภูมิสูง 56 องศาเซลเซียส

     3. กลัวอากาศที่ถ่ายเท

     4. กลัวยาฆ่าเชื้อ คลอรีน

     5. กลัวแอลกอฮอล์ 75%

     6. กลัวการล้างมือบ่อยๆ

     7. กลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งของมนุษย์

     ภูมิคุ้มกันเป็นแพทย์ที่ดีที่สุด

     กระตุ้นภูมิคุ้มกันใน 8 วิธีง่ายๆ

     1. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

     2. มืิ้อเช้ารับประทานโยเกิร์ต

     3. กินกระเทียมให้มาก

     4. ดื่มน�้าผึ้ง น�้าขิง น�้ามะนาว

     5. เพลิดเพลินในยามบ่าย (tea time)

     6. ออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

     7. ตากแดดบ่อยๆ

     8. ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี
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สรุปผลการด�าเนินงานชมรมฯ ปี 2562

การด�าเนินงาน การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม 

 ชมรมฯ ด�าเนนิงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบ

ด้วยประธานชมรมฯ 1 คน รองประธานชมรมฯ 2 คน และคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ จ�านวน 10 ฝ่าย มีวาระการด�าเนินงาน 2 ปี ประธานชมรมฯ 

ได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งการด�าเนินงานได้จัดให้มี

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นประจ�าทุกเดือน เดือนละ 1 

ครั้งและจัดกิจกรรมกับการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมของชมรมฯ 

 ชมรมฯ ได้จดักจิกรรมและเข้าร่วมกจิกรรม ในด้านต่างๆ ในปี 2562 

ดังนี้ 

 1. กิจกรรมด้านวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการ

บรรยายให้ความรู้ในเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการฯ และสมาชกิฯ 

โดยในปี 2562 ได้จัดการบรรยาย จ�านวน 7 ครั้ง หัวข้อดังนี้

  1.1 เรื่อง “แนวโน้มของพลังงานในอนาคต”

  1.2 เรื่อง “บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว กับสมาชิก”

  1.3 เรื่อง “โยเดียในอดีตและปัจจุบัน”

  1.4 เรื่อง “การรักษาดวงตาส�าหรับผู้สูงอายุ มศว”

  1.5 เรื่อง “สุขกาย สุขใจ สุขสังคม”

  1.6 เรื่อง “การอ่านนิยายดีอย่างไร”

  1.7 เรื่อง “อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข”
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 2. กิจกรรมด้านนันทนาการ

  คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข

ภาพและความบันเทิงให้คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ อีกทั้งยัง

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของชมรมฯ ซึ่งในปี 2562 ได้จัด

กิจกรรมจ�านวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

  2.1 จดัคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนการประชมุประจ�า

เดือน

  2.2 จัดสอนการเต้นลีลาศ และออกก�าลังกาย ทุกวันพฤหัสบดี 

ที่ 2, 3, 4 ของทุกเดือน

  2.3 จัดการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุ

ครบ 84 ปี ในปี 2562 

  2.4 สอนร�าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย 

จังหวัดสระแก้ว 

  2.5 ให้ความรู้การออกก�าลังกายด้วยการเต้นร�าและกายบริหาร

ด้วยเต้าเต๋อซินชี ให้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุท่าคเชนทร์ จังหวัด

นครนายก

  2.6 ให้ความรู้การออกก�าลังกายสบายๆ ณ โรงเรียนอนุบาล

บ้านนา จังหวัดนครนายก

  2.7 ให้ความรู้การเคลื่อนไหวเพื่อการผ่อนคลาย ณ โรงเรียนวัด

เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

 3. กิจกรรมด้านทัศนศึกษา

  คณะกรรมการฝ่ายทศันศกึษา ได้จดัทศันศกึษาทัง้ภายในประเทศ
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และต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทัศนศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ จ�านวน 6 ครั้ง มีรายได้เข้าชมรมฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,239 

