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• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า  

คณะกรรมการบร�หาร ๑๒
ข�อบังคับสมาคมศิษย�เก�า มจร ๑๔-๑๖

ระเบียบสมาคมศิษย�เก�า มจร  ๑๗-๒๐

กําหนดการ ประชุมและจัดต้ังสมาคมสาขา ๒๑

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา ๒๒-๓๙

ข�าว ซุบซิบ มจร ๔๐

สารบัญ

สาราณียกร เกริ่นนํา
 ฤดูร�อน…หมุนผ�านไป

 ชาวนาเตรียมไถหว�านกล�า

 ควายใหม�ฝ�กไว�ไถนา

 ต�นกล�าโผล�พ�นพื้นดิน

  ดอกคูนล�วงหล�นเหลืองอร�าม

  ฟ�าครามเตือนใจให�ถวิล

  เสียงแคนแผ�วมานํ้าตาริน

  ไผดีดพิณเอิ้นสาวให�เว�าวอน…

กราบสวัสดี เพื่อนๆ ศิษย�เก�า มจร ท่ีรักทุกท�าน ฉบับน้ีขอเปล่ียนบรรยากาศเป�นภาคอีสานบ�างครับ 
ตามนโยบายของท�านนายกสมาคมท่ีต�องการจัดต้ังสมาคมสาขาท่ัวประเทศ ผมจึงขอเชิญชวนเพ่ือนๆ มา
ม�วนซื่นกัน ในวันเสาร�ท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ี มจร วิทยาเขตขอนแก�น หวังว�า บรรยากาศในงานจะไม�แพ�
ภาคใต�ที่สุดแสนประทับใจ

เน้ือหาฉบับน้ี อาจจะแน�นไปสักหน�อย อ�านแล�วอย�าเครียดนะครับ หรือถ�าอยากคลายเครียดก็
ไปอ�านข�าว ซุบซิบ มจร รับรองแซ�บอีหลี

เชน นคร

สาราณียกร
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        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ 
ศิษย�เก�า มจร ทุกท�าน

สารจาก
นายกสมาคมฯ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร

เม่ือเดือนก่อน (เมษายน ๒๕๕๖) สมาคมศษิย์เก่า 

มจร ได้จัดให้มีการไปประชุมสัญจรและพบปะศิษย์เก่า

ในเขตภาคใต้ โดยได้จัดงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์

จากห้องเรียน มจร วัดพัฒนาราม สุราษฏร์ธานี เป็น

เจ้าภาพดูแลทุกอย่าง ทั้งเรื่องสถานที่พัก อาหารและ

การจัดงานโดยรวม จึงขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟอ

มา ณ โอกาสนี้

เดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา มจร มีเหตุการณ์

ใหญ่ ๓ รายการ คือ งานวันจ�านงค์ ทองประเสริฐ 

ในวันที่ ๒ พฤษภาคม งานประสาทปริญญา ๑๑-๑๓ 

พฤษภาคม และงานวิสาขบูชาโลก ๒๑-๒๒ พฤษภาคม 

ท�าให้ตลอดทั้งเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมามีกิจกรรม

ส�าคัญท่ีผู ้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและ

ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันจัดงานอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะงานวันจ�านงค์ ทองประเสริฐ (๒ 

พ.ค.๕๖) ปีนี้ตรงกับการท�าบุญครบอายุวัฒนมงคล 

๗ รอบ ๘๔ ปี ของท่านอาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า มจร 

ได้ออกวารสารฉบับพเิศษ ทีม่เีนือ้หาสาระเกีย่วกบัท่าน

อาจารย์เป็นการเฉพาะ ดังที่หลายท่านได้ทราบและ

อ่านกันไปแล้ว อีกทั้งมีสมาชิกและศิษย์เก่ามาร่วมงาน

อย่างคับคั่งอีกด้วย

ส�าหรับวารสารฉบับนี้ มุ่งไปที่ มจร อีสาน ตาม

นโยบายการขยายพ้ืนทีข่องสมาคมสาขา ตามทีก่�าหนด

เป้าหมายให้ทุกจังหวัดที่ มจร มีวิทยาเขต วิทยาลัย 

หรือห้องเรียน หรือหน่วยวิทยบริการเปิดสอน ซึ่งจะ

มีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้น โดยมีรายละเอียดของ

ผู้แทนแต่ละจังหวัดที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งสมาคมสาขา 

