
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลสารศิษย์เก่า
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มธ. สอนให้เราทุกคนรักประชาชน 

ทำงานด้วยอุดมการณ์ เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้พวกเรารักกัน ดูแลกัน  

และไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม 



บทบรรณาธิการ

สู่โดม 02

 สวัสดีปี ใหม่ค่ะ 
 

	 หลังจากลุ้นน้ำท่วมไม่ท่วมไปอย่างโล่งอก	 แต่ที่ท่วมท้น	 คือ	 น้ำใจจากลูก	 

แม่โดมต่อกิจกรรมเพื่อสังคม	 ที่ยังไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด	 ทำให้กิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 “ธรรมศาสตร์พบประชาชน”	 ครั้งที่	 4	 สามารถดำเนินการลุล่วง

ไปด้วยดี	 แม้พื้นที่ให้บริการจะห่างไกลถึงตำบลท่าตอน	อำเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่		

ก็หาใช่ปัญหาอุปสรรคไม่	 นอกจากจะทำให้มีประเภทบริการต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 สำหรับ

ผู้มารับบริการในครั้งนี้แล้ว	 สิ่งที่มีความสำคัญ	 คือ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าถึง

หัวใจของประชาชนผู้รับบริการ	ที่อยู่ห่างไกลจากบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างแท้จริง		

จากเสียงสะท้อนที่กระทบโสตอาสาทันตแพทย์ว่า	 “ตลอดชีวิตที่ผ่านมาห้าหกสิบปียัง	 

ไม่เคยได้พบทันตแพทย์เลย”	 ทำให้อาสาทันตแพทย์รู้สึกตื้นตันใจ	 แม้จะต้องใช้เวลา

มากเป็นพิเศษกับการให้บริการในกรณีนี้ก็ตาม	 ก็สุขใจที่จะให้บริการ	 เพราะได้ให้

บริการกับผู้รับบริการที่มีความต้องการจริงๆ	 ในขณะที่ผู้รับบริการก็มีดวงหน้าอัน	 

เปี่ยมสุขก็เพราะถูกใจนั่นเอง			
 

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้	 ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ	 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	 จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข		 

ความเจริญ	ด้วยจตุรพิธพร	พร้อมด้วยปณิธาน	ธนสารสมบัติตลอดไป	

 

         

	 	 ฐิติมน	เลิศศิริสาคร	

	 	 15	ธค.	2555 
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จารึกลานโพธิ์ สัมภาษณ์		นางนฤมล		ปาลวัฒน์	

  ทำไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 
  เหตุผลที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอน 
นั้น	 คงสืบเนื่องมาจากปีที่เข้าเรียนคือ	 ปี	 2514	 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์มีชื่อเสียงในเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพแก่นักศึกษา 
เป็นอย่างมาก	ตัวดิฉันในฐานะที่เป็นเด็กที่จบจากมัธยม	รู้สึกว่า 
เหมาะกับตัวเองที่จะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง 
ตอนนั้นมีประเด็นในเรื่องการไม่แต่งเครื่องแบบ	 การไม่บังคับ 
นักศึกษาเรื่องเวลาเรียน		
	 	 เหตุจูงใจที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์	 คือ	 ในสมัยนั้น	 เรียน 
มศ.5	 สายศิลป์-คณิต	 สามารถเลือกสอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ 
ได้	 อีกส่วนคือเป็นคนชอบคำนวณ	 และมองว่าความรู้จากคณะ 
เศรษฐศาสตร์	 สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิต 
ประจำวันได้มาก	 และคณะเศรษฐศาสตร์	 ในสมัยนั้นมีผู้มีชื่อ 
เสียงโด่งดัง	 เช่น	 ดร.ป๋วย	 อึ้งภากร	 เป็นคณบดี	 และมีอาจารย์ 
หลายท่านที่มีชื่อเสียง	 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เลือกเรียน 
คณะเศรษฐศาสตร์	 อีกประเด็นหนึ่ง	 คือคิดว่าเมื่อจบคณะ 
เศรษฐศาสตร์แล้ว	 สามารถทำงานธนาคาร	 หรือภาคเอกชนได้	
สมัยนั้น	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะ
ยอดนิยมของนักศึกษามาก