บาท รายละเอียดดังนี้

  3.1 ทัศนศึกษาภายในประเทศ 

   1) ทศันศกึษางานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จังหวัด

ลพบุรี มีรายได้เข้าชมรมฯ 10,325 บาท

   2) ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผล

การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจ�าปี 2561) มีราย

ได้เข้าชมรมฯ 5,316 บาท

   3) ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ร่วมถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ประจ�าปี2562 กับ มศว) มีรายได้เข้าชมรมฯ 1,193 บาท

   4) ทศันศกึษาจังหวัดระยอง (เนือ่งในโอกาสไปทอดกฐินสามัคคี 

ณ วัดเขาสาป จังหวัดระยอง) มีรายได้เข้าชมรมฯ 2,915 บาท

  3.2 ทัศนศึกษาต่างประเทศ 

   1) ทัศนศึกษาโมนยวา - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน ประเทศ

เมียนมาร์ มีรายได้เข้าชมรมฯ 16,490 บาท

   2) ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

 4. กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  4.1 ด้านศาสนา ชมรมฯ ได้บริจาคเงินเพือ่ร่วมท�าบุญตามสถาน

ทีแ่ละวาระต่างๆ โดยในปี 2562 ได้ร่วมท�าบุญ จ�านวน 18 ครัง้ ทัง้นี ้ได้

ใช้เงินของชมรมฯ จ�านวน 24,500 บาท และคณะกรรมการฯ สมาชกิฯ 

และผู้มีจติศรัทธาได้ร่วมท�าบุญเป็นเงิน 292,295 บาท ดงัรายการต่อไปนี ้
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   1) ร่วมท�าบุญซื้อที่ดินสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดไทยในประ

เทศไอซ์แลนด์ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 2,000 บาท

   2) ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรวัดมงคลสามัคคธีมัโมทยั 

(เขาสาป) จงัหวดัระยอง ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 5,000 บาท คณะกรรมการฯ 

และสมาชิกฯ ร่วมท�าบุญ 107,555 บาท

   3) ร่วมท�าบุญสร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐธาตุหลวงปู่ผาง โกสโล 

ที่ส�านักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ จังหวัดสกลนคร ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 2,000 

บาท คณะกรรมการฯ ร่วมท�าบุญ 8,000 บาท

   4) ท�าบุญวัดพระบาทน�้าพุ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 500 บาท

   5) ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทยีนพรรษา ณ วัดดงละคร 

จังหวัดนครนายก ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท คณะกรรมการฯ ร่วม

ท�าบุญ 5,400 บาท

   6) ท�าบุญซื้อที่ดินถวายวัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยในประ

เทศไอซ์แลนด์ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,500 บาท

   7) ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคเีพ่ือสมทบสร้างพระอโุบสถ ณ 

วัดถ�้ากฤษณาธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 

บาท คณะกรรมการฯ ร่วมท�าบุญ 8,740 บาท

   8) ร่วมท�าบุญสร้างวัดคริตส์หมู่บ้านห้วยเกิด จังหวัดเชียงใหม่ 

ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท คณะกรรมการฯ ร่วมท�าบุญ 13,000 

บาท

   9) ร่วมท�าบุญในการทอดผ้าป่า กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ีณ วัด 

สัมพนัธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) กรุงเทพฯ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท 
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   10) ร่วมท�าบุญที่วัดมหามัยมุนี ประเทศเมียนมาร์ ชมรมฯ 

ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท

   11) ร่วมท�าบุญกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี ชมรมฯ ร่วม

ท�าบุญ 2,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมท�าบุญ10,000 

บาท

   12) ร่วมท�าบุญวัดต่างๆ จ�านวน 8 วัด และร่วมท�าบุญ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและวัดศรีอนารัตนาราม และร่วมไถ่ชีวิตโค -

กระบือ เนื่องในโอกาสไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ มศว 

จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เดินทางได้ร่วมบริจาคเงิน 11,500 บาท และไถ่