ดังปรากฏในเนื้อหาของวารสารฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ ได้รับ

ความกรุณาอย่างย่ิงจากวิทยาเขตขอนแก่น โดยท่าน

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร. รองอธิการบดีและ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ วข. ขอนแก่น 

ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้วิทยาเขต เป็นสถานที่พบปะศิษย์

เก่าในภาคอีสานทั้งหมด รวมทั้งได้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ทั้งเรื่องที่พัก อาหารการกินและอื่นๆ อีกจิปาถะ 

ซึ่งขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

หวังว่า ศิษย์เก่าในภาคอีสานคงได้มาพบปะ

สังสรรค์ตามนัดหมาย และเดือนหน้าพบกันใน

ภาคเหนือนะครับ
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สารจาก
เลขาธิการฯ

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษที่มุ่งสู่การจัดตั้ง

สมาคมสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจังหวัด

ที่ยื่นค�าขอจัดต้ังสมาคมสาขาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยจังหวัด

ขอนแก่น, อุบลราชธานี, หนองคาย, สุรินทร์, บุรีรัมย์, 

นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด,นครพนม และเลย เป็นต้น

ในฐานะที่กระผมเป็นเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบ

คุณพี่ๆ น้องๆ ทางภาคอีสานของเราที่สนใจยื่นค�าขอ

จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า สาขาจังหวัด...ในครั้งนี้ และ

ขอบคณุพี ่ๆ  น้อง ๆ  ส่วนกลางทีเ่ดนิทางมาร่วมกิจกรรม

เพื่อเป็นเกียรติประวัติในครั้งนี้

ที่จะลืมไม่ได้คือท่านเจ้าภาพซึ่งมีท่านพระครู

สุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแก่น ผศ.ดร.วิทยา ทองด ีผู้ช่วยอธิการบดวิีทยาเขต

ขอนแก่น ที่ได้ช่วยประสานงานจังหวัดทางภาคอีสาน 

และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต

ขอนแก่นที่ได้ช่วยกันต้อนรับพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่า มจร 

เป็นอย่างดียิ่งในครั้งนี้

หวังว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ของสมาคมศิษย์เก่า มจร 

คงมคีวามสขุ ในการได้มาพบปะสงัสรรค์กับการประชุม

สัญจร ของสมาคมศิษย์เก่า มจร ในภาคอีสาน ครั้ง

ต่อไปพบกันที่ภาคเหนือนะครับ

ด้วยความเคารพรักนับถือยิ่ง

ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง

เลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร
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พ.ศ. ๒๕๑๓ - ป�จจุบัน

๑๖-๑๗

๒๕๒๓-๒๕๒๔



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕

และผศ.บุญมี แท่นแก้ว

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

ผศ.บุญมี แทนแกว
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ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
วุฒิการศึกษา พ.ม., พธ.บ.รุ่นที่ ๓๑, M.A., Ph.D. (Pol. Sc.)

•  ตําแหน�งหน�าที่ป�จจุบัน
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชารัฐศาสตร์
 - รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มจร
 - ผู้อ�านวยการหลักสูตร ป.โท - ป.เอก 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร 
 - นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร

- ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร
- ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย จ�ากัด
- เหรัญญิก มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย
- กรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี

•  การบรรยายและเป�นที่ปรึกษานอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี
 และศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

•  ตําแหน�งที่ได�รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๘  กรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต�ารวจ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖  ทีป่รกึษาคณะกรรมาธิการการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิและยาเสพตดิ สภาผูแ้ทนราษฎร

•  เกียรติคุณที่ได�รับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐตัวอย่าง มจร. กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า มจร.
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์

ประวัติย่อ 
นายกสมาคมคนที่ ๑๑

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
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๘



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙
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10

๒๑
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นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. วีระกาญจน กนกมเลศ



ชุดที่
๒๑

สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14

ข�อบังคับสมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒

(แก�ไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๕๑)



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๕



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1๖



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๗

ระเบียบสมาคมศิษย�เก�า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว�าด�วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ. ๒๕๕๕



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1๘



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1๙



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บัณฑิตวิทยาลัย
ร�วมกับ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร� มจร
เป�ดรับสมัครพระภิกษุ-บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปร�ญญาเอก สาขาว�ชาพ�ทธจ�ตว�ทยา 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
สนใจติดต่อ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อ�านวยการหลักสูตรฯ โทร.๐๘๗-๒๑๕๖-๑๙๑, ๐๘๙-๕๐๖๗-๓๔๐ 