	 	 ย้อนอดตีเมือ่ครัง้เปน็นกัศกึษาธรรมศาสตร์	ในความทรงจำ 
	 	 เกี่ยวกับธรรมศาสตร์	 เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ 
	 	 รู้สึกประทับใจ	 และเมื่อเอ่ยถึงธรรมศาสตร์	 คิดถึงอะไร	  
	 	 (หมายถึงเรื่องที่สามารถเล่าได้ทุกครั้งที่พูดถึงธรรมศาสตร์	  
	 	 ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่	เช่นเรื่องที่พูดถึงเกือบทุกครั้งเมื่ออยู่ 
	 	 ในกลุ่มเพื่อนๆ	อาจารย์	หรือวิชาโหดของคณะ	เป็นต้น)
	 	 ความทรงจำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เมื่อครั้ง 
เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์	คือ	สมัยนั้นเป็นสมัยที่ประชาธิปไตย 
เบ่งบาน	คือ	ในปี	2514	ที่มีเหตุการณ์	14	ตุลา
			 ความประทับในการเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์	 คือ	
ความเป็นตัวของตัวเองสูง	กล้าแสดงออก	กล้าคิดที่จะช่วยเหลือ 
ชาติบ้านเมือง
	 	 เมื่อพูดถึงธรรมศาสตร์	 จะคิดถึง	 ความเท่าเทียมกัน	 สิทธิ 
เสรีภาพที่เท่าเทียมกันในหมู่นักศึกษาทุกคน	และการเป็นที่รวม 
ของบรรดาผู้ที่คิดจะช่วยเหลือบ้านเมืองมารวมตัวกัน
	 	 ถ้าพูดคุยกันทุกครั้ง	 ก็จะพูดถึงเรื่อง	 ธรรมศาสตร์สมัยนั้น 
ไม่บังคับแต่งเครื่องแบบ	 นักศึกษา	 เวลาเรียนไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ	

ไม่มีการเช็คชื่อ	 เป็นการปกครองตัวเองแบบผู้ใหญ่ครั้งแรก	
นอกจากนี้	จะพูดถึงความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกันตลอดมา 
	 	 สมัยที่เข้าเรียนครั้งแรก	 ธรรมศาสตร์เริ่มเป็นปีแรกที่เรียน 
แบบมีหน่วยกิต	 ให้เป็นเกรด	 แทนการให้เป็นคะแนน	 มีการ 
เรียนรวม	 โดยในปีที่	 1	 จะมาเรียนรวมกันทุกคณะ	 ซึ่งสมัยนั้น 
เป็นปีแรกที่มาเรียนรวมกัน	 ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่คณะ 
ศิลปศาสตร์	 เป็นลักษณะที่ชัดเจน	 ทุกวันนี้ก็ยังประทับใจ 
และทำให้มีเพื่อนสนิทอยู่ในหลาย	 ๆ	 คณะ	 ที่จบไปมีอาชีพที่ 
แตกต่างกัน	แต่ก็มีความสนิทสนมกันเรื่อยมาตั้งแต่เรียน	ปี	1
	 	 อีกส่วนหน่ึงคือ	มีโอกาสได้เรียนกับสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ	
พระองค์ท่านมาสอนในคณะศิลปศาสตร์	ในปี	1	จึงเป็นโชคดีได้
เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่าน	

  เท่าที่ได้ทราบมา	 ท่านเป็นผู้ว่าราชการหญิงที่สำเร็จการ 
	 	 ศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์คนแรกของมหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์	 ที่ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 โดยได้เริ่มงาน 
	 	 แรกที่กระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด	 และทำงาน	  
	 	 ต่างจังหวัดหลายจังหวัด	 ท่านมีอุดมการณ์	 หรือแรงดลใจ	  
	 	 หรือมีใครเป็นแบบอย่างในอุดมคติของท่านหรือไม่	อย่างไร
	 	 สืบเนื่องมาจากธรรมศาสตร์	สอนให้เราทุกคนให้ความเท่า
เทียมกับทุกคน	 เป็นภาระที่ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนที่ต้องดูแล 
ให้มีความเท่าเทียมกันในแผ่นดิน	 จึงได้อาสาที่จะมาทำงาน 
สนองคุณแผ่นดิน	
	 	 ที่เรียนเศรษฐศาสตร์	 แล้วมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง 
คนแรก	จรงิแลว้ระหวา่งเรยีน	วชิาโท	หรอื	วชิาเลอืกไดเ้ลอืกเรยีน 
คณะรฐัศาสตรท์ัง้หมด	ทำใหห้นัเหมามหาดไทย	คงเปน็เพราะลกึๆ	
แล้วชอบเป็นนักปกครองมากกว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์	 เมื่อ 
เร่ิมเข้ามาทำงาน	ขณะเรียนปริญญาโทท่ีนิด้า	ได้มาสมัครเข้าทำงาน 
ที่กระทรวงมหาดไทย	 และได้เรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์	  
เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หันมาทำงานที่	กระทรวงมหาดไทย	โดยเริ่ม 
เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 ที่กระทรวงมหาดไทย 
และเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากร	 ที่กองการเจ้าหน้าที่กระทรวง 
มหาดไทย	 และเริ่มออกมาอยู่ต่างจังหวัด	 เมื่อครั้งที่ได้ดำรง 
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	
	 	 อุดมการณ์และแรงบัลดาลใจ	 เริ่มจากงานของกระทรวง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางนฤมล  ปาลวัฒน์ 