ชีวิตโค - กระบือ 55,000 บาท

   13) ร่วมท�าบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเจดียสถาน (เหมืองผ่า) 

จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท

   14) ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ วัด

ศาลาสองพี่น้อง จังหวัดพิษณุโลกชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 2,000 บาท

   15) ร่วมท�าบุญให้วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ชมรมฯ ร่วม

ท�าบุญ 1,000 บาท

   16) ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลสามัคคีธัม

โมทัย (เขาสาป) จังหวัดระยอง (เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ

สามเณร) ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 3,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมา

ชิกฯ ร่วมท�าบุญ 65,100 บาท

   17) ร่วมท�าบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีสัจจาธิษฐาน จังหวัด

ล�าปาง  ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 8,000 บาท
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   18) ร่วมท�าบุญพระบรมเกศาธาตุ วัดบวรนิเวศวิหาร ชมรมฯ 

ร่วมท�าบุญ 500 บาท

  4.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม

   คณะกรรมการฯ และสมาชิกของชมรมฯ ได้เข้าร่วมงานและ

จัดงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในปี 2562 จ�านวน 3 ครั้ง โดยใช้เงินของชม

รมฯ เป็นเงิน 200 บาท รายละเอียดดังนี้ 

   1) จดัสรงน�า้พระเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ ในวันประชมุคณะ

กรรมการ บริหารชมรมฯ ประจ�าเดือนเมษายน 2562

   2) ร่วมงานวันมหาสงกรานต์ ซึ่ง มศว เป็นผู้จัด

   3) ร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจ�าปี 2562 กับ มศว

 5. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว ได้จดั

ท�าจดหมายข่าวของชมรมฯ เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ

ชมรมฯ และมหาวิทยาลัย ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนให้สาระความรู้

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิของชมรมฯ ซ่ึงในปี 2562 ได้จัดท�าจดหมายข่าว

ของชมรมฯ เพื่อมอบให้สมาชิกจ�านวน 10,500 เล่ม ค่าใช้จ่าย 62,528 

บาท และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ จ�านวน 870 คน ค่าใช้จ่าย 

2,700 บาท

 6. กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ

  ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม กับร่วมบริจาคเงิน

ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในปี 2562 ชมรมฯ 
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ได้จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมจ�านวน 42 ครั้ง โดยใช้เงินของชมรมฯ 

จ�านวน 29,108 บาท และคณะกรรมการฯ สมาชกิและผูมี้จิตศรัทธา ร่วม

บริจาคเป็นเงิน 105,700 บาท อีกทั้งยังใช้เงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรม

ต่างๆ บริจาคให้หน่วยงาน บ�ารุงพุทธศาสนา เป็นเงิน 38,871 บาท ราย

ละเอียดดังนี้ 

  6.1 ท�าบุญวันเกดิชมรมฯ ประจ�าปี 2562 ใช้เงินจากผูมี้จติศรัทธา

  6.2 ไปสอนผูสู้งอาย ุโรงเรียนผูสู้งอายบุ้านหนองหมากฝ้าย จังหวัด

สระแก้ว 

  6.3 บริจาคเงินเพื่อน�าไปซ้ือเคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬาและทุน

การศึกษาให้เด็กวัดไผ่ล้อม อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชมรมฯ ร่วม

บริจาค 1,000 บาท คณะกรรมการฯ ร่วมบริจาค 3,150 บาท

  6.4 บริจาคเงินเพือ่ปูพืน้กระเบ้ืองทีไ่ม่ลืน่พร้อมจดัซ้ือเคร่ืองเล่นให้

นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดสระแก้ว ชมรมฯ ร่วม

บริจาค 2,000 บาท คณะกรรมการฯ สมาชิกฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วม

บริจาค 49,500 บาท

  6.5 ร่วมงานน้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

วชิาการพฒันาชมุชนเมือง แด่พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณโฺณ) 

เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ที่ มศว ถวายให้ 

  6.6 ไปสอนให้ความรู้แก่ผูสู้งอาย ุณ โรงเรียนผูสู้งอายทุีท่่าคเชนทร์ 

จังหวัดนครนายก ใช้เงินของชมรมฯ เป็นค่าเช่ารถตู้, น�้ามันเชื้อเพลิง, ค่า

ผ่านทางพิเศษ จ�านวน 3,000 บาท

  6.7 เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจ�าปี 

2562 ใช้เงินของชมรมฯ เป็นค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000 บาท
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  6.8 ประชุมสามัญประจ�าปีของชมรมฯ 

  6.9 บรจิาคเงนิใหม้ลูนธิริามาธบิดี (เงนิที่เหลอืจากท�าบญุวนัเกิด

ชมรมฯ และจ�าหน่ายดอกป๊อปปี้) บริจาคจ�านวน 15,400 บาท

  6.10 สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ใช้เงินของชมรมฯ 3,000 

บาท 

  6.11 ร่วมท�าบุญโรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ�้าซ้อน จังหวัดลพบุรี 

ชมรมฯ ร่วมบริจาค 2,000 บาท

  6.12 ร่วมงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ครั้งที่ 27

  6.13 ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบ

ครบวงจร

  6.14 จัดไปปฏิบตัิธรรม ณ ศูนย์ปฏิบตัธิรรมเฉลิมพระเกียรต ิ84 

พรรษาราชนครินทร์ (เขาดนิหนองแสง) จงัหวดัจนัทบุรี ใช้เงินทีเ่หลือจาก

ค่าใช้จ่าย มอบให้ศนูย์ปฏิบัติธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ท�าราวบันไดขึน้ - ลง 

ศาลาปฏิบัติธรรม จ�านวน 7,471 บาท

  6.15 ร่วมท�าบุญสมทบการจดัพิมพ์หนงัสอืธรรมะเพิม่เติมกบัคณุ

ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมบริจาค 

5,000 บาท

  6.16 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก ใช้เงินของชมรมฯ 

เป็นค่าเช่าพาหนะ 2,500 บาท

  6.17 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซ้ือแว่นตาให้เด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการแผนกแว่นตาโรงพยาบาลพุทธชินราช 
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จังหวัดพิษณุโลก ชมรมฯ ร่วมบริจาค 2,000 บาท

  6.18 ร่วมโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  6.19 ฟังการบรรยายและชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

  6.20 ร่วมงานวนัศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และวันสถาปนา

คณะศึกษาศาสตร์ ใช้เงินของชมรมฯ ร่วมท�าบุญ 1,000 บาท

  6.21 ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ปี 2562 

ของ มศว 

  6.22 ร่วมจดัพมิพ์หนงัสือธรรมะ ประจ�าปี 2562 เร่ือง “ใจคอืตัว

เรา” รจนาโดยพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต (พระจุลนายก) ชมรมฯ ร่วม

บริจาค 1,000 บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ร่วมบริจาค 13,850 

บาท

  6.23 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เร่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง 

  6.24 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประจ�าปี 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ใช้เงินของชมรมฯ 

เป็นค่าเช่ายานพาหนะ 2,500 บาท ค่าซ้ือหนงัสือเข้าห้องสมุด 2,200 บาท 

รวม 4,700 บาท

  6.25 ท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระสมเด็จ

พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คณะกรรมการฯ และ

สมาชิกฯ 33,000 บาท

  6.26 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม “สถานีเล่นหลังเลิกเรียน”
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  6.27 ร่วมโครงการบรมราชบพิตรร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ใช้เงินของชมรมฯ เป็นค่าชุดตักบาตร 1,000 บาท

  6.28 จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ปี 2562 ใช้เงินลง

ทะเบียน 8,400 บาท ใช้เงินของชมรมฯ 2,538 บาท

  6.29 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี (โรงพยาบาลชลบุรี) ใช้เงินที่เหลือจากทัศนศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี จ�านวน 6,000 บาท

