
ปที่ 31 ฉบับที่ 2 :   สิงหาคม 2561

 นอมนบ ณ เบื้องยุคลบาท สมเด็จพระราชินีนาถฯ ชาติสยาม

พระบารมีคุมเกศทุกเขตคาม เทิดพระนามจงรักมั่นภักดี

 ขอพระองคทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ เพิ่มพิพัฒนบุญญาเลิศราศี

ปราศพาลภัยทุกทิพาและราตรี ไทยทวีเฉลิมฉลองสนองพระคุณ

ราชินยาศิรวาท

ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ

หมอมราชวงศอรฉัตร ซองทอง (อบ.27) รอยกรอง



    ๐ สิงหาทวาทศมวาร ประลุกาลพิสิฐศรี

ฟามอบพระราชชนนี และพระรัฐมาตา

   ๐ เคียงคูพระผูนวมราช อุปกาศพระเดชา

พางเพียงรพีศศิธรา อนุกูลนิกรชน

   ๐ เสกสุขและศิลปะประสาท ทะนุชาติทวีผล

สูรยลับพยับธรณิดล ศศิธรสวางแทน

   ๐ สองฟาประหนึ่งปทิปะรัฐ ชุติชัดสวางแสน

คือดวงฤดีหทยะแดน และพระอุปการี

    ๐ กาลดลพระชนมเฉลิม ชนเสริมสมังคี

เชิญพรบวรรตนตรี- ยะประคับประคององค

   ๐ ยิ่งยืนพระชนมวิวัฒน ศตพรรษยืนยง

เกริกกิตติกองพระสิริทรง พระเจริญจิรังกาล ฯ

รัฐมาตาศิรวาท

ดวยเกลาดวยกระหมอม
     ขาพระพุทธเจา ผูชวยศาสตราจารยมะเนาะ ยูเด็น (อบ.23) ประพันธ
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	 สวัสดีค่ะ	 เปิดบ้านอักษรศาสตร์	ทักทายกันฉบับนี้ด้วยกิจกรรม 
ทีส่ร้างความสขุในการกลบัมาเยอืนบ้านของเรา	ในงานอกัษรสร้างสรรค์	
ครั้งที่	 1	ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ชุดที่	 23	 เปิดตัวกิจกรรม
แรกด้วยการเชิญเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ประธานและผู้แทนรุ่นต่างๆ	จากรุ่น	
อบ.20	ถึงรุ่น	อบ.81	กว่า	100	คน	และได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษา
สมาคมฯ	ท่านอดีตนายกสมาคมฯ	และท่านคณบดีคณะอักษรศาสตร์	
ร่วมงาน	 ร่วมรับฟังแผนงานพัฒนาคณะอักษรฯ	 ของเรา	 และร่วมให ้
ข้อแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานของสมาคมฯ	 ด้วยมิตรภาพและ 
ความอบอุน่	ทัง้ยังอิ่มอร่อยกับหลากหลายอาหารคาวหวานแสนอร่อย	 
ที่ได้รับการสนบัสนนุจากกรรมการบริหารหลายท่าน	จนมเีสียงเรียกร้อง 
ให้จัดครั้งต่อไปในเร็วๆ	นี้
	 ในเดอืนสิงหาคมนี	้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	มมีตเิหน็ชอบ
ให้จดักิจกรรมชมโขน	ของมลูนธิส่ิงเสริมศิลปาชพี	ในสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	รอบพิเศษ	ในวันอาทิตย์ที่	25	พฤศจิกายน	
2561	รอบ	14.00	น.	รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรี 
สิรินธรฯ	พอทราบข่าวยังไม่ทันจะจัดท�าโปสเตอร์เชิญชวนเลยค่ะ	 
ชาวอักษรฯ	 ทุกรุ ่นก็พากันจับจองที่นั่ง	 และช�าระเงินค่าบัตรกัน 
อย่างคึกคัก...	อักษร	4.0	สปิริตแรงกล้ามากค่ะ
	 แล้วพวกเราชาวอักษรฯ	 ก็รอพบกับกิจกรรมดีๆ	 ที่จะสร้าง
ประสิทธิภาพของบัณฑิตอักษรศาสตร์ยุคใหม่ให้ทันโลกตลาดงานใหม่
หลายสาขา	ในงาน	CAREER	&	INTERNSHIP	DAY	ในเดอืนกันยายนนี	้ 
ขณะที่สมาคมฯ	ยังได้รับเกียรติจากพี่สมรักษ์	ณรงค์วิชัย	(อบ.38)	และ 
น้องป๋อมแป๋ม	 คุณนิติ	 ชัยชิตาทร	 (อบ.66)	 ร่วมหารือและวางแผนเพื่อ
จัดงานใหญ่ของสมาคมฯ	ในปี	2562	ซึ่งก็ต้องติดตามและมาร่วมสร้าง
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งกับพี่นิสิตเก่าและน้องนิสิตปัจจุบันกันนะคะ