หรือ ส�านักงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียน มจร วัดศรีสุดาราม ห้อง ๑๑๑
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กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร�ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น

เวลา ๐๖.๓๐ น. รถออกจาก วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๐๐ น. รถออกจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  อยุธยา

เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ วิทยาเขตขอนแก่น

เวลา ๑๓.๐๐ น.  ร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP, เปตอง, แบดมินตัน เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมกรุงเทพฯ 

 กับภาคอีสาน

เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และศิษย์เก่าพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวิทยาเขต

 ขอนแก่น

เวลา ๑๘.๓๐ น. ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณงานห้องประชุม

  - ลงทะเบียน เข้าประชุมฯ และร่วมรับประทานอาหารค�่า

เวลา ๑๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์

  - เลขานุการจัดงาน (ผศ.ดร.วิทยา ทองดี) กล่าวรายงาน

  - ประธานในพิธี (ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม นายกสมาคมศิษย์เก่า

   และรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มจร) กล่าวเปิดงาน

  - ตวัแทนรบัมอบค�าสัง่แต่งต้ังสมาคมสาขาจงัหวดั....... (ขอนแก่น, นครราชสมีา, สรุนิทร์, 

   หนองคาย, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, นครพนม, ฯลฯ)

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ และเจ้าภาพประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญศิษย์เก่า มจร

เวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้แทนจากแต่ละจังหวัดและแขกโตะต่าง ๆ ร้องเพลง

เวลา ๒๓.๐๐ น. ปิดงาน

หมายเหตุ : ก�าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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22

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดขอนแก�น

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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15สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระเบียบสมาคมศิ ษยเก า 

15สมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระเบียบสมาคมศิ ษยเก า 
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24

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดอุบลราชธานี

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๕



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2๖

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดหนองคาย

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๗



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2๘

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดสุรินทร�

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2๙
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คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดบุรีรัมย�

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สศก.มจร ๐๒

                                                                                    ค�าขอที่......................................../..........                                                                                        

รับวันที่....................................................

                                                                                     ลงชื่อ......................................ผู้รับค�าขอ

 เขียนที่ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
วันที่ ๒๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้าพเจ้า ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน)

  (๑) นายปิยวัฒน์  คงทรัพย์ ประธาน

  (๒) ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน รองประธาน

  (๓) นายรุ่งสุริยา  หอมวัน เหรัญญิก

  (๔) จ่าสิบเอกทวีวัฒน์  อ่างนิลพันธ์ ประชาสัมพันธ์

  (๕) นายเสถียร   บ�ารุงธรรม เลขานุการ

  (๖) นายรณฤทธิ์  จันทร์นาม กรรมการ

  (๗) นายสมบูรณ์ รัตนทิพย์ กรรมการ

  (๘) นางปฏิญญา  เป็นรัมย์ กรรมการ

  (๙) นายกิตติ์ธเนศ  อ�าพรกิตติพัฒน์ กรรมการ

 (๑๐) นายณัฐพงศ์ธัช  กุรัตน์ธรรมา กรรมการ

 (๑๑) นายรัตน์จิโรจน์   วงศ์อรัญ กรรมการ

ขอยื่นค�าขอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อขอจัดตั้งสมาคมสาขา ชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา จังหวัด

บุรีรัมย์

ส�านกังานของสมาคมสาขา ต้ังอยูเ่ลขท่ี ๒๘๑ หมู่ที ่๑๓ วทิยาลยัสงฆ์บรีุรัมย์ ถนนบรีุรมัย์-ประโคนชยั 

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖, ๐๘๑ ๗๒๕ ๒๖๐๗ e-mail : piyawat_mcubr@hotmail.com

พร้อมกับค�าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

  (๑) บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคมสาขา

  (๒) ประวัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมสาขาไม่น้อยกว่าเจ็ดคน

  (๓) รายงานการประชุมเพื่อขอจัดตั้งสมาคมสาขา
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 (๔) แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมสาขา

  (๕) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคมสาขา

  (๖) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ พร้อมด้วยส�าเนาทะเบียน

บ้านของผู้จะเป็นสมาชิกซึ่งยื่นค�าขอและผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมสาขา

  (๗ ) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
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32

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สมาคมศิษย�เก�า
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34

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดเลย

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3๕

สมาคมศิษย์เก่า มจร

ขอเชิญร่วมงาน โบว์ลิ่งการกุศล
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ เมเจอร์โบว์ รังสิต

ค่าสมัคร  - ทีมบุคคลทั่วไป ทีมละ ๒,๐๐๐ บาท   - ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท

ติดต่อ  ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์  โทร. ๐๘๓-๓๙๘-๙๙๓๓,  

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง  โทร. ๐๘๗-๒๑๕-๖๑๙๑, อาจารย์อิทธิพล แก้วพิลา โทร.๐๘๖-๙๗๐-๒๗๗๔

สมาคมศิษย์เก่า มจร
ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย

กิจกรรม ๑. ทําบุญอุทิศบูรพาจารย� ๒. ปาฐกถาพ�เศษ
  ๓. มอบประกาศกิตติคุณศิษย�เก�าดีเด�น ๔. ประชุมใหญ�สามัญประจําป�

ติดต่อ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (เลขาธิการสมาคม)  โทร. ๐๘๗-๒๑๕-๖๑๙๑
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3๖

คําขอจัดตั้งสมาคมสาขา

สมาคมศิษย�เก�า มจร สาขาจังหวัดร�อยเอ็ด

ค�าขอจัดตั้ง สมาคมสาขา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ซุบซิบ
ศิษย์เก ่า มจร

Gossip
MCU

ในโลกยุคเครื่องมือสื่อสารก้าวไกลแบบไร้

พรหมแดน มหาจุฬาฯ กเ็ป็นอกีสถาบนัหนึง่ทีก้่าวล�า้

น�ายคุแบบไม่หยดุนิง่ ดงัจะเห็นได้จากเราพร้อมเสมอ

ทีจ่ะพสิจูน์ผลงานด้วยการชวนเชญิ สมศ มาประเมนิ

เรา กองงานที่เหนื่อยคือกองวิชาการ ขอชื่นชมด้วย

จริงใจพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์) ยิ้ม

อย่างมีความสุข  ● ความรักเป็นสิ่งที่ดี รักกันดีกว่า

ชังกันโดยเฉพาะสถาบันเดียวกัน ความเป็นเพื่อนยิ่ง

ใหญ่ทีสุ่ดยามเรามทุีกข์อาศัยเพือ่นยามเพือ่นตกทกุข์

ได้ยากช่วยเพือ่น ใช่ไหมครับ จะเดด็ โพธิศ์รทีองคน

มีน�้าใจและสมชาย บุญสุ่นมัคคนายกแห่งวังน้อย    

● งานธรรมยาตรา โดยการน�าของนากยกสมาคม 

ผศ.ดร.สุรพล สุยพรหม ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง 

พี่น้องมาทั่วประเทศท่านรองสิริวัฒน์ ศรีเครือดง 

เป็นปล้ืม งานนี้ดีทุกอย่างยกเว้นขาดการบริหาร

จัดการในเรื่องอาหาร ฝากบอกหัวหน้าแผนก

สวัสดิการด้วยเด้อ  ● รุกเหมือนสายฟ้าฟาดเพื่อน 

มจ.ร.อยากให้ส่วนกลางไปเยี่ยมเยือน โดยไม่ไป

มือเปล่า ท้าประลองแบตมินตันกีฬาที่ถนัด ระหว่าง

ส่วนกลางและส่วนภาคใต้ใครจะแน่กว่ากัน ก่อนที่

จะมีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขานายกสมาคม ไอ้ยะ 

พัฒนา  ● งานประสาทปริญญาของมหาจุฬาฯ 

ผ่านพ้นไปมีเรื่องที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

อนัเนือ่งมาจากคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหีน้าที่

โบกรถจัดรถอุ้มรถยกรถทราบข่าวว่ายกรถผิดคันไป

ยกรถขนใบประกาศ-เกยีรตบัิตรของกองทะเบียน อิอิ 

งานนี้แยกไม่ออกไผเป็นไผ ผศ.ดร.แต่ละท่านหน้า

ด�าคร�่าเครียดเอาไปเลยคนละสี่ขั้น  ● ข่าวการ

จากไปของ ผศ.ดร.วศิน กาญจนวินิชกุล คงสร้าง

ความโศกเศร้าให้แก่คณะครุศาสตร์ เพราะท่านเป็น

ปราชญ์ที่ขับเคลื่อนครุฯมาแต่ยุคต้นๆ สู่สุคติเถิด

อาจารย์  ● เห็นท่านพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เดินคู่กับโอบาม่า ผู้น�าระดับโลก