  6.30 ร่วมเป็นอาสาสมัครเพือ่ทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้นของการ

วิจัยทางกายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด มศว

  6.31 ร่วมงานปีใหม่ประจ�าปี 2563 กับ มศว ใช้เงินของชมรมฯ 

เป็นค่าชุดตักบาตร 450 บาท 

  6.32 ร่วมโครงการถุงผ้าเพื่อน้องกับกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะ

บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาธุรกิจเพื่อสังคม มศว

  6.33 จดักจิกรรมถงุผ้าเพ่ือลดโลกร้อน เพือ่น�าไปมอบให้ศนูย์การ

แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว องครักษ์ 

สนับสนุนโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วรุตบางกูร และครอบครัว 

  6.34 ร่วมกิจกรรมถุงผ้าเพ่ือลดโลกร้อน กับคณะวิทยาศาสตร์ 

มศว 

  6.35 จัดกิจกรรม Thai bus Food Tour มีรายได้เข้าชมรมฯ 

1,403 บาท

  6.36 เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่ง

ทวยราษฎร์ และวันชาติของชาวไทย และร่วมระบายสีถุงผ้า
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  6.37 มอบเงินให้นกัเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางามและชมุชนบ้านไร่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการ

ศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว ชมรมฯ ร่วมบริจาค 1,000 

บาท คณะกรรมการฯ ร่วมบริจาค 1,200 บาท 

  6.38 จัดกิจกรรม Rummage Sale เพื่อหารายได้สมทบทุน 

ศ. ดร. สุดใจ - ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร และหารายได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านประจ�าปี 2563 มีรายได้จากการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 

106,547 บาท

  6.39 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารยือาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี 

ในปี 2562 ใช้เงินลงทะเบียน จ�านวน 16,600 บาท ใช้เงินของชมรมฯ 

จ�านวน 420 บาท

  6.40 บริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธิ ใช้เงินที่เหลือจากท�าบุญถวาย

เป็นพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร 4,428 บาท และเหลือจากไปทัศนศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

5,572 บาท รวม 10,000 บาท

  6.41 ท�าบุญไถ่ชวีติโค-กระบือ วดัราชพฤกษ์ จงัหวดัอบุลราชธานี 

ชมรมฯ ร่วมบริจาค 500 บาท

  6.42 ร่วมสมัมนาและรบัฟังความคดิเห็นในการจดัท�าร่าง พ.ร.บ. 

ผู้สูงอายุ กับกรมกิจการผู้สูงอายุ 

  นอกจากนี้ ในปี 2562 ชมรมฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดี ความ

เสียใจ และร่วมให้ก�าลังใจแก่คณะกรรมการฯ และครอบครัว กับสมาชิก

ชมรมฯ โดยได้ใช้เงินของชมรมฯ จ�านวน 25,239 บาท ดังนี้

  1. ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธ์ 
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สถิตยุทธการ เป็นเงิน 1,000 บาท

  2. ค่ากระเช้าวันเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิส ชูนาค เป็นเงิน 

867 บาท

  3. ค่ากระเช้าเยีย่มไข้ นายอคัรเดช อดุมชชัวาล เป็นเงิน 1,114 บาท 

  4. ค่ากระเช้าเยีย่มไข้ ว่าทีร้่อยที ่อาจารย์ ดร. มนสั บุญประกอบ 

เป็นเงิน 1,136 บาท

  5. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพันธุ์ กุญชร 

ณ อยุธยา เป็นเงิน 1,435 บาท

  6. ค่ากระเช้าเยีย่มไข้ นายณรงค์ บุณยสงวน เป็นเงิน 1,226 บาท 

  7. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ รองศาสตราจารย์สุภาพร สกุสเีหลือง เป็น

เงิน 965 บาท

  8. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ นางจ�ารูญ เลียบใย เป็นเงิน 879 บาท

  9. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย ์

เทียมบุญประเสริฐ เป็นเงิน 1,008 บาท

  10. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ นายประวิทย์ วรุตบางกูร เป็นเงิน 999 

