ขอเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน
1. เพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซม พัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ และการพยาบาล
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังนํ้าท่วม

ในรายการพิเศษเพื่อรับบริจาค ทางโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์
เนื่องใน “วันธรรมศาสตร์” ครบ 77 ปี
วันศุกร์ที่ 9 ธันวา 54 เวลา 22.00 - 24.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำ�นวยจึงของดรายการ

• บันทึกเทปเพลงหมู่สถาบันที่หอประชุมเล็ก 13 พ.ย. 54
• งานคืนสู่เหย้า “ชาวเหลืองแดง” 10 ธันวา 54 ที่สนามฟุตบอล ท่าพระจันทร์
• งานเดิน - วิ่ง การกุศล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 ธันวา 54

ธรรมศาสตร์ 77 ปี
84 พระชันษามหาราช
ทรงเป็นยอดนักปราชญ์แห่งสยาม
ขอพระองค์ทรงมีสุขทุกโมงยาม
ทั่วเขตคามล้วนใจภักดิ์รักพระองค์
ธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 77
ผู้ที่เรียนจนสำ�เร็จเกียรติสูงส่ง
มีตำ�แหน่งที่สำ�คัญมั่นคง
สมประสงค์ที่พากเพียรเล่าเรียนมา
ประเทศไทยดูดูไม่ฟูเฟื่อง
นักการเมืองก็กร่างสร้างปัญหา
นักเคลื่อนไหวก็มักอวดศักดา
ชาวประชาก็แบ่งแยกแตกสามัคคี
บ้านเมืองมีปัญหาสารพัด
จะขจัดให้สิ้นไปได้ไหมนี่
อนาคตอาจเกิดมิคสัญญี
เพราะไม่มีวี่แววใครยอมใคร
ธรรมศาสตร์ยืนอยู่บนความถูกต้อง
ไม่เกี่ยวข้องลับลับกับฝ่ายไหน
เกิดปรองดองสมานฉันท์กันเมื่อใด
ธรรมศาสตร์จะดีใจร้องไชโย
ลิลิต ศิริปาลกะ

สาส์นจาก
นายกสมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน เพื่อน ๆ และพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ ที่รักทุกท่าน

วั

นธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม ปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยทุก
คน จะต้องจดจำ�ไปตราบนานเท่านาน ถึงภาวะเดือดร้อนของ
คนไทยหลายล้านคนทีป่ ระสบภัยนํา้ ท่วมครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย
ในครั้งนี้ ในนามของชาวธรรมศาสตร์ ผมขอส่งความปรารถนาดีและ
ขอส่งใจช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกท่าน ขอให้รอดพ้นและได้รับ
การบรรเทาจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด
ผมขอถือโอกาสนี้ แจ้งข่าวคราวของสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ให้ท่าน
ได้ทราบว่า ก่อนหน้าที่ภัยนํ้าท่วมจะมาถึง สมาคมฯ ได้เตรียมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 อย่างยิ่งใหญ่หลายประการ
อาทิ “วันธรรมศาสตร์ 10 ธันวาคม” ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
“ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน (ครั้งที่ 1)” ในวันอาทิตย์
ที่ 11 ธันวาคม บนสะพานพระราม 8 และทางยกระดับบรมราชชนนี
ฝั่งขาออก งานสัมมนาวิชาการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่สำ�คัญ
คือ การจัดรายการพิเศษเนื่องในวันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม ทาง
สถานีโมเดิร์นไนน์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ แต่เมื่อเกิดภัยพิบัตินํ้าท่วมขึ้น คณะกรรมการสมาคมฯ
ได้มีมติให้งดกิจกรรมที่กล่าวมาทุกอย่าง ยกเว้น การจัดรายการพิเศษฯ
ในคืนวันที่ 9 ธันวาคม เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีทนี่ อกเหนือจากการ
หารายได้ สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์
และการพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่มีบทบาทยิ่งใหญ่ใน
การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยนํ้าท่วมแล้ว เราจะใช้รายการนี้ขอรับบริจาคเงิน
จากทุ ก ท่ า นเพื่ อ นำ � ไปช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย ภายหลั ง นํ้ า ท่ ว ม
อีกทางหนึ่งด้วย			
จึงขอเรียนมาล่วงหน้าให้ทกุ ท่านได้ตดิ ตามรายละเอียดและเตรียม
การบริจาคไว้ให้พร้อม ท่านจะได้ร่วมทำ�บุญกับทางสมาคมฯ เพื่อผู้ที่
เจ็บปวดจากภัยครั้งนี้อย่างแน่นอน เรื่องกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคมฯ
เมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดี
(นายพิชัย ชุณหวชิร)
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญร่วมบริจาค
พี่น้อง ผองเพื่อน ชาวเหลืองแดงทุกท่าน