เรารักอักษรฯ ค่ะ

ปฏิมา ตันติคมน์
นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

    ๐ สิงหาทวาทศมวาร ประลุกาลพิสิฐศรี

ฟามอบพระราชชนนี และพระรัฐมาตา

   ๐ เคียงคูพระผูนวมราช อุปกาศพระเดชา

พางเพียงรพีศศิธรา อนุกูลนิกรชน

   ๐ เสกสุขและศิลปะประสาท ทะนุชาติทวีผล

สูรยลับพยับธรณิดล ศศิธรสวางแทน

   ๐ สองฟาประหนึ่งปทิปะรัฐ ชุติชัดสวางแสน

คือดวงฤดีหทยะแดน และพระอุปการี

    ๐ กาลดลพระชนมเฉลิม ชนเสริมสมังคี

เชิญพรบวรรตนตรี- ยะประคับประคององค

   ๐ ยิ่งยืนพระชนมวิวัฒน ศตพรรษยืนยง

เกริกกิตติกองพระสิริทรง พระเจริญจิรังกาล ฯ

รัฐมาตาศิรวาท

ดวยเกลาดวยกระหมอม
     ขาพระพุทธเจา ผูชวยศาสตราจารยมะเนาะ ยูเด็น (อบ.23) ประพันธ
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ท�ำไมต้อง 
BALAC? 

ARTS
in Trend

ARTS
in Trend

เพราะเราศึกษาวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัย เชื่อมโลก
ให้เข้ามาอยู่รอบตัว ใกล้ยิ่งกว่าเดิม 
	 กว่า	100	ปี	ของการก่อตัง้คณะอกัษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
มกีารเปิดสอนภาษาต่างๆ	จากทัว่โลกถึง	16	ภาษา	และในปี	2551	คณะอกัษรฯ	
ได้เพิ่มหลักสูตรที่ทันต่อยุคสมัยและตรงใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
 หลักสูตร BALAC (Bachelor of Arts in Language and Culture) 
(บาลัค)	 เป็นการเปิดหลักสูตรนานาชาติ	 (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษ)	ขึ้นเป็นครั้งแรกของคณะฯ	โดยมีวิชาเอก	(Major)	เดียว	คือ	ภาษาและ
วัฒนธรรม	ส่วนวิชาโท	 (Minor)	นิสิตอาจจะเลือกเรียนภาษาที่สาม	จากที่มี 
ให้เลอืก	8	ภาษา	ได้แก่	ภาษาจีน	ภาษาฝรัง่เศส	ภาษาเยอรมนั	ภาษาอติาเลยีน	

ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาเกาหลี	ภาษารัสเซีย	และภาษาสเปน	หรือเลือกเรียน
สาขา	Global	Cultures	หรือสาขา	Media	Cultures	ก็ ได้

	 	 ภาษาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของ
ทุกๆ	สังคม	วัฒนธรรมนั้นมีองค์ประกอบย่อย

จ�านวนมาก	เช่น	มารยาท	ศาสนา	ประเพณี	
ความเชื่อ	 อาหาร	 ต�านาน	 ฯลฯ	 ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและเปรียบเสมือนราก
ของสังคม	 ให้คนในสังคมยึดเกาะ
ด้วยความรูส้กึภาคภมูใิจในประวตัิ
ที่มาของตนเอง	 เพราะในทุกๆ	ที่
ย่อมมีวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดอย่างโลก	
ทวีป	ประเทศ	หรือแม้แต่โครงสร้าง
เล็กๆ	 อย่างวัฒนธรรมกลุ่ม	 และ
วัฒนธรรมครอบครัว	 ขณะที่ภาษา

เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคน 
ในทุกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และทุกชนชั้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกปัจจุบันที่มีการ 

รู้จักหลักสูตรนานาชาติ
ของคณะอักษรศาสตร์ ให้มากขึ้น
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ติดต่อส่ือสารระหว่างกันด้วยเทคโนโลยเีพียงปลายนิ้ว 
สัมผัส	 คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถพบปะ 
แลก เป ล่ียนความ คิด เห็ น ซ่ึ ง กัน แล ะ กัน 
โดยอาศัยเพียงอินเทอร์เน็ตและภาษาที่ใช้ 
ในการส่ือสารเท่านั้น	การรู้ภาษานอกจาก 
จะช่วยเปิดโอกาสในชวิีต	ทัง้ทางด้านทศันคติ	
การ เข ้ า ถึงความรู ้ เพื่อ พัฒนาตนเอง	 
รวมทั้งโอกาสทางวิชาชีพแล้ว	ยังช่วยสื่อสาร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้	 ช่วย 
เปิดประตูสูค่วามเข้าใจในความหลากหลายของโลก 
อีกด้วย	
	 	 โดยปกติแล้วนิสิตอักษรฯ	 มักถูกคาดหวังจากคน
ภายนอกว่าจะต้องใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย	2	ภาษา	
คือ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	หลักสูตรบาลัคจึงโดดเด่นยิ่งขึ้น 
ด้วยทางเลือกภาษาที่สาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้อย่าง 
ลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไปของคน 
ในชาตินัน้ๆ	ด้วยแนวคิดทีว่่าการเรียนภาษาอย่างเดยีวแต่ไม่เข้าใจ
วัฒนธรรม	อาจท�าให้เราไม่เข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารอย่างถ่องแท้ ได้	
	 ศาสตร์การวิเคราะห์วัฒนธรรมของบาลัค	 เป็นหลักสูตร
ที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมและ
มหาวิทยาลัยลอนดอน	 ดังนั้น	 นิสิตบาลัคทุกคนจะได้เรียน
ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา	ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐาน	ปรากฏการณ	์
และแนวคิดใหม่ที่สอดรับอย่างทันท่วงทีต่อความเปลี่ยนแปลง 
ของโลก	เช่น	วาทกรรม	อุดมการณ์	เพศสภาพ	วัฒนธรรมป๊อป	และ 
โลกาภิวัตน์	 เพ่ือใช้วิเคราะห์วิจารณ์ตัวบทที่ ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ
ตัวอักษรในหน้าหนังสืออีกต่อไป	ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านประสาท
สัมผัสในชีวิตประจ�าวันของเราล้วนถูกน�ามาใช้ ในการเรียน 
การสอนได้ทั้งสิ้น

	 ยิ่ง ไปกว ่ านั้ น 	 ด ้ วย เครือข ่ ายความร ่ วมมือ กับ
มหาวิทยาลยัชัน้น�าจากทัว่โลก	บรรยากาศการเรียนการสอน 
ร่วมกับเพื่อนต่างชาติจึงย่ิงท�าให้วงถกเถียงทางวิชาการ
สนุกสนานและเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิด	 
ในทางกลับกัน	นิสิตบาลัคสามารถสมัครไปเรียนแลกเปลี่ยน
ที่ต่างประเทศและโอนย้ายหน่วยกิตกลับมาที่คณะฯ	 เพื่อ 
จบการศึกษาพร้อมเพ่ือนๆ	 ได้	 นอกจากนั้น	 ทางหลักสูตร 
ยังมีทุนเรียนดีส�าหรับเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ 
อีกด้วย
	 หลักสูตรบาลัคจึงเป็นที่รู้จักและก�าลังได้รับความสนใจ
จากเยาวชนคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 หนึง่ในตัวอย่างคนรุน่ใหม่สดุฮอตทีเ่รียนบาลัค	ก�าลงัรอ
พบกับทุกคนในหน้าถัดไป...
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ท�าไมถึงเลือกเรียนอักษรฯ 
	 I	chose	to	study	Aksorn	because	of	my	interest	in	
languages,	the	addition	of	cultural	studies	was	a	plus,	
as	later	we	learn	that	understanding	a	language	is	in	fact	
understanding	their	culture	as	well.
เนือ้หาวิชาทีเ่รียนเป็นอย่างไร ได้รู้ในสิ