แล้วรู้สึกภูมิใจในตัวท่าน จะมีใครสักกี่คนที่ได้เดิน

เคียงสนทนากันอย่างออกรสชาติด้วยถ้อยส�านวน

อังกฤษแบบสุพรรณและอเมริกันส�านวน งานนี้

วัดโพธิและ มจ.ร.ได้ชื่อเสียงเต็มๆ อ้าว ช่วยกัน

ขยาย555  ● ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง ตั้งแต่เป็น

รองคณบดีคณะสังคมมาหน้าตาสดชื่นแจ่มใส การ

พดูจาท่านเกบ็ประเดน็เป็นจึงไม่แปลกใจเลยว่าท�าไม

ถึงได้ชื่อว่าผู้มีค�าพูดคมชัดบาดคอ มีคนบอกว่าข้อดี

ของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเปิดเผยไม่ลับๆ

ล่อๆ แบบนีถ้อืว่าสวดยอดท่านขนุแผนแห่งเมืองช้าง

(สงสัยจะมีเรื่องฉบับนี้ อิอิ)  ● ส�าราญ สมพงษ ์

สายลมข่าว
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ศิษย์ มจร นักเขียนนักข่าวจากคมชัดลึก มาประชุม

ไม่เคยขาดและน่าชมเชยทีท่่านน�าข่าวความเคลือ่นไหว

ของ มจร ไปลงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบสารคดี 

ขอให้มีชื่อเสียงตลอดไปครับ  ● หากเป็นได้ผู้เขียน

อยากจะยกมือเชียร์คณะกรรมการสมาคมศิษย์ยุคนี้

เพราะมีงานขับเคลื่อนอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นอีก

สักสมัยก็ไม่น่าเกลียดเพราะผมอยากประชุมสัญจร

ไปทั่วประเทศไทย นะครับท่าน (บิ๊กสุ) ผศ.ดร.

สุรพล สุยพรม  ● คบกันมาตั้งนานไม่ยักกะรู้ท่าน 

ผศ.ดร.โยนมา ศรีเครือดงไปแอบเรียนสถาบัน

พระปกเกล้ามีเพื่อนฝูงระดับบิ๊กๆทุกวงการวันก่อน

ไปเจอที่จังหวัดตากอาศัยบารมีท่านขึ้นร้องเพลงใน

หุบเขาใกล้เข่ือนใหญ่นับถือท่านโยนมาหรือสิริวัฒน ์

ศรีเครือดง   ● ว่าที่ ดร.เกษม แสงนนท์ หมู่นี้มีงาน

เข้าเยอะจนไม่มีเวลาไปไหนมาไหนว่ากันว่าก�าลัง

สร้างผลงานเข้าตาผูใ้หญ่ท่านรองวชิาการชมต่อหน้า

ประชาชนอยู ่มิได้ขาดในเรื่องเทคโนฯ อะแฮ้ม 

ว่าแต่ว่าคะแนนเทอมที่แล้วส่งหรือยัง อิอิ ไม่น่าเอา

ความจริงมาพูด  ● ขอแสดงความเสียใจกับท่าน 

ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์ประจ�าคณะพทุธศาสตร์ที่

สญูเสยีบดิาไปอย่างไม่มวีนักลบั  ● อาจารย์พลวฒัน์ 

ชุมสุข ไปไหนมาไหนมักจะคุยเร่ืองเบตองเป็น

ประจ�าๆ มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตัวท่านเองท่านเคยได้

ถ้วยรางวัลอะไรบ้าง หือ  ● ไปเจอกันงานสมาคม

สัญจรที่สุราษฏ์ธานี ท่านพ่ีสามารถ ศิริบุญก็ยังคง

รักษาเอกลกัษณ์หอบไอแพต็เก็บภาพเพือ่นๆ แถมยงั

แสดงความคิดเห็นได้น่าฟัง  ● กินปลาเมื่อยัง

สดแต่งงานเมื่อยังสาว ว่าแล้ว ผศ.ดร.ธัชชนันท์ 

อิสรเดชก็จูงมือ วิไลวรรณ รังสร้อย(น้องเหมียว)