ยามใด ที่บ้านเมืองมีปัญหา
ชาวธรรมศาสตร์
จะยืนหยัดเคียงข้างท่านเสมอ

นํ้าท่วมใหญ่ ภัยพิบัติของชาติในคราวนี้

หนักเหลือเกิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ได้
มีส่วนช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
ในครั้งนี้อย่างที่สุด

ตามทีท่ กุ ท่านได้รบั ทราบแล้วว่า ถึงทีส่ ดุ

มหาวิ ท ยาลั ย และโรงพยาบาลของเราก็ เ ป็ น
ผู้ ป ระสบภั ย ไปด้ ว ย ลึ ก ที่ สุ ด ในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ รังสิต นํ้าท่วมถึง 3 เมตร ในส่วน
ของโรงพยาบาล ห้องเครื่องใต้ดิน และ ชั้น 1
เครื่องมือบางวส่วน ถูกนํ้าท่วมหมด

ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี สมาคม

ธรรมศาสตร์ฯ ได้จัดรายการทางโทรทัศน์เนื่องใน
“วันธรรมศาสตร์”

ใ นปี นี้ ทางสมาคมฯ จะจั ด รายการ

ถ่ า ยทอดสด เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น จากทุ ก ท่ า น
ชาวเลือดเหลืองแดง และประชาชนทั่วไป เพื่อ
หารายได้ ส มทบทุ น มอบให้ กั บ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ สำ�หรับไปฟื้นฟู ซ่อมแซม พัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ และ
พยาบาล อี ก ทั้ ง รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ จัดตั้งศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ เป็นต้น

เ ป็นโอกาสอีกครั้งที่พวกเราศิษย์เก่า

และประชาชนผู้ มี จิ ต ศรั ธ า จะได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
แสดงเจตน์จำ�นงช่วยเหลือสังคมร่วมกันโดยผ่าน
ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
นายคณิต พีชวณิชย์
กรรมการสมาคมฯ

งานเข้าอีกแล้ว
ลู ก แม่ โ ดมที่ อ ยู่ ใ นเมื อ งกรุ ง และปริ ม ณฑล

ต่างผวากับภัยนํ้าท่วม มานานกว่า 2 อาทิตย์ ฟังจาก
ปากชาวบ้านและข่าวจากทีวี มันช่างเลวร้ายกว่าที่คิด
คิดแล้วกลุ้ม เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ มาฮัมเพลงที่เข้ากับ
บรรยากาศกันดีกว่า คงจะคลายเครียดลงได้บ้าง

นํ้า ท่วม น้องว่าดีกว่า ฝนแล้ง
พี่ว่านํ้าแห้ง ให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า
นํ้าท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมี แต่คราบนํ้าตา
พีห่ นีนาํ้ ขึน้ บนหลังคา นํา้ ตาหลัง่ คลอสายชล
บางส่วนของเพลงนํ้าท่วมดีกว่าฝนแล้ง โดยศรคีรี ศรีประจวบ