บาท

  11. ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพันธุ์ กุญชร 

ณ อยุธยา เป็นเงิน 1,367 บาท

  12. ค่ากระเช้าเยีย่มไข้ คณะกรรมการฯ 4 คน เป็นเงิน 2,473 บาท 

  13. ค่ากระเช้าเยีย่มไข้ อาจารย์อไุร สังขนนัท์ เป็นเงิน 830 บาท

  14. ท�าบุญงานศพบุตรชาย อาจารย์สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม เป็นเงิน 1,000 บาท

  15. ท�าบุญงานศพ นางสาวยุพิน องคานนท์ เป็นเงิน,000 บาท
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  16. ท�าบุญงานศพ นายณรงค์ บุณยสงวน เป็นเงิน 3,000 บาท

  17. ท�าบุญงานศพ นายอคัรเดช อดุมชชัวาล เป็นเงิน 2,000 บาท 

  18. ท�าบุญงานศพ ผูช่้วยศาสตราจารย์เลิศ ชนูาค เป็นเงิน 2,000 บาท 

  19. ท�าบุญงานศพ พ.ต.อ.กฤชชัย สุเสารัจ เป็นเงิน 1,000 บาท

ท�าเนียบประธานชมรมฯ

 นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ มศว ขึ้น ใน 

วันที่ 30 มกราคม 2538 ชมรมฯ มีประธานชมรมฯ ด�าเนินงานตามวาระ 

1 ปี และ 2 ปี หรือ มากกว่า 2 ปี ดังต่อไปนี้

 1. ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี  ประธานชมรมฯ ปี 2538

 2. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต ประธานชมรมฯ ปี 2539

 3. ศ. พิเศษ ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์  ประธานชมรมฯ ปี 2540

 4. ผศ. ปรีชา  ธรรมา  ประธานชมรมฯ ปี 2541

 5. ศ. เกียรติคุณสุไร  พงษ์ทองเจริญ  ประธานชมรมฯ ปี 2542 

- 2543

 6. รศ. ดร. ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา  ประธานชมรมฯ ปี 2544 

- 2547

 7. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์  ประธานชมรมฯ ปี 2548 - 2553

 8. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  ประธานชมรมฯ ปี 2554-ถึงปัจจุบัน
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รายงานการเงินประจ�าปี 2562 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)

(สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 ในปี พ.ศ. 2562 ชมรมฯ มีรายรับ - รายจ่ายดังนี้

รายรับ

 1. ค่าสมัครสมาชิกใหม่ 16 ราย 8,000.00 บาท

 2. เงินบริจาค 178,000.00 บาท

 3. รายได้เบ็ดเตล็ดจ�าหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ 3,040.00 บาท

 4. รับงบสนับสนุนจากส�านักหอสมุดกลาง 18,650.00 บาท

 5. รายได้คงเหลือจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ�าปี 2561 

จังหวัดราชบุรี 5,316.00 บาท

 6. คืนเงินจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ�าปี 2561 จังหวัด

ราชบุรี 5,200.00 บาท

 7. รายได้จากการจัดทัศนศึกษา 26,815.00 บาท

 8. คืนเงินเข้าบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว จากกิจกรรมต่างๆ ของชม

รมฯ 13,659.00 บาท

 9. ดอกเบี้ยรับ 2562 1,141.07 บาท

รวมรายรับ 259,821.07 บาท

รายจ่าย

 1. การจัดกิจกรรมของชมรมฯ 128,713.00 บาท

 2. ค่าของขวญั กระเช้าผลไม้ เยีย่มไข้ พานพุ่ม งานศพ 35,276.00 บาท 
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 3. ค่าวัสดุเครื่องใช้ส�านักงานห้องประชุมชมรมฯ 7,589.00 บาท

