ชมรม ICT for All มอบหนังสือตามโครงการร่วมทําบุญบริจาคหนังสือ
แด่พระภิกษุ สามเณร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ – 11 มกราคม 2560 นายทศพนธ์ นรทัศน์ (HS4HNL) ประธานชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) พร้อมด้วยคุณชาตวิ ทย์
มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผู้บริ โภคไทย และที่ปรึกษาชมรม ICT for All และคุณกสิ ณา
สริ จนั ทร์ ได้ เป็ นผู้แทนของชมรมฯ ถวายหนั งสือ “พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของ
เยอรมัน” ตามโครงการร่วมทําบุญบริ จาคหนั งสื อแด่ พระภิ กษุ สามเณร วัด สถานศึกษา
โรงพยาบาล ของชมรมฯ แด่สาํ นักงานส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิ หาร
จํานวน 100 เล่ม และ มอบหนังสือดังกล่าวแก่ศูนย์รบั บริ จาคหนังสือและวารสาร ห้ องสมุด

-2สตางค์ มงคลสุข คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล จํานวน 200 เล่ม เพื่อนํ าไปมอบให้กบั
โรงเรียน สถาบันการศึกษา และเผยแพร่เป็ นธรรมทานต่อไป
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ได้จดั ทํา
โครงการร่วมทําบุญบริ จาคหนังสือแด่พระภิ กษุ สามเณร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล โดยได้รบั
ความอนุ เคราะห์จากศาสตราจารย์แมนเฟรด คราเมส (Prof. Manfred Krames) ชาวเยอรมัน จาก
เมืองบาเดน บาเดน (เมืองแห่งนํ้ าพุรอ้ น) ซึ่งท่านเป็ นพุทธศาสนิกชน ด้วย ทัง้ นี้ เมืองบาเดน บาเดน
เป็ น สถานที่ๆ พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ ห ัว ทรงประทับ เป็ น เวลาเกือ บ 3 สัป ดาห์
ศาสตราจารย์แมนเฟรด คราเมส ได้รว่ มทําบุญโดยลดราคาหนังสือจากเล่มละ 299 บาท เหลือเพียงเล่ม
ละ 25 บาท และทางชมรมฯ ได้จดั ทําโครงการนี้ขน้ึ เพือ่ เป็ นสะพานบุญจากการให้ธรรมทาน โดยดําเนิน
โครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2559
บัดนี้ โครงการดังกล่าว ได้สน้ิ สุดลงแล้ว ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ
เท่าเทียมกัน จึงได้ถวายหนังสือดังกล่าว จํานวน 100 เล่ม แด่สาํ นักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัด
สระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อเผยแพร่เป็ นธรรมทานต่อไป โดย นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม
ICT for All พร้อมด้วย คุณชาตวิ ทย์ มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภคไทยและทีป่ รึกษาชมรม
ICT for All และ คุณกสิ ณา สริ จนั ทร์ ได้เป็ นผูแ้ ทนของชมรมฯ และผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ว่ มทําบุญในครัง้ นี้
ถวายหนังสือดังกล่าว จํานวน 100 เล่ม แด่คณะสงฆ์ กลุ่มเพื่อชีวติ ดีงาม สํานักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (www.facebook.com/forbeautifullife/) แขวงบ้านบาตร เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์พระมหานภันต์ สฺนติ ภฺทโท
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ประธานกลุ่มเพื่อชีวติ ดีงาม พระอาจารย์มหาประสงค์ และพระอาจารย์
ทุกท่านทีม่ ไิ ด้เอ่ยนามไว้ ณ ทีน่ ้ี
พร้อมกันนี้ ชมรมฯ ได้มอบหนังสือดังกล่าวแก่ นางสาวณิ ชดาภา อัจฉริ ยสุชา งานพัฒนา
ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ งานสารสนเทศและห้ อ งสมุ ด สตางค์ มงคลสุ ข คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารฟิ สกิ ส์ ชัน้ 2 เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
ชมรม ICT for All ขออนุ โมทนาในมหากุศลกับผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ว่ มทําบุญกับโครงการนี้ ได้แก่
คุณจิ ตสุดา อัศวบุตร /คุณธิ ดา เด่นพฤกษ์ธรรม (HS1ASC) บรรณาธิการอาวุโส นิตยสาร 100 วัตต์
/คุณสุทธิ ลกั ษณ์ ศรีโยธา /นางสาวอุษณี ย์ ชนะวรรโณ /ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม /คุณพรรณราย
ขันธกิ จ /นายปิ ติ พฒ
ั น์ อิ นทร์วณิ ชย์ /นางพัชรนันท์ อิ นทร์วณิ ชย์ /ด.ญ.พัชญ์สิตา อิ นทร์วณิ ชย์ /
ผู้ไ ม่ ป ระสงค์อ อกนาม /คุณ จรัส โฉม วี ร ะพรวณิ ชย์ก ุล /นายนุ ก ูล สัณ ฐิ ติ เ สรี /นายชาตวิ ท ย์
มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผูบ้ ริโภคไทยและทีป่ รึกษาชมรม ICT for All /นายทศพนธ์ นรทัศน์
ประธานชมรม ICT for All
ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิงศักดิ ์สิทธิ ์ทัง้ หลายในสากลโลก รวมทัง้ พระสยามเทวา
ธิราช พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตลอดจนคุณงามความดี
ทัง้ หลายทีท่ ุกท่านได้บาํ เพ็ญมา จงมารวมกันเป็ นตบะ เดชะ พลวปจั จัย คุม้ ครองรักษาให้ทุกท่าน จงเป็ น

-3ผูป้ ราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ อุปทั วอันตรายใดๆ อย่าได้มาพ้อง
พานให้เจริญงอกงามอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ
สุ ข ะ พละปฏิภ าณ ธรรมสาร บริว าร สมบัติ ปรารถนาสิ่ง หนึ่ ง ประการใดอัน เป็ น ไปในทางที่ช อบ
ประกอบด้วยธรรม ขอสิง่ นัน้ จงพลันสัมฤทธิผลจงทุกประการ...สาธุ สาธุ สาธุ
อนึ่ง สําหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ใดที่ ประสงค์จะขอรับหนังสื อและวารสารจาก
ศูนย์รบั บริ จาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สามารถติดต่อได้ทน่ี างสาวณิชดาภา
อัจ ฉริ ย สุ ช า งานพั ฒ นาทรัพ ยากรสารนิ เ ทศ งานสารสนเทศและห้ อ งสมุ ด สตางค์ มงคลสุ ข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง P203 อาคารฟิสกิ ส์ ชัน้ 2 เลขที่ 272 ถ.พระรามที่ 6 แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5717 ; โทรสาร 0-2354-7144 อีเมล
nichadapa.ach@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/ เฟซบุ๊ก
www.facebook.com/stangdonation/
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