สู่โดม 05

รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ความใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด	  
ทำใหเ้ราสามารถเกบ็เกีย่วประสบการณม์าเปน็บทเรยีนแนวทาง 
การทำงานในช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้	 ไม่รู้สึกท้อแท้เลย 
ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้ทำงานในกระทรวงมหาดไทย	 สามารถผ่าน 
พน้ไปไดด้ว้ยความอดทน	และมองงานใหส้นกุ	เปน็ประสบการณ ์
เป็นโชคดีที่ได้ทำงาน

  การเข้าเรียนใน	มธ.	มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่านทำงาน 
	 	 ในภาวะแวดล้อมเช่นนี้	 และช่วยให้ประสบความสำเร็จ 
	 	 ในหน้าที่การงานหรือไม่	อย่างไร
	 	 การเขา้เรยีนในธรรมศาสตร	์สอนใหเ้ราทกุคนมองเหน็ความ 
เท่าเทียมกัน	ให้ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ทำให้นำอุดมการณ์ 
ดังกล่าวนี้	 มาใช้ในการทำงาน	 ในทุกตำแหน่งในกระทรวง 
มหาดไทยได้	 การที่เรามองว่าประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน	  
ทำให้เราจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ 
ดีขึ้น	 มีโอกาสที่ดีขึ้น	 เท่าเทียมกันในทุก	 ๆ	 ชุมชน	 สามารถนำ 
แนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการทำงาน	 และทำให้เป็นส่วนหนึ่ง	 ที่ทำ 
ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน		

 	 ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ	มธ.	อย่างไรบ้าง
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	สอนใหเ้ราทกุคนรกัประชาชน		 
เป็นสถาบันที่ปลูกฝังให้เราทุกคนทำงานด้วยอุดมการณ์รัก 
ประชาชน	 ธรรมศาสตร์สอนให้เราเสียสละประโยชน์ส่วนตัว 
เพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม	สิง่เหลา่นี	้เปน็สว่นทีท่ำให	้พวกเรา 
ทกุคนทีเ่ปน็ชาวธรรมศาสตรร์กักนั	ดแูลกนัและไมก่ลา้ทำสิง่ที ่
ไม่ถูกต้อง	ไม่ดีงาม

  ท่านมีข้อคิด	 ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าและ 
	 	 ศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง
	 	 ธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน	พวกเราทุกคนที่เป็น 
ชาวธรรมศาสตร์	 ทั้งศิษย์เก่า	 และศิษย์ปัจจุบัน	 มีหน้าที่จะต้อง 
ทำงานเพื่อประชาชน	 สังคมไทย	 ยังมีงานอีกมากมายที่จะให้ 
ชาวธรรมศาสตร์	ได้มีโอกาสทำงานสนองคุณแผ่นดิน

มหาดไทยเป็นงานบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 ราษฎร	 ประชาชน	 	
ทำให้รู้สึกว่าจังหวัดต่าง	ๆ	ในประเทศไทยมีภาระกิจ	และงานที่ 
ท้าทาย	มากมาย	ที่น่าจะได้เอามาทำ
	 	 อีกส่วน	 เมื่อออกมาดำรงตำแหน่งในต่างจังหวัด	 หลายๆ	
จังหวัดที่ได้ดำรงตำแหน่ง	 เช่น	 สระบุรี	 เพชรบุรี	 เชียงใหม่		 
ได้มีโอกาสทำงานโครงการพระราชดำริ	 ก็ทำให้เห็นว่ามีงานที่ 
เราจะต้องทำเพื่อถวายงาน	หรือสนองคุณแผ่นดินอีกมากมาย		
	 	 แบบอย่างในอุดมคติ	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่พระองค์ท่านปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทรง 
อุทิศตนเพื่อราษฎรของพระองค์ท่าน	