 4. ค่าวัสดุท�าบัตรอวยพรวันเกิด และค่าดอกไม้ติดเส้ือเดือนเกิด 

11,672.00 บาท

 5. ค่ากระดาษ A4 80 แกรม ท�าจดหมายข่าว 23,676.00 บาท

 6. ค่าปกจดหมายข่าวชมรมฯ  28,800.00 บาท

 7. ค่าตอบแทน นายทรงยศ ขันบุตรศรี ท�าจดหมายข่าว, เว็บไซต์ 

13,400.00 บาท

 8. ค่าตอบแทนวิทยากร (กระเช้าผลไม้ -ของทีร่ะลึก) 1,647.00 บาท 

 9. สมทบค่าจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 4,000.00 บาท

 10. ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ วัดศาลา

สองพี่น้อง จังหวัดพิษณุโลก 2,000.00 บาท

 11. ท�าบุญปีใหม่ 2563 (มศว) ชุดตักบาตร 450.00 บาท

 12. ค่าของขวัญปีใหม่ 2563 เจ้าหน้าที่สหกรณ์, รปภ., และเจ้า

หน้าที่ดูแลที่จอดรถ 12,000.00  บาท

 13. ร่วมท�าบุญซ้ือที่ดินสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดไทยในประเทศ

ไอซ์แลนด์ 2,000.00 บาท

 14. บริจาคเงินเพ่ือปูพื้นกระเบ้ืองที่ไม่ล่ืนพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองเล่นให้

นกัเรียนชัน้อนบุาล โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดสระแก้ว 2,000.00 บาท 

 15. ท�าบุญบวชสามเณรและกฐินวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขา

สาป) จังหวัดระยอง 8,000 บาท

 16. ท�าบุญทอดกฐินสามัคค ีณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลมิพระเกยีรติ 84 

พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี  2,000.00 บาท 



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2563

http://seniorclub.swu.ac.th 31

 17. มอบเงินให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางามและชุมชนบ้านไร่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,000.00 บาท

 18. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซ้ือแว่นตาให้เด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการแผนกแว่นตาโรงพยาบาลพุทธชินราช 

จังหวัดพิษณุโลก 2,000.00 บาท

 19. ร่วมท�าบุญสร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐธาตุหลวงปู่ผาง โกสโล ที่

ส�านักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ จังหวัดสกลนคร 2,000.00 บาท

 20. ท�าบุญวัดพระบาทน�้าพุ 500.00 บาท

 21. ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา ณ วัดดงละคร 

จังหวัดนครนายก 1,000.00 บาท

 22. ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้างพระอุโบสถ ณ วัด

ถ�้ากฤษณาธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา 1,000.00 บาท

 23. ร่วมท�าบุญสร้างวัดคริตส์หมู่บ้านห้วยเกิด จังหวัดเชียงใหม่ 

1,000.00 บาท

 24. ร่วมท�าบุญที่วัดมหามัยมุนี ประเทศเมียนมาร์  1,000.00 บาท

 25. ร่วมท�าบุญในการทอดผ้าป่า กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ีณ วัด

สัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) กรุงเทพฯ  1,000.00 บาท

 26. ค่าซ้ือหนังสือไปจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนา

คุณภาพชีวิตประจ�าปี 2562 ณ โรงเรียนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี  

2,200.00 บาท

 27. ร่วมท�าบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเจดีสถาน (เหมืองผ่า) ต�าบลริม

เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1,000.00 บาท
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

 28. ร่วมท�าบุญให้วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี 1,000.00 บาท

 29. ร่วมโครงการบรมราชบพิตรร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

1,000.00 บาท

 30. ท�าบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดราชพฤกษ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

500.00 บาท

 31. ท�าบุญพระบรมเกศาธาตุ วัดบวรนิเวศวิหาร 500.00 บาท

 32. ค่าตอบแทนบุคลากรที่ช่วยงานชมรมฯ  13,900.00 บาท

 33. รายจ่ายเบ็ดเตล็ด 4,000.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย  319,323.00 บาท

รายจ่ายมากกว่ารายรับ 29,340.93 บาท **