ผมรับหน้าเสื่อ เป็นโต้โผ จัดหลายงาน เมื่อเห็นสภาพพี่น้องและผองเพื่อนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า จึงหารือ

กับคณะทำ�งาน เห็นสมควรยกเลิกการจัดงานที่เตรียมไว้ทั้งหมดได้แก่
1. งาน “วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พ.ย.” ครั้งที่ 12 ครึ่ง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 54
2. การบันทึกเทปเพลงหมู่สถาบันที่หอประชุมเล็ก วันที่ 13 พ.ย. 54
3. งาน “คืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง” เนื่องใน “วันธรรมศาสตร์ 10 ธันวา 54”
		 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4. งานสุดท้าย ผมป่าวน๊า งานเดิน - วิ่งการกุศล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 11 ธ.ค. 54
		 รายการนี้ คุณสมชาย สาโรวาท เป็นประธาน

แหม! เสียดายจัง
เสื้ อ ยื ด ที่สมาคมฯ จัดทำ�

เพื่อจำ�หน่ายในวันบันทึกเทป 13 พ.ย.
ไงล่ะ ดีไซด์เท่ห์ สวย เก๋ เนื้อผ้านาโน
/ใส่ได้ทุกโอกาส จำ�หน่ายตัวละ
ตัว เท่านั้น
สั่งทำ�เพียง

1,000

สนใจสั่งซื้อได้ที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯ โทร 0-2679-8322

ในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่ง

ขอให้กำ�ลังใจ แก่
คุณสถาพร กวิตานนท์
ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงขอเชิญชวนท่าน ร่วมบริจาค เพื่อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตามศรัทธา
ด้วยครับผม
รักและผูกพัน
(นายยอดยิ่ง โสภณ)
ฅนธรรมศาสตร์
อุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ
1 พ.ย. 54

300

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศ.ธานินทร์
คุณมารุต
คุณสวัสดิ์
คุณชำ�นาญ
คุณสถาพร
คุณมนตรี

กรัยวิเชียร
บุนนาค
โชติพานิช
ยุวบูรณ์
กวิตานนท์
ยอดปัญญา

คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม
พันโท กมล ประจวบเหมาะ
คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร
คุณกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล
คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คุณวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
รศ.ดร.กำ�ชัย จงจักรพันธ์
คุณกำ�ธร วังอุดม
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
คุณเกษม คมสัตย์ธรรม
คุณกฤษณา สีหลักษณ์
คุณจเด็จ อินสว่าง
คุณจันทนี ธนรักษ์
รศ.จารุพร ไวยนันท์
คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์
คุณจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฎ
พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
คุณสมพล เกียรติไพบูลย์
คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ดร.สมบัติ อุทัยสาง
คุณสรศักดิ์ สุชาติ
รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี
คุณแท้ เติมปิติพงศ์
คุณเธียร รติธรรมกุล
ดร.ชัยยุทธ ปิลันธโอวาท
คุณนพดล ชวาลกร
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์
คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี
คุณมนตรี มงคลสวัสดิ์
คุณเสน่ห์ ปานจันทร์
คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
คุณไพบูลย์ นิติตะวัน
คุณชัยวัฒน์ พัฒนเจริญ

คุณชวน
คุณมีชัย
ศ.ประภาศน์
ศ.วิโรจน์
ศ.ศุภชัย
ดร.หัสวุฒิ

หลีกภัย
ฤชุพันธ์
อวยชัย
เลาหะพันธุ์
พิศิษฐวานิช
วิทิตวิริยกุล

คุณสมชาย
คุณจำ�รัส
ศ.คุณหญิงนงเยาว์
ศ.ดร.พนัส
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์
คุณวสันต์

