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120 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั�วประเทศ รว่มลงนามและแถลงการณ์หนุนข้อเรยีกรอ้งม็อบ

“ธรรมศาสตร”์ ชี�การชุมนุมเป�นสิทธิตามรฐัธรรมนูญ เสนอสังคมไทยอดทนอดกลั�น คุยกันด้วยเหตุผล

เพจเฟซบุก๊ O.oanong Thippimol ได้โพสต์ข้อความเรื�องแถลงการณ์จากคณาจารย์ ในกรณีข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน

กษัตรยิ์ของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตรจ์ะไม่ทน อาจารย์จํานวน 120 คน จากหลายมหาวิทยาลัยทั�วประเทศไทย รว่ม

ลงชื�อออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรยีกร้องของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เวทีปราศรัยในวันที� 10 สิงหาคม

2563 ที�ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สว่นหนึ�งของแถลงการณ์จากคณาจารย์ ระบุว่า สืบเนื�องจากการจัดเวทีชุมนุม#ธรรมศาสตรจ์ะไมท่นและการ

ปราศรยัในวันที� 10 สิงหาคม 2563 ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การปราศรยัครั�งนี�เป�นการแสดงออกซึ�งความคิดเห็นอยา่งสุจริตและเป�นไปตามขอบเขตของกฎหมาย ดังบทบัญญัติใน

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ระบุว่า “บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น

การพูด การเขยีน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื�อความหมายโดยวิธอืี�น การจํากัดเสรภีาพดังกล่าวจะกระทํา

มิได้ เว้นแต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแหง่กฎหมายที�ตราขึ�นเฉพาะเพื�อรกัษาความมั�นคงของรฐั เพื�อ

คุ้มครองสิทธิหรอืเสรภีาพของบุคคลอื�น เพื�อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืเพื�อ

ป�องกันสุขภาพของประชาชน” สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศซึ�งรัฐไทยให้พันธกรณี

อยา่งกติกาสากลว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง (International Covenant on Civil and Political

Rights) ก็รบัรองเสรภีาพในการแสดงออกภายใต้ข้อ 19
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การทํางานบนที�สงู มาตรฐานสากล
อบรมการทํางานบนที�สงูใหก้บัพนักงานตามหลกัมาตรฐาน
สากล

SAFESIRI เปิด

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั�วประเทศ (ดังรายชื�อแบนท้ายแถลงการณ์นี�) มีความเห็นว่าการแสดงออกครั�งนี�

เป�นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพื�นฐานของระบอบประชาธปิไตย มหาวิทยาลัยในฐานะ

สถาบนัทางวิชาการซึ�งมีบทบาทสําคัญในการสง่เสริมการแสวงหาทางออกเพื�อความก้าวหน้าของสังคมไทย ควรที�จะ

ประกาศตนเป�นพื�นที�ที�เป�ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งประเด็นอันเป�นประโยชน์สาธารณะ ซึ�ง

ควรต้องยกขึ�นมาวิเคราะห์ถกเถียงในพื�นที�สาธารณะ เพื�อแก้ไขป�ญหาของประเทศ มิใชห่ลีกเลี�ยงหรือป�ดกั�นเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นนั�น

การยอมรบัความเห็นต่างและการเป�ดพื�นที�เพื�อพดูคยุต้องเป�นทางออกที�สังคมอารยะเลือกใช้ การประณามความคิด

เห็นแตกต่างว่าเป�นการก้าวล่วงหรือจาบจ้วงนั�นไม่ได้ทําให้สังคมของเราเติบโตทางป�ญญา การถกเถียงพูดคุยทั�งหมด

จะถูกลดทอนคณุค่าว่าเป�นเพยีงความคิดเห็นที�ก้าวร้าว

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั�วประเทศ (ดังรายชื�อข้างท้ายแถลงการณ์นี�) เชื�อว่าข้อเสนอของผู้ชุมนุมเป�นการใช้

เสรภีาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ ข้อเสนอเหล่านี�เรียกร้อง

ความกล้าหาญในการพดูถึงประเด็นที�มีความอ่อนไหวในสังคมไทย แทนที�จะเบียดขับข้อเสนอเหล่านี�ออกไป สังคม

ไทยควรเรยีนรูที้�จะยกระดับเพดานความอดทนอดกลั�นและพูดคยุกันด้วยเหตุผล เพื�อความยั�งยืนของประชาธปิไตย

ต่อไปในสังคม

มีรายชื่ออาจารยจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 120 คนดังนี้

