
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 205  

กองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญสมาชิก กบข.  
รับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกรับบ านาญสูตรเดิม ณ ห้องประชุม
ส า ม ศ ร  ชั้ น  2  อ า ค า ร อ เ น ก นิ ทั ศ น์ 
ก าหนดการดังนี้ 
13.00 – 13.30 น.  
ลงทะเบียนและเปิดการบรรยาย 
13.30 – 16.30 น.  
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงการคลัง
ให้สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจเลือกรับ
บ านาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58”  
โดย นายเสกสรร พหลเวชช์   
ผู้อ านวยการส่วนงานกฎหมาย 
ด้านระเบยีบการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.7137 

 



 

 



  

ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ป.ตร ี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556  ณ 
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
โดยมีถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV8 TRUE 
visions ช่อง 193 STOU CHANNEL และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  
 

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย พิธีไหว้ครู เป็นการแสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ เป็นสิริมงคลและขวัญก าลังใจก่อนเรียน และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่
การศึกษาทางไกลอย่างเป็นทางการ  และมีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการสอนทางไกล ตอบค าถามนักศึกษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการเรียนกับบัณฑิตท่ีมาให้แนวคิดวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ มีนักศึกษาจากชมรม
นักศึกษา มสธ. กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีและรับสมัครสมาชิกใหม่ และในช่วงบ่าย
นักศึกษาใหม่ได้พบคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา ทั้ง 11 สาขาวิชา อีกด้วย 
 



 
 
 
 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 205 ประจ าวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 
จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ที่ปรกึษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

ประวัติพระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุ) 
พระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุ (ฟัน) 
ก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้รับสั่งกับพระ
อรหันต์สาวกผู้มีนามว่า พระควัมปติ ว่า ถ้าเมื่อถึงกาลที่พระองค์
ได้ถึงดับขันธ์ปรินิพานแล้ว ให้พระควัมปติน าพระทนต์ทั้ง 33 
องค์ (ฟัน) ไปมอบให้กับพระเจ้ามหาศิริมาลาอโศกา ผู้ครอง
ดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อถึงกาลดับขันธ์ปรินิพานขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระควัมปติจึงได้ปฎิบัติตามพระกระแส
รับสั่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้มอบพระทนต์ทั้ง 33 
องค์ให้กับพระเจ้ามหาศิริมาลาอโศกา เมื่อทรงรับมอบแล้ว จึงได้
มีพระกระแสรับสั่งให้นายทหารขุดบ่อน้ าข้ึนมา 2 บ่อ และสรงน้ า
พระทนต์ทั้ง 33 องค์ ซึ่งบ่อน้ านี้ก็ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ที่
หมู่บ้านตะทอน รัฐมินยาง ประเทศพม่า จนถึงทุกวันนี้ หลังจาก
ที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งให้นายทหารขุดบ่อน้ าแล้ว ก็ยังทรงมีรับสั่ง
ให้สร้างเจดีย์ที่ท าด้วยหิน 33 แห่ง เพ่ือบรรจุพระทนต์ทั้ง 33 
องค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในเจดีย์อีกด้วย  
เวลาต่อมา ในปี พ.ศ.236 สมัยพระเจ้าจุฬาศิริมาลาอโศกา 
พระองค์เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
และพระองค์ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญคือ ได้มีการอัญเชิญ
พระทนต์ทั้ง 33 องค์ จากเจดีย์ทั้ง 33 แห่งที่พระเจ้ามหาศิริ
มาลาอโศกาได้สร้างไว้ครั้งอดีตมาบรรจุในหีบทองค าทั้ง 33 ใบ 
และน าไปเก็บไว้ในหอทองค าทั้ง 33 แห่ง ที่สร้างขึ้นใหม่ และ
พระองค์ก็ทรงตรัสว่า “ถ้าหากว่าพระทนต์ทั้ง 33 องค์ ศักดิ์สิทธิ์
จริง ก็ขอให้พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วโลก” 

และหลังจากนั้นหีบทองค าทั้ง 33 ใบ ก็ได้กระจายไปทั่วในเขตแผ่นดินสุวรรณภูมิ ในเวลาต่อมา พระทนต์ 1 องค์ได้ถูกค้นพบที่เจดีย์
เก่าแก่ที่ได้พังลงมาที่เมืองพุกาม และได้มีการเก็บรักษาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนกระทั่ง ตกทอดมาสู่ปรมาจารย์ วรธนัท อัศกุ ลโกวิท  
ชมรมฟ้า ฝน ไฟ ร่วมกับ พรรคไทยถาวร จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและลูกศิษย์ ได้ร่วมสักการบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่
ครอบครัว และผู้ที่ได้ร่วมสักการบูชา ขอเชิญร่วมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุ) ตั้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ชมรมฟ้า ฝน ไฟ (เดิม) บริษัท เอ.ซี.ซี.วินโดว์แอนด์ดอร์ 
จ ากัด ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 48 โทร.08 8227 4051 - 60 อีเมล : fafonfai888@gmail.com หรือท่านที่จะสะดวกเดินทางโดย
ทางรถเมล์ประจ าทาง ป้ายรถเมล์หน้า ซ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 48 มีรถเมล์ผ่านคือ 33  90  356  359  หรือ 367 รถตู้ขึ้นได้ที่ 
อนุสาวรีย์ชัยฯ (ใกล้ด่านทางด่วนไปแจ้งวัฒนะ) รถสองแถวแดงข้ึนได้ท่ีหน้าวัดดอนเมือง หรือท่านสามารถลงป้ายรถเมล์หน้า ซ.มิตร
ประชา และจ้างวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ 
ส าหรับท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติมและติดต่อเรียนฮวงจุ้ยฟรีได้ท่ีชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร. 0 2961 9414 
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