	 	 ประสบการณช์วิีต	ผ่านชวีติการเปน็นกัศกึษา	และไดท้ำงาน 
	 	 ในตำแหน่งที่ผู้หญิงต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมาก	 จึงจะได้ 
	 	 รับการคัดเลือก	 ท่านคิดว่าช่วงชีวิตใดที่คิดว่าผ่านมาอย่าง 
	 	 เหนื่อยยาก	และช่วงเวลาใดที่สนุกที่สุด
	 	 ช่วงชีวิตท่ีเหน่ือยยาก	คงเป็นช่วงก่อนท่ีจะมาดำรงตำแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 เพราะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	  
ใน	 5	 จังหวัด	 ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด	  
ทกุผูว้า่ราชการจงัหวดัทีไ่ดเ้ปน็เลขานกุาร	แตล่ะทา่นมแีบบอยา่ง 
และวธิกีารทำงานทีน่า่จดจำ	ขณะเดยีวกนังานเปน็หวัหนา้สำนกั 
งานจังหวัด	เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด	จำเป็นต้องสนองงาน 
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน	 จึงเป็นช่วง 
เวลาที่ต้องทุ่มเท	 เสียสละเวลาส่วนตัว	 ชีวิตครอบครัวทุ่มเท 
อย่างมาก	อีกประการหนึ่ง	คือ	ต้องพิสูจน์ให้ผู้บังคับบัญชาเห็น 
วา่	เรามคีวามสามารถ	เพือ่จะไดถ้กูคดัเลอืก	หรอืแขง่ขนัเพือ่เขา้สู ่
ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ซึ่งต้องแข่งขันกับปลัดจังหวัด	
หรือผู้ที่อยู่งานสายปกครอง
	 	 เพราะฉะนั้นการเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	 สมัยนั้น	  
โอกาสของการขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีน้อยมาก	  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายของกระทรวงมหาดไทย	 ผู้หญิงจะได้ 
รับการให้ความสำคัญน้อยกว่าผู้ชายต้องทำงานหนักกว่าผู้ชาย	  
2	เท่า	จึงจะได้รับการพิจารณา		
	 	 ชว่งเวลาทีส่นกุมากทีส่ดุคอื	ชว่งเวลาทีเ่ปน็รองผูว้า่ราชการ 
จังหวัด	ทั้ง	3	จังหวัด	คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	เพชรบุรี 
และเชียงใหม่	ท้ัง	3	จังหวัดเป็นช่วงเวลาท่ีถือว่าเป็นประสบการณ์ 
ชีวิตที่ดี	อีกส่วนหนึ่ง	คือเป็นไปตามความคาดหมาย	หรือความ 
คาดหวังของเรา	 ตั้งแต่เข้ารับราชการ	 ว่าการได้มีโอกาสได้เป็น 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 น่าจะถึงฝั่งแล้ว	 และเป็นการทำงานที่ 
ทำให้สามารถจดจำสิ่งที่ดี	ๆ	ไว้ได้

  ชวีติการทำงานทีผ่า่นมา	ทา่นคดิวา่ประสบการณใ์นชว่ง 
	 	 เวลาใดที่มีผลต่อความคิดในการทำงานที่ต้องเสียสละ 
	 	 แบบนี้	 และท่านรู้สึกท้อแท้ในเรื่องใดบ้าง	 และผ่านพ้น 
	 	 ช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร
	 	 ช่วงเวลาที่ผ่านมา	 ในขณะทำงานเป็นหัวหน้าสำนักงาน 
จังหวัด	 ที่ต้องทำงานแข่งกับผู้ชายเพื่อให้ได้รับการพิจารณาสู่ 
ตำแหน่งทุก	 ๆ	 ตำแหน่ง	 ทั้งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	 และ	

สถิติศิษย์เก่าที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในจุลสารสู่โดม
ตมธก.	 1	 วารศาสตร์ศาสตร์ฯ	 1
นิติศาสตร์	 3	 แพทยศาสตร์	 3
พาณิชยศาสตร์ฯ	 1	 ส.	เทคโนโลยีฯ	สิรินธร	 1
รัฐศาสตร์	 1	 ศิลปศาสตร์	 1
เศรษฐศาสตร์	 2	 สังคมวิทยาฯ	 1
สังคมสงเคราะห์ฯ	 1



จากน้องถึงพี่

	 ถ้าจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 

เราคงต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนหรือ	 

ทำเพื่อประชาชนซึ่ งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของ 

มหาวิทยาลัย	 ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็จะมีการ

ทำค่ายอาสาไปสร้างศาลา	 ห้องสมุด	 หรือไม่ก็ 

พัฒนาหมู่บ้านในต่างจังหวัด	 และยังมีในรูปแบบ 

อื่นๆ	ของกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งในแต่ละปี 

จะเห็นค่ายอาสาต่างๆ	 เกิดขึ้น	 และมีการเดินทาง 

ลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น	 แต่ในขณะเดียวกัน 

เรากลับมองข้ามชุมชนที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์	 ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดี	

ในฉบับนี้ผมจะขออธิบายว่า	 ทำไมมหาวิทยาลัย 

ควรจะเอาใจใส่กับชุมชนรอบๆ	และร้านค้าบริเวณ 

ข้างๆ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

ชุมชนบริเวณท่าพระจันทร์
สามารถทำเป็นที่เรียนรู้ได้

โดย นายธงชัย ณ พัทลุง 



 จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 	 และชุมชนที่ อยู่ ข้ างบริ เวณ 