เจ้าสาวคนสวยหลานย่าโมเข้าประตูววิาห์  ท่ามกลาง

เพื่อนฝูงแขกเรื่อไปร่วมงานมากมายขอให้ความรัก

รุ่งเรือง ให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเด้อ 

เฮ้อหมดห่วงซะที  ● เจอส�ารวย นักการเรียน 

เพื่อนรัก ปีนี้อาวุโสขึ้นแยะ ถามไถ่ถึงเนื้อคู่บอกยัง

ไม่เกิด คิดนานหน่อยอายุเพิ่ง ๔๐ ปลายๆ เอง หา

ต่อไปเดินหาบ่อยๆ อิอิ  ● ดร.วิทยา ทองดีผู้ยิ่งใหญ่ 

แห่งวิทยาเขตขอนแก่นพอรู้ว่าจะมีการสัญจรมาที่

เมืองหมอแคนกระวีกระวาดเป็นพิเศษ นี้แหละ

ภาวะผู้น�าอย่างแท้จริง   ● ขอแสดงความเสียใจกับ 

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ที่สูญเสียผู้บังเกิดเกล้า

ไปอย่างไม่มีวันกลับ เพื่อนฝูงเป็นห่วงเพราะท่าน

ไม่บอกใครเลย แต่ก็ถือว่าท่านได้ท�าหน้าที่ของลูก

ได้ดทีีส่ดุแล้ว  ● ว่าที ่ดร.รัฐพล เยน็ใจมา มวยสร้าง

ของผู้หลักผู้ใหญ่ท�าหน้าที่ประสานงานในเร่ืองกีฬา

ของสมาคมได้อย่างยอดเยี่ยม ว่ากันว่าห้องเรียน

ระยองไปโลดก็เพราะท่านผู ้นี้แบบนี้ต้องปรบมือ

กันหน่อย  ● MYT สัญจรไปตะรอนๆ เตะทั่ว

ราชอาณาจักรแพ ้บ ้างชนะบ ้างแต ่ก็ถือว ่าได ้

เคล่ือนไหว ไปได้ทุกที่ขอให้บอกงานนี้นอกจาก

บัณฑิตวิทยาลัยจะได้ชื่อเสียงแล้ว สมาคมเราก็เป็น

ปลื้มนะครับท่าน ดร.ประพันธ์ ศุภษร  ● ผศ.ดร.

ชญานนท์ นักวรรณกรรมที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศเก่ง

ด้วยความรู้ดีด้วย สร้างผลงานให้กับมหาจุฬาด้วย

การเป ็นอาจารย ์ที่สอนอยู ่สถาบันที่ มีชื่อเสียง 

จบอังกฤษมาเชื่อไหมท่านสอนกรรมฐาน สาธุ    

● เกษม ประกอบดี หมู่นี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ ภาระ

งานคงเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะท่านเป็นสนองงาน

ผู้ใหญ่ได้ดี คนแบบนี้รับรองไม่มีตกงาน ไปไหนมา

ไหนผู้ใหญ่มักหนีบไปด้วยตั้งแต่มาอยู่วังน้อยไม่ค่อย

เจอไปแถวพาต้า..อะหะ อ๋อ ไปรับลูก  ● ประสิทธิ์ 

พทุธศาสน์ศรทัธา หน้าตาแจ่มใสเพราะผูใ้หญ่เอ็นดู

มีงานเข้าอย่างต่อเนื่องท�างานที่โรงพิมพ์มีปัญหา

เรื่องราคาพิมพ์ไม่นิ่งปรึกษาได้ ท่านสามารถช่วยได้ 

ที่ผ่านมาหน้าปกสวยๆของหนังสือทุกเล่มเขาละ 
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คนอ้วนเนี่ยเก่งทุกคน รับแซบ  ● ดร.อร่าม พลตรี 