1. ผศ.ดร. กนิษฐ ์ศิรจัินทร ์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร. กรพนัช ตั�งเขื�อนขันธ ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ผศ. กฤษณะพล วัฒนวันยู คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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5. อาจารย์ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ผศ. กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพฒันศาสตร์ ป�วย อึ�งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. อาจารย์กุศล เลี�ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. รศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรยีงลาภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. ผศ.ดร. เกษม เพญ็ภินันท์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ผศ.ดร. เขมพฒัน์ ตันติวัฒนกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11. ผศ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. อาจารย์คอลิด มิดํา คณะดนตรแีละการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

13. อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

14. อาจารย์เคท ครั�งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. อาจารย์งามศุกร ์รตันเสถียร สถาบนัสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

16. นายจักเรศ อิฐรตัน์ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18. อาจารย์จิรธร สกุลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19. ดร. จิรเมธ ชา้งคล่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20. ดร. จิราพร เหล่าเจรญิวงศ์ คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. รศ.ดร. จุฬาพร เอื�อรกัสกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจรญิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23. อาจารย์ชนม์ธดิา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24. ผศ. ชล บุนนาค

25. ชยุตม์ ชาํนาญเศรษฐ University of Aberdeen

26. อาจารย์ชลิตา บณัฑวุงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27. ชยัพงษ์ สําเนียง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

28. ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

29. อาจารย์ภก. ชนิวัจน์ แสงอังศุมาลี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

30. ผศ.ดร. เชาวฤทธิ� เชาว์แสงรัตน์

31. ผศ.ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื�อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32. รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพะเยา

33. ผศ. ณปรชัญ์ บุญวาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตป�ตตานี
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34. ดร. ณรุจน์ วศินป�ยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

35. ดร.ณีรนุช แมลงภู่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

36. ดร. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์

37. อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38. ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39. ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

40. ผศ.ดร. เทียมสูรย์ สิรศิรศัีกดิ� คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41. อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42. ดร ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

43. อาจารย์ธารติา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

44. ผศ.ดร. ธกิานต์ ศรนีารา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

45. อาจารย์ธรีพจน์ ศิรจัินทร ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

46. อาจารย์ธรีะพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

47. อาจารย์ธรีวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

48. ธรีวัฒน์ ทัศนภิรมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

49. ผศ.ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50. รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51. อาจารย์นฤมล กล้าทกุวัน สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

52. ผศ.ดร. นฤมล ทับจุมพล คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53. อาจารย์นัทมน คงเจรญิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

54. ผศ. นาตยา อยูค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

55. ผศ. ดร. นาวิน โบษกรนัฏ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

56. ศ.ดร. นิธ ิเอียวศรวีงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57. ผศ.ดร. นิพนธ ์ศศิภานุเดช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

58. อาจารย์บณัฑรู ราชมณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59. อาจารย์บาหยัน อิ�มสําราญ อดีตศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

60. อาจารย์บุศรนิทร ์เลิศชวลิตสกุล

61. อาจารย์เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

62. อาจารย์เบญจรตัน์ แซฉ่ั�ว สถาบนัสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

63. อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ� คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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64. ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

65. ประภัสสร ์ชูวิเชยีร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

66. อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

67. นางสาวป�ยะนุช สิงห์แก้ว

68. อาจารย์ป�� นแก้ว เหลืองอรา่มศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69. อาจารย์พชรวรรณ บุญพรอ้มกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

70. อาจารย์พนมกร โยทะสอน วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

71. อาจารย์พรศิร ิชวีาพัฒนานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

72. อาจารย์พรสรร วิเชยีรประดิษฐ ์คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

73. อาจารย์พศุตม์ ลาศุขะ

74. อาจารย์พสิษฐ ์วงษ์งามดี คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

75. ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

76. อาจารย์พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

77. อาจารย์พทัธธ์รีา นาคอุไรรตัน์

78. พชิญา บุญศรรีตัน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

79. รศ.ดร. พชิติ ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80. ผศ.ดร. พเิชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตป�ตตานี

81. ผศ. พพิฒัน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

82. ดร. พสิิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

83. อาจารย์พทุธพิงศ์ อึงคนึงเวช วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

84. อาจารย์เพญ็ศร ีพานิช สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

85. ผศ. ไพรนิทร ์กะทิพรมราช คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

86. อาจารย์ไพลิน ป�� นสําอาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

87. ดร. ภาสกร อินทมุาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

88. อาจารย์มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SANSIRI

โครงการบา้นรังสติ จากแสนสริิ ดเูพิ�มเตมิ
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89. อาจารย์มิ�ง ป�ญหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