มหาวิทยาลัย	 ตั้งอยู่ท่ามกลางเกาะรัตนโกสินทร์	 

ซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพ 

มหานคร	 อาทิ	 พระบรมหาราชวัง	 พิพิธภัณฑ์ 

สถานแห่งชาติ	 สนามหลวง	 และวัดวาอารามที่ 

เก่าแก่	 เป็นต้น	 ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการ 

ทอ่งเทีย่วเลยกว็า่ได	้ในแตล่ะวนัจะมนีกัทอ่งเทีย่ว

จำนวนมากเดินทางผ่าน	 หรือเข้าออกพื้นที่นี้เป็น 

ประจำ	 ท่ามกลางทัศนียภาพที่ไม่ค่อยงามตานัก	 

เพราะในแต่ละวันจะมีขยะจำนวนมาก	 ซึ่งเป็น 

ภาพที่ไม่ค่อยดีในสายตาของนักท่องเที่ยวรวมถึง

นักศึกษา	 นอกจากนี้คนในชุมชนและพ่อค้า-

แม่ค้าของร้านค้า	 โดยส่วนมากยังไม่สามารถ 

สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้

	 การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น 

มหาวิทยาลัย	ซึ่งมีอุดมการณ์เพื่อสังคม	ดังจะเห็น

ได้จากประโยคสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า	

“ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ 

ฉันรักประชาชน”	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยควรจะ 

แสดงความเป็นจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ 

ที่แท้จริงออกมาให้เห็นได้เป็นรูปธรรม	 เพื่อให้ 

ชาวชุมชนและผู้ที่ประกอบการค้าในบริเวณ 

ทา่พระจนัทรเ์หน็วา่		ธรรมศาสตรไ์มท่ิง้ประชาชน 

และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

ชาวชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย	 ซึ่งจะก่อให้ 

เกิดความสามัคคีระหว่างกัน

	 ชุมชนและร้านค้าบริเวณท่าพระจันทร์ 

จึงเปรียบเสมือนกับห้องเรียนห้องที่สองสำหรับ 

นักศึกษา	 ที่สนใจเรื่องชีวิตของคนในชุมชน	 หรือ 

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	เพราะวา่สถานที่

ในการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ไกลถึงต่างจังหวัด	 ทำให้ 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 เมื่อ 

เปรียบเทียบการเดินทางไปเรียนรู้ในต่างจังหวัด 

ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก	 นอกจาก 

นี้แล้วยังเป็นสถานที่ติดกับมหาวิทยาลัย	 ทำให้ 

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 โดยไม่ต้องรอเวลา 

หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมอีก	 ควรที่จะให้ชุมชน 

บริเวณท่าพระจันทร์สามารถเป็นที่ เรียนรู้ได้ 

หรือไม่	

จากน้องถึงพี่ สู่โดม 07



  สังคมใหม่ที่ไทยต้องติดตามจะเป็นอื่นใดได้	ถ้าไม่ใช่	“อาเซียน”	ประชาคมแห่งอนาคตข้างหน้าที่จะ

นำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความเป็นเอกภาพ	 และจะนำมาซึ่งบทบาทอันน่าอัศจรรย์ที่จะ

ปรากฏให้เห็นในภูมิภาคนี้ในไม่อีกกี่ปีข้างหน้า 
 

	 	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ	 บทความต่อไปนี้จะนำท่านผู้อ่านเข้าสู่จินตภาพของสังคมใหม่ที่กำลัง	 

จะเกิดขึ้น	 สังคมขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติกว่าหกร้อยล้านคนพร้อมทั้งวัฒนธรรม	 

ที่เป็นเอกลักษณ์และทรัพยากรธรรมชาติที่น่าจับตาต้องใจของเหล่านักลงทุนทั้งหลาย	 เป็นที่แน่ชัดครับว่านั่นคือ

ประชาคมอาเซียน	ประชาคมซึ่งเปรียบได้กับสังคมใหม่ของผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้		
 

	 	 สำหรับคนไทยแล้ว	อาเซียนสำคัญแค่ไหนและทำไมสังคมใหม่ที่เรียกว่า	“อาเซียน”	คนไทยต้องให้ความ

สำคัญ?...คำถามนี้เป็นคำถามที่สามารถตอบได้มากมายหลายประเด็น	 แต่เพื่อให้เป็นที่มั่นใจแก่ท่านผู้อ่าน	 

ทุกท่าน	ผมจึงได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	อาจารย์ดุลยภาค	

ปรีชารัชช	 อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 

ผู้ซึ่งได้ให้คำตอบไว้โดยสรุปว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมจะก่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกันของประเทศ

สมาชิกในมิติต่างๆ	 โดยประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 โลจิสติกส์	 ที่ต่อไปในภายภาคหน้า	 

ครั้นเวลาแห่งอาเซียนมาถึง	 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนตามแผนระเบียงเศรษฐกิจ	 ซึ่งประเทศ

ไทยในทางภูมิรัฐศาสตร์มีความได้เปรียบที่สุดที่จะเป็นศูนย์กลาง	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการอย่างเป็นระบบ

อาเซียน...
สังคมใหม่ที่ไทยต้องตาม

โดย ทวีทัศน์ ทับทิมศรี

อ.	ดุลยภาค	ปรีชารัชช	
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แบบแผน	และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ	บทบาท

อันได้เปรียบของไทยที่ เป็นผู้ เล่นสำคัญในเวที

อาเซียน	 เพราะประเทศไทยมีบทบาทต่ออาเซียน

มาตั้งแต่การเกิดปฏิญญากรุงเทพฯ	 และถือได้ว่า

ไทยคือหนึ่งในห้าสมาชิกเก่าที่ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน

อย่างไรก็ดี	 การรวมตัวกันเป็นหนึ่งจะทำให้อาเซียน

ซึ่งรวมถึงประเทศไทยจะมีอำนาจในการต่อรองที่

มากขึ้น	 เพราะด้วยขนาดของพื้นที่	 และขนาดของ

ประชากร	 ทำให้อาเซียนเติบโตโดยอัตโนมัติจาก

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิก	 10	 ประเทศ		 

ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีพลังเทียบเท่ากับประเทศ

มหาอำนาจอย่างจีนและอินเดียได้	
 

	 	 ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ	 จากบทสัมภาษณ์

ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสังคมใหม่	 

ที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามาประชิดติดพวกเราชาวไทย	 

อยู่ทุกขณะ	 ส่วนตัวผมเองในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง	

ผมเห็นถึงความเจริญเติบโตและความก้าวหน้า	 

ของประเทศชาติ	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ความทันสมัยที่หลายคนถวิลหา	 เทคโนโลยีมาก	 

มายที่พร้อมจะมาให้เลือกสรร	 แฟชั่นแบรนด์ดังที่

พร้อมจะมาทำให้กระเป๋าตังค์ท่านสุภาพบุรุษและ

ท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนั้นสั่นคลอน	 ก็เนื่องด้วย

ประชาคมนี้จะได้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่ง

ใหม่ของโลกในอนาคตอันใกล้		
 

	 	 ดังนั้น	 สังคมใหม่นี้...	 ไม่ติดตามคงจะไม่ได้

แล้ว	 เพราะ	 “อาเซียน”จะไม่ได้เป็นเพียงองค์กร

ธรรมดาๆ	 ที่ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอีกต่อไป	 แต่

จะเป็นประชาคมใหม่ที่ประเทศไทยและอีกเก้า

ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเดียวกันร่วมกันสร้างขึ้น

เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์	 และแสดงถึงการเปลี่ยน	 

แปลงครั้งยิ่งใหญ่	 ที่จะพลิกโฉมหน้าของประชาคม

โลกนับต่อจากนี้ไปอย่างเป็นประวัติกาล	

ทวีทัศน์ ทับทิมศรี
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ครั้งที่ 4 

	 จัดขึ้น เพื่ อสนองต่ออุดมการณ์ของ	 

มหาวิทยาลัยฯ	ในการช่วยเหลือสังคม	และสะท้อน

จิตวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่สืบต่อกันมาว่า	

“ฉันรักธรรมศาสตร์	 เพราะธรรมศาสตร์สอน	 

ให้ฉันรักประชาชน”	 กิจกรรมนี้ได้ริเริ่มขึ้นโดย	 

คณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับ

ธรรมศาสตร์	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 และด้วยความ	 

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	คณะ	 

ทันตแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ	

เป็นต้น	 ได้นำทีมอาสาสมัครออกให้บริการทางการ

แพทย์	 เช่น	 ทันตบริการ	 บริการตรวจรักษาโรค

ทั่วไป	 โรคตา	 โรคกระดูก	 โรคเด็ก	และบริการด้าน

อื่นๆ	 เช่น	 ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่ชุมชน	 ด้าน

กฎหมาย	 ด้านสังคมสงเคราะห์	 เป็นต้น	 ให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร		

	 นอกจากการให้บริการประชาชนแล้ว	

ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมและ	 

ฟื้นความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ	 โดยได้ร่วมมือกับสมาคมธรรมศาสตร์ใน

จังหวัดที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ	 ไปให้บริการ	 และ

ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม

ตามศรัทธา	 เช่น	 บริจาคเงิน	 สิ่งของ	 หรือเป็นจิต

อาสาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ฯ		

โดย	คุณสุวดี		ชัญญาวงศ์	

ศิลปะไทยใหญ่ที่วัดใหม่บ้านหมอกจ๋าม	

หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ 

“ธรรมศาสตร์พบประชาชน”
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	 คืนวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2555	 เวลา	

21.15	น.	รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยฯ	นำ

อาสาสมัครชาวธรรมศาสตร์เดินทางจากกรุงเทพฯ	

สู่พื้นที่ปฏิบัติการ	 ถึงเชึยงใหม่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น		 

แวะล้างหน้า	ล้างตา	ทานอาหารเช้า	 โดยพี่ๆ	ศิษย์

เก่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 ณ	 ที่ทำการสมาคม

ธรรมศาสตร์ภาคเหนือ	 ก่อนออกเดินทางสู่พี้นที่

ปฏิบัติการ	วัดใหม่บ้านหมอกจ๋าม	

	 ทีมอาสาสมัครทยอยเดินทางถึงวัดใหม่

บ้านหมอกจ๋าม	 ที่ตั้งของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	

“ธรรมศาสตร์พบประชาชน”	 ครั้งที่	 4	 และขึ้น	 

กราบพระประธาน	ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจัดพื้นที่เพื่อ	 

เตรียมการ 

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง สู่โดม 011



วันที่	10	พฤศจิกายน	2555	
	บรรยากาศยามเช้าตรู่	

พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ   

หน้าอาคารที่รับประทานอาหาร	

เด็กๆ	ทยอยมาแต่เช้า	 

คัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับการตรวจจากแพทย์	

ที่พักตลอด	3	วัน	2	คืน	ที่วัดใหม่บ้านหมอกจ๋าม	เป็นห้องสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม	พักได้	2-3	ท่าน	หน้าห้องเป็นห้องโถงนอนรวม		 

มีที่นอน	หมอน	ผ้าห่ม	ห้องน้ำอยู๋ใกล้ห้องพัก	น้ำ	ไฟ	ตลอดคืน	สะดวกสบายมาก	

ศิษย์เก่าเล่าเรื่องสู่โดม 012
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	 จากคำแนะนำและนำสำรวจพืน้ทีข่อง 
ปรมาจารย์ด้านพื้นที่	คุณประเสริฐ	ชัยพิกุสิต		 
กรรมการสมาคมฯ	และอดีต	ผอ.กองชาวเขา	
ทำใหเ้หลา่อาสาสมคัรหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีฯ่	
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ 
ให้บริการที่แสนไกลอันสะอาดสะอ้านบน 
ขุนเขาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติท้องทุ่งเขียว 
ขจี	 มีสายน้ำแม่กกไหลอยู่ เบื้องล่างและ 
ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้า		

	 แม้จะหาเวลาพักผ่อนก็ยากแถมต้อง 
แลกเปล่ียนเวร	เพ่ือให้สามารถไปร่วมกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 “ธรรมศาสตร์พบ 
ประชาชน”	 ให้ได้	 ทำให้พี่ๆ	 ประทับใจและ 
ซาบซึ้งใจยิ่ง	 ในความมีน้ำใจและความน่ารัก
ของลูกแม่โดมที่ เลือดเหลืองแดงเข้มข้น	
อย่างเช่น	 นพ.ธวัชชัย	 ทองเมฆ	 นพ.อิสเรน		 
นันต๊ะเสนแห่งโรงพยาบาลนครพิงค์	 และ 
พญ.ศิริพร	 ยะยอง	 แห่งโรงพยาบาลลำพูน 
ต้องตื่นรอ	 04.00	 น.	 เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่	 
และต้องรีบกลับทันทีที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เลิกให้บริการ	เพื่อให้ทันอยู่เวรกลางคืน

	 ธรรมศาสตร์จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นแน่แท้	 เมื่ออดีตอธิการบดี	 (ดร.นริศ	 ชัยสูตร) 
นักจัดกิจกรรมและผู้ที่มากด้วยเครือข่าย	 จัดกิจกรรมครั้ งใดก็ยิ่ งใหญ่ 	 และได้รับ 
การตอบรับจากประชาคมธรรมศาสตร์เป็นอย่างดียิ่ง	 แถมด้วยตำแหน่งอธิบดีกรม 
ธนารักษ์อย่างนี้	 หายห่วงได้เมื่อรับเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานครบรอบ	 80	 ปี 
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เร็วๆ	นี้	

	 ในงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณของ 
สมาคมธรรมศาสตรภ์าคเหนอื	รูส้กึประทบัใจ 
ยิง่	เมือ่ไดร้บัทราบวา่	ศษิยเ์กา่อาวโุส	(คณุสงา่	 
สุรินต๊ะ)	 ทุกครั้งที่สมาคมธรรมศาสตร์ภาค 
เหนือจัดงานไม่เคยพลาด	แถมขี่จักรยานไป-
กลับ	(บ้านอยู่ถึงหางดง)	พร้อมด้วยมาดในการ
เป็นลีดร้องเพลงที่ไม่น้อยหน้า	 คุณยอดยิ่ง	
โสภณ	 ต้นฉบับ	 น่าจะรวมพลลีดอาวุโส	 โชว์ 
ประชันกับลีดปัจจุบันสักคร้ังในงานฟุตบอล 
ประเพณี	 คงเพิ่มสีสันไม่น้อย	 รวมถึงพี่ๆ	
เพื่อนๆ	 หลายคนที่ร้องเพลงได้อย่างไพเราะ	
แม้แต่โฆษกในงาน	 พ.ต.อ.กิตติ	 อินต๊ะวงศ์	
ก็ไม่ยอมน้อยหน้า	ถึงต้องร้องเป็นคนสุดท้าย
ในงานก็ไม่เกี่ยง		

	 หลายๆ	 บทบาทในคนเดียวที่มาก 
ด้ วยความสามารถ	 เช่น 	 คุณชุมศักดิ์ 	
ธรรมรัตนาพร	 ทั้งเตรียมการหน่วยแพทย์	 
คิดกิจกรรม	อนุรักษ์วัฒนธรรม	และเป็นไกด์ 
ช้อปปิ้ง	 ร้องเพลงได้ไพเราะอย่างนักร้อง 
มืออาชีพ	สมเป็นลูกแม่โดมจริง



 สำนักงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์

พบประชาชน” ครั้งที่ 4 ณ วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ดังนี้

ประเภทบริการ 

	 1.	 บริการทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม		ได้แก่	ตรวจโรคทั่วไป	โรคเด็ก	และโรคกระดูก	

	 2.	 ทันตบริการ	ถอนฟัน	ขูดหินปูน	อุดฟัน	เคลือบหลุมร่องฟัน	และเคลือบฟลูออไรด์	

	 3.	 คลีนิกกฎหมายเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสัญชาติ	

	 4.	 บริการให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วไป	

	 5.	 บริการด้านการสอนศิลปวาดภาพแก่เด็ก	

	 6.	 บริการการตัดผมฟรี	จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	สนับสนุนโดยสมาคมธรรมศาสตร์	

	 	 ภาคเหนือ	

	 7.	 โรงทานสำหรับผู้มารับบริการ	โดยความสนับสนุนจากศิษย์เก่า	เพื่อนๆ	และญาติ	

สู่โดม 014



ผลการดำเนินงาน 

	 ในการดำเนินงานครั้งนี้		สรุปได้ดังนี้	

 - การให้บริการ	มีผู้มารับบริการตรวจรักษา

ทั่วไป	 จำนวน	 341	 คน	 (เข้ารับบริการตรวจทั่วไป	

จำนวน	147	ราย)	ตรวจกระดูก	170	ราย	และโรค

เด็ก	 43	 ราย	 มารับบริการด้านทันตกรรม	 จำนวน	

205	 คน	 มารับบริการขอคำปรึกษาปัญหาด้าน

สัญชาติ	จำนวน	202	ราย	มารับบริการด้านสังคม	 

สงเคราะห์ทั่วไป	 จำนวน	 325	 ราย	 มารับบริการ

ตัดผมฟรี	จำนวน	82	ราย	และมีเณร	 เด็กมาเรียน

วาดภาพอย่างหนาแน่นถึง	260	คน		

 -	ทมีอาสาสมคัร	ไดม้อีาสาสมคัรจากกรงุเทพฯ	 

จำนวน	82	คน	ประกอบด้วยอาจารย์	ทันตแพทย์

ศิษย์เก่า	และเจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์	 

จำนวน	 28	 คน	 อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร	์จำนวน	4	คน	คนขบัรถ	จำนวน	7	คน 

อาจารยแ์ละนกัศกึษาคณะนติศิาสตร	์ (ศนูยล์ำปาง)	 

จำนวน	 9	 คน	 อาจารย์และนักศึกษาคณะสังคม	 

สงเคราะห์ศาสตร์	 (ศูนย์ลำปาง)	 จำนวน	 11	 คน	

ศิษย์เก่าจำนวน	 8	 คน	 สถาบันวิจัยและให้คำ

ปรึกษาฯจำนวน	11	คน	สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	

จำนวน		3		คน	

	 นอกจากนี้ยังมีทีมอาสาสมัครจากจังหวัด

เชียงใหม่	 	 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคม

ธรรมศาสตร์ภาคเหนือ	 ศิษย์เก่า	 จำนวน	 14	 คน	

และช่างตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง	 จำนวน		 

6	 คน	 และยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล

นครพิงค์	 ในการจัดบุคลากรทางการแพทย์	ซึ่งเป็น	 

แพทย์ศิษย์เก่า	 2	 คน	 เภสัชกร	 ผู้ช่วยเภสัชกร	

พยาบาล	และผู้ช่วยพยาบาล	จำนวน	10	คน		และ

ยังมีแพทย์ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลลำพูน	 จำนวน	

1	คน	ร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย	

 รายได้และค่าใช้จ่าย	 มีค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ใน

การดำเนนิงานครัง้นี	้ รวมทัง้สิน้	 232,042.38	บาท 

และมเีงนิบรจิาคคงเหลอื	จำนวน	152,622.93	บาท 

ยกไปสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป	

	 อนึ่ง	ในการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ในครั้งนี้	 ยังได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าในเรื่อง

ของโรงทาน	(18,000	บาท)	และคา่ประกนัอบุตัเิหตุ	

(2,225	 บาท)	 สำหรับทีมอาสาสมัครทุกท่าน	 และ

เหล่าอาสาได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าให้วัดบ้าน

ใหม่หมอกจ๋าม	 (25,000	 บาท)	 ตลอดจนสิ่งของ

อุปโภค	 -	 บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ	 วิสาหกิจ	 

และเอกชน	

โรงทานศิษย์เก่า  

เสร็จภารกิจร่วมทอดผ้าป่า	ณ	วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม	

ให้คำปรึกษาด้านสัญชาติ	

บริการด้านสังคมสงเคราะห์	

ตัดผมฟรี	

เด็กๆ	สนุกกับกิจกรรมนันทนาการ																

กิจกรรมสัมพันธ์ สู่โดม 015



สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.

เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0 2613 2044, 0 2623 5540 Fax: 0 2613 2043

Website: www.alumni.tu.ac.th  E-mail: tualumnioff@gmail.com

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๕๑

ไปรษณีย์หน้าพระลาน
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นครสวรรค์	 นครสวรรค์	