กรรมการที่ปรึกษาสมาคม

คุณชัช ชลวร
คุณชุมพล ศิลปอาชา
คุณชัชวาล อภิบาลศรี
คุณชลลดา ทองอุทัยศรี
คุณชนะ รุ่งแสง
คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล
คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล
เรืออากาศตรีชัชวาลย์ ศรศรี
พล.ต.อ. ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
คุณเดช บุลสุข
คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์
คุณธีร์ภัทร สูตะบุตร
คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ
คุณนที แสงอุดมเลิศ
คุณสมัคร เชาวภานันท์
คุณนัที เปรมรัศมี
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
คุณประดิษฐา จงวัฒนา
ดร.สันติภาพ เตชะวณิช
คุณสิทธวีร์ รวีจรัสรุจน์
คุณมานิต ลือประไพ
คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
คุณมานพ นาคทัต
คุณสุภชัย วีระภุชงค์
อาจารย์สุธิดา กัลยาณรุจ
คุณสุมาลี โชคดิอนันต์
คุณเทียม ริทร์โชคชัย
คุณกิรินทร์ ชัชวาลวงศ์
คุณชิตพงษ์ เพียราธิสิทธิ์ิ
คุณบุญรอด โบว์เสรีวงศ์
คุณปราณี เวชพฤษ์พิทักษ์
คุณไพรัช เสี่ยงเทียน
คุณเสรี พัฒนพันธ์ชัย
คุณสารัตถ์ จิตตะสนธิ
คุณศรีอัมพร ศาลิคุปต์
พล.ท.สนั่น พงษ์ประสพ
รศ.ญาณเดช ทองสิมา

วงศ์สวัสดิ์
เขมะจารุ
ชัยเสรี
สิมะเสถียร
โลหะชาละ
สร้อยพิสุทธิ์

คุณประภัสร์ จงสงวน
คุณประวัติ จันทร์เรือง
คุณสัก กอแสงเรือง
ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
คุณประเสริฐ ธีรนาคนาท
คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา
คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
คุณสุนทร โภคาชัยพัฒน์
คุณพชร ยุติธรรมดำ�รง
พล.อ.ชัยรัตน์ ธีระพันธ์
คุณพรจิต อรัณยกานนท์
คุณพิทูร พุ่มหิรัญ
คุณพีรพล กนกวลัย
คุณไพโรจน์ เอื้อบุญกุล
คุณมนัส คำ�ภักดี
คุณมนูญ พุฒทอง
คุณมนู เลียวไพโรจน์
คุณมานิต เตชอภิโชค
คุณสุรพล ปลื้มอารมย์
คุณสุภา ปิยะจิตติ
คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
คุณอนันต์ อนันตกูล
ดร.อรัญ ธรรมโน
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล
คุณจินตนา พินธุโสภณ
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
คุณสมหวัง ศรีชัย
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
คุณเปรมศักดิ์ กรุงกาญจนา
คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า
คุณสุชาดา นิมากร
คุณกำ�ธร ตติยกวี
คุณชลอ คชรัตน์
คุณประภัทร โพธสุธน
คุณธานี วัฒนเสถียร

คุณอุทัย
คุณโสภณ
รศ.นรนิติ
คุณสุขวิช
ดร.สมคิด
ศ.เกริกเกียรติ

พิมพ์ใจชน
รัตนากร
เศรษฐบุตร
รังสิตพล
จาตุศรีพิทักษ์
พิพัฒนเสรีธรรม

คุณเมฆินทร์ เมธาวิกูล
คุณยุทธ วรฉัตรธาร
คุณต่อพงษ์ ไชยสาส์น
คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต
คุณวัลลภ พลอยทับทิม
คุณวิชัย ชื่นชมพูนุท
คุณวิชัย ทองแตง
คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
คุณเบญจา หลุยเจริญ
คุณวินัย วิทวัสการเวช
คุณวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ
คุณกิติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์
คุณสบโชค สุขารมณ์
คุณสนิท วรปัญญา
คุณสุรพงษ อึ้งอัมพรวิไล
คุณสมเจตน์ ชวนชาติ
ดร.อภิชัย บุญธีรวร
คุณอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
คุณอุดร ตันติสุนทร
คุณอุทัย จันทิมา
คุณอุทิศ ธรรมวาทิน
คุณพระนาย สุวรรณรัฐ
คุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์
คุณกมล จันทิมา
คุณจำ�รัส ปิงคลาศัย
ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคย
พล.ท.ประดิษฐ์ พีชผล
คุณผดุง เตชะศรินทร์
ศ.ดรสม จาตุศรีพิทักษ์
คุณสุรชัย พฤกษ์บำ�รุง
ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ
คุณถาวร ลีนุตพงษ์
คุณจิรยง อนุมานราชธน
คุณปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
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คุณมาโนชญ์ ผาสุพงษ์
คุณศุกรีย์ แก้วเจริญ
คุณมานิจ สุขสมจิตร
คุณมนตรี ฐิรโฆไท
คุณสงคราม ชีวประวัติดำ�รงค์
คุณภัทรลดา สง่าแสง
คุณชัชวาล อภิบาลศรี
คุณเติมศักดิ์ ยศไทย
คุณธนัญ บุณวัฒนวิทย์
คุณประดัง ปรีชญางกูร
พล.ต.พิบูลย์ จันทโรจน์วงศ์
คุณวรชัย พิจารณ์จิตร
คุณสมพงษ์ ปองเกษม
ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน

คุณเยาวนิตย์ ฟ้าเกียรติ
ว่าที่ รต.สุทธิ โชติยาวัฒนานนท์
คุณวิเชษฐ์ กาญจนกิจ
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
คุณสุมาลี โชคดีอนันต์
คุณสมชาย คูสุวรรณ
คุณชูชาติ พูลศิริ
คุณเติม เติมปิติพงศ์
คุณนินนาท ธรรมิกนาท
พ.ต.ประชา ธรรมโชติ
ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
คุณวรวิทย์ เจนธนากุล
คุณเสวี วิวัฒน์พนชาติ
คุณอัควิทย์ สุมาวงศ์

คุณรสสุคนธ์ ภูริเดช
คุณอารยา อรุณานนท์ชัย
ดร.นริศ ชัยสูตร
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
คุณณรงค์ สุขศรีวงศ์
คุณทรงศักดิ์ สุภเวชย์
คุณนพดล เฮงเจริญ
คุณพินิจ จันทรสุรินทร์
คุณรวมพร เกตุทัต
คุณวันจักร วรดิลก
คุณสุรพล สุขะมงคล
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
คุณอุไรวรรณ เทียนทอง
คุณโสภณ ธรรมปาโล
คุณเบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์
คุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์
คุณจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ
พล.ต.อ.ดรุณ โสตถิพันธ์
คุณทรงวุฒิ อิ่มศูนย์
คุณบุญสิน จตุรพฤกษ์
คุณพิเชียร อำ�นาจวรประเสริฐ
พ.ต.อ.วรชัย ม่วงมงคล
คุณวัฒนชัย สุวคนธ์
คุณสุบิน สินไชย
คุณอมร ไชยยงค์

คณะกรรมการสมาคม
คุณพิชัย
คุณยอดยิ่ง
คุณผาณิต
คุณสุรชัย
คุณฉัตรชัย
คุณพรชัย
คุณสมชาย
คุณชัยศักดิ์
คุณสมชาย
ดร.กวีพงษ์
คุณชัยยันต์

ชุณหวชิร
โสภณ
พูนศิริวงศ์
ดนัยตั้งตระกูล
วีระเมธีกุล
กิตติปัญญางาม
สาโรวาท
อังค์สุวรรณ
พูลสวัสดิ์
หิรัญกสิ
เจริญโชคทวี

นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศ.ดร.สมคิด
คุณประกิต
คุณดารณี
คุณวิเชียร
คุณดารณี
คุณคณิต
คุณไชยวัฒน์
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์
คุณธนภัทร
คุณมารุต

เลิศไพฑูรย์
อภิสารธนรักษ์
สุวรรณสิงห์
ชวลิต
วัธนเวคิน
พีชวณิชย์
ฉลองพันธรัตน์
โชติมา
เอกกุล
สิมะเสถียร

อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คุณลักษณ์
คุณโสภาวดี
คุณเสถียร
คุณสุนทร
คุณเชาวรัตน์
ดร.วาชิต
คุณวีรพงษ์
คุณวัฒน์ชัย
คุณพรนริศ
คุณกรุณา

ตั้งนิรันดร
เลิศมนัสชัย
เศรษฐสิทธิ์
สถาพร
เชาวน์ชวานิล
รัตนเพียร
ชุติภัทร์
วิไลลักษณ์
ชวนไชยสิทธิ์
ศุภการุณย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะต่างๆ และประธานชมรม
รศ.สมยศ เชื้อไทย
นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวิเชียร ชวลิต
นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณนนทินี
เพ็ชญไพศิษฎ์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
นายกสมาคมวารสารศาสตร์ มธ.
คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม
รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์ มธ.
ศ.หิรัญ รดีศรี
ประธานชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานชมรมพลังโดม

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
คุณดารณี วัธนเวคิน
นายกสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์
คุณคณิต ลิมปิพิชัย
นายกสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
คุณณัฐพล เดชวิทักษ์
นายกสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
อาจารย์รัชฎา คงคะจันทร์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ มธ.
คุณชัยวัฒน์ พสกภักดี
ประธานชมรมเพื่อนโดม
คุณพรชัย กิตติปัญญางาม
ประธานชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์

ประมวลภาพ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ใบแสดงความจำ�นงบริจาคเงิน
 เพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซม พัฒนาศักยภาพ การให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล
 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์
 เพื่อจัดตั้งการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ
 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังนํ้าท่วม
ข้าพเจ้า.............................................................................ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ...........หมูท่ .ี่ ............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน...............................................................แขวง/ตำ�บล............................................เขต/อำ�เภอ................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์....................................โทรสาร.......................................
ขอบริจาคเงิน.............................บาท (........................................................) ในนาม......................................................................
โดย  เงินสด งานการเงิน สำ�นักบริหารแผนและการคลัง รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
 โอนเข้าบัญชี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
			 สาขาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 129-5-139933 			
 เช็คธนาคาร.........................................เลขที่................................ลงวันที่........................
			 สั่งจ่าย “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ” โปรดขีดคร่อม หรือขีดฆ่าผู้ถือ
 ธนาณัติ สั่งจ่าย “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ” ปณ. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เพื่อความสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับคืนท่าน กรุณาแนบใบแสดงความจำ�นงบริจาคเงิน ซึ่งระบุที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาคอย่างชัดเจนมาพร้อมสำ�เนา Pay-in ที่ระบุชื่อมาที่ “งานการเงินสำ�นักบริหารแผนและ
การคลัง” โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120 หรือโทรสารหมายเลข 0-2926-9337 เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ท่าน สำ�หรับใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ สามารถนำ�ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำ�ปี		
ประการสุดท้ายโปรดอย่าลืม เรียกเก็บใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ท่านบริจาค
			
			
			

ลงชื่อผู้บริจาค ...............................................
(.....................................................)
วันที่............/.............../2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. งานการเงินสำ�นักบริหารแผนและการคลัง รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
				
2. รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
3. สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. คุณยอดยิ่ง โสภณ อุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ

โทร. 02-9269354-5, 081-9848818
โทรสาร 02-9269337
โทร. 02-9269326, 081-8433618
โทร. 02-6798322 โทรสาร 02-2864194
โทร. 02-2225555 โทรสาร 02-2216433

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาค เงินทุกบาทของท่านมีคุณค่า
ธรรมศาสตร์ รู้รัก สามัคคี