90. อาจารย์เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

91. อาจารย์ยศวีร ์ดวงจิตต์เจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา

92. อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซะ๊ มหาวิทยาลัยมลายา

93. อาจารย์วันรกั สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

94. ผศ.ดร. วันวิสาข์ ธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

95. รศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

96. อาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

97. อาจารย์เวียงรฐั เนติโพธิ� รฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

98. ผศ.ดร. ศรนัย์ สมันตรฐั ภาควิชาภูมิสถาป�ตยกรรม คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

99. ดร. ศิรพิร เพง็จันทร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

100. ผศ. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

101. อาจารย์ษัษฐรมัย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

102. อาจารย์สัณห์ธวัช ธญัวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี

103. ดร. สุธดิา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

104. อาจารย์สุรชั คมพจน์ สํานักวิชารฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

105. ผศ.ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

106. ดร. อนันตศักดิ� ศักดิ�อํานวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

107. อาจารย์อนินทร ์พฒุิโชติ

108. รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

109. รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

110. ผศ.ดร. อรุณี สัณฐติิวณิชย์ คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

111. ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112. อาจารย์อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

113. อาจารย์อัญชลี อนันตวัฒน์ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

114. ดร. อันธฌิา แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตป�ตตานี

115. ดร. อิสระ ชูศร ีสถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

116. อาจารย์อิสรก์ุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

117. อาจารย์อุเชนทร ์เชยีงเสน สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แถลงกรณีเหตุชุมนุมประเด็นในการปราศรัยไมขัดตอ
กฎหมาย

'ม็อบธรรมศาสตร' ประกาศยกเลิกชุมนุม 12 ส.ค. หว่ันมือที่สามเขามาปวน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ออกแถลงการณ ตอกรณีการชุมนุม ‘ธรรมศาสตรจะไมทน’

Facebook 0   
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https://conded-emplocal.com/1e8188e6-8efb-4112-8467-8be87a6257ca?ad=1520964&source=250115&cpc=0.0500&utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=CNT_Whitelist2&utm_content=ad-1520964&utm_term=yengo_src_250115
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"สามารถ" โต "ทิม" ไมควรใชเด็กนักศึกษาเปนเครื่องมือ

คณาจารยออกแถลงการณกรณี #ธรรมศาสตรจะไมทน หลังเสนอปฏิรูปสถาบันฯ

118. ผศ.ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพันธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

119. ผศ. เอกฤทัย ฉัตรชยัเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

120. อาจารย์อําพรรณี สะเตาะ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที�มาขา่ว : O. Nanong Thippimol

 

TAGS  ขาว ขาวจริง ธรรมศาสตรจะไมทน ประกาศหนุนเรียกรอง ม็อบธรรมศาสตร สปริงนิวส

อาจารยมหาวิทยาลัย

O. Nanong Thippimol
เมื�อวนัองัคาร

แถลงการณจ์ากคณาจารย ์ในกรณีขอ้เสนอปฏริปูสถาบนักษัตรยิข์องผู ้
ชมุนุม #ธรรมศาสตรจ์ะไมท่น
สบืเนื�องจากการจัดเวทชีมุนุม #ธรรมศาสตรจ์ะไมท่น และการปราศรัยในวนั
ที� 10 สงิหาคม 2563 ณ ลานพญานาค มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ
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เป็นประมขุ ก... ดเูพิ�มเตมิ
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โซเชียลตะลึง! 52 ยังดูเด็ก เปดเผยเคล็ดลับที่น่ี
Sponsor

เจาหนาท่ีตํารวจถึงกับตกใจเมื่อเจอกับสิ่งนี้ท่ีสนามบิน!เธออายุ 93 แลว
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https://a.th.giraff.io/click/?x=mPi0Z-N49QBQjQkBvG-x6KeX6QhAYNV-o7LfALbpoEduWzW8A4EYbN9EX7VkhyI7O6v5tpQ71HYO7rOs5w_MnEuBZx9Ag9bVI2XsS6mAdZCblnFFVXpVdLItf1uyDOv8-4gp-6o_RphBfkAMdHCfiPY17whPh2YWTzj-fmpdOxoBMljGb7Gr3ErhvFRRPr4dyIx59oWE7PdG9PyxFj-Dg2G0pYw5lnMp_Wz2b4xYn5ylqKX6tpX2Cw1hky9XP_CvxQLyNf7sDp5COdQz077XDrM5slHnRE5xQxok1pgkmkQvlPHfbKcqk0M4XgtPX5-iAND9lRBBxneoOGmXqIfr0z74L0IV2tUHVK5Bf4F1hB5pv8MsWevmN6DiTjDdG0ZQ7Lbq48QZEk9p8iBbx9Wl_b7x4pVcova9LI33-_hezMCtZpUuxUyh-NOQFzkEnWAu
http://asia-tribune.com/click.php?key=mu90zys6kwd6krgblu6c&b=0.0300&id=250118&teaser=1452239
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เร่ืองอ้ือฉาว! เพ่ือใหภรรยาลดนํ้าหนักสามีจึงแอบใสในปากของเธอ...
BKK Delivery

ชายไทยอายุ 120 ปพูดวา: กําจัดความดันโลหิตภายใน 1 นาที เพียงใชวิธีนี้
BKK Delivery

http://asia-tribune.com/click.php?key=mu90zys6kwd6krgblu6c&b=0.0300&id=250118&teaser=1452239
http://asia-tribune.com/click.php?key=w8u1gkkokpaqg35atfh3&b=0.092&id=250118&teaser=1489015
https://lefleurs18.clicksalepage.com/CalcyCollagen?utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=Calcy_Riskgroup&utm_content=ad-1514980&utm_term=yengo_src_250118
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ลดเส่ียง "กระดูกพรุน-ขอเสื่อม" ไมพ่ึงเคมี วิธีน้ีปลอดภัยกวา
Calcy Collagen

ผอมจนเกือบจะปลิว! ระวัง ด่ืม 1 แกว เผาผลาญไขมันได 4 กก
Beauty&care

https://lefleurs18.clicksalepage.com/CalcyCollagen?utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=Calcy_Riskgroup&utm_content=ad-1514980&utm_term=yengo_src_250118
https://asia-track.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.072&c1=1421538&c2=250121
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ผอมไดจนตัวปลิว! ด่ืมนี่แค 1 แกวก็เผาผลาญไขมันไดถึง 4 กก!ดูเลย!
Beauty&care

e-POWER เทคโนโลยีใหมท่ีใหคุณ ตื่นเตนและเราใจกวาท่ีเคย อยากรูคลิก
Nissan

https://asia-track.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.066&c1=1493852&c2=250121
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จอหน วิญู เตียงหักรักราว หลังภรรยา แพร ชุติมา ประกาศลงไอจี “โสดสักพักแลวคะ”
Springnews

TEST TO THRILL ทดลองขับ NISSAN NOTE N-SPORT
Nissan
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ทนายเจมส เดินหนาแจงลบยูทูบเพลงเลิกคุยท้ังอําเภอฯ หลังเจรจาแต เจนนี่ แตทําเมินใส
Springnews

All-New NISSAN ALMERA สปอรตลํ้าสมัย สะกดทุกสายตา
Nissan

"สามารถ" โต "ทิม" ไมควรใชเด็กนักศึกษาเปนเครื่องมือ

รับวเิคราะหข์อ้มลู
professionaldatas.com

ถกูตอ้ง รวดเร็ว เชื�อถอืได ้spss
amos lisrel stata และ eview

เปิด

Ads by optAd360
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ตามสถานการณโควด

เมียหลวงโพสตระบาย สามีทิ้งไปอยูกับแมเจนน่ี ทิ้งภาระหนี้สินและอดีตไวให!

ครม.ไฟเขียวแตงต้ัง 'นพ.เกียรติภูมิ' นั่งปลัดสาธารณสุข
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คณาจารยออกแถลงการณกรณี #ธรรมศาสตรจะไมทน หลังเสนอปฏิรูปสถาบันฯ

องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แถลงกรณีเหตุชุมนุมประเด็นในการปราศรัยไม
ขัดตอกฎหมาย

'ม็อบธรรมศาสตร' ประกาศยกเลิกชุมนุม 12 ส.ค. หวั่นมือที่สามเขามาปวน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ออกแถลงการณ ตอกรณีการชุมนุม ‘ธรรมศาสตรจะไมทน’

ตร.แถลงคดี "บอส อยูวิทยา" เผย ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการเสร็จสิ้น
แลว

วันเดียว อินเดียติดเชื้อใหมเฉียด 67,000 ราย

"อนุทิน" เผย ครม.เคาะงบเงินพิเศษ "อสม." 7 เดือนกอน หลังจากนั้น นายกฯ จะพิจารณา
ตามสถานการณโควิด
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