พี่ใหญ่ของพวกเราเทพบุตรแห่งที่ราบสูงไม่เคยทิ้ง

สมาคมมาทุกยุคทุกสมัย เจอทีไรอบอุ่นทุกคร้ัง

เพราะน�้าใจดีเหลือเกินขอให้รวยยิ่งๆ ขึ้นไปนะพี่  

● ดร.ยุทธนา ปราณีตอาจารย์ประจ�าคณะสังคมยัง

หนุ่มเสมอ เห็นควงลูกสาวไปที่สุราษฎธานี มีคน

กระซิบว่าต่อไปต้องไว้หนวดนะคุณพ่อ บาปกรรม

มีจริง คนเจ้าชู้มักมีลูกสาว อิอิ  ● เชน นครไม่ค่อย

เจอหน้า รู้แล้วไปไหนขลุกอยู่กับงานหนังสือสมาคม 

เพราะได้จบัมอืกับ มัน่ เสือสูงเนินแล้วหนงัสือจะต้อง

ออกอย่างต่อเนื่องคุยแล้วต้องท�าได้ เออจริง ใคร

ไม่ส่งข้อมูลท่านทวงเช้าทวงเย็นสวดยอด  ● ข้ามฝั่ง

ฝากฟ้าไปยังขอนแก่น ท่าน ดร.อุดร จันทวัน, 

บุญหนา จิมานัง.จิระ เจ้าของวัดดังและท่าน 

ดร.ประยูร แสงใส ว่าสมาคมศิษย์ภาคกลางจะ

ยกพลขึ้นบกสัญจรมาเยี่ยมท่าน อย่าลืมแกงอ่อม

ต้อนรับ แต่เชื่อแน่ว่ามาขอนแก่นทีไรไม่เคยผิดหวัง

เพราะผู้บริหารใจถึง..เรารอพิสูจน์  ● วิลัน ท�าไร ่

นามสกุลเป็นเอกลักษณ์ท่ีจดจ�าง่าย ช่วงนี้ไม่เจอ

ห่างหายไปจากสมาคมหรืออย่างไรว่างเมื่อไหร่เชิญ

มาร่วมประชุมบ้างนะครับพี่ท่านนายกถามหาท่าน

เลขาเป็นห่วงอยากชวนเลี้ยงข้าวสักมื้อ  ● ธวัชชัย 

สมอเนื้อ หมู่นี้ไม่ได้ฟังเพลงรักน้องพร.มีเมียเด็ก

และรักแท้แค่พี่ชายจากท่าน ว่าง ไปฉลองว่าที่ 

ดร.ไหมครับ เพราะขืนปล่อยให้บรรยากาศเป็น

เช่นนีก้ลวัเกรงว่าเสยีงจะฟาล์วไปเสยีก่อน เฮ้อคดิถงึ

ตอนที่ไม่มีต�าแหน่งนะสนุกสนานตามประสาเลือด

สีชมพู แต่ ณ วันนี้มีแต่งานและงา  ● เจอ ผศ.ดร.

ภัทรพล ใจเย็นทีไรยิ้มร่าให้ทุกคน ข้อดีของท่านคือ

ไม่ค่อยแสวงหาความเป็นใหญ่ อยู ่แบบไหนก็ได้ 

ผู้ใหญ่ใช้ไปไหนไปหมดข่าวว่ารักภรรยามากซื้อรถ

ป้ายแดงให้ภรรยาขับ มีนัยยะอะไรไหม ชอบกลับ

บ้านผดิเวลา ออิ ิ ● ต้องขอแสดงความเสยีใจกบัท่าน

พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร)เจ้าอาวาส

วัดเทพนารี บางพลัด กรุงเทพฯ ที่สูญเสียโยมแม่

ไปอย่างไม่มีวันกลับที่ จ.บุรีรัมย์ ขอให้ดวงวิญญาณ

ของคุณแม่สู่สุคติเทอญ  ● งานวิสาขะที่ผ่านไป

ในปีนี้ดูเหมือนเงียบเหงาในบรรยากาศที่มหาจุฬาฯ

วังน้อย เพราะเราย้ายสถานที่ไปที่สหประชาติท�าให้

คณาจารย์มหาจุฬาฯว่างงานสงสารบางท่านเข้าไป

ในตึกยูเอ็นไม่ได้.เหอเหอ จ๋อย..หน้าไม่ผ ่าน..

ฝากข้อคิด ..เป็นมิตรยามให้กู้ เป็นศรัตรูยามทวง...

 

ทองศูนย์

...................

ขอเชิญศิษย์เก่า มจร ทุกท่าน 

ร่วมส่งรายชื่อศิษย์เก่าที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสม
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปี ๒๕๕๖ ของสมาคม

ส่งรายชื่อบุคคลที่โดนใจท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

โดยส่งที่...เลขาธิการ Email.siriwat@mcu.ac.th หรือ โทร  ๐๘๗-๒๑๕๖-๑๙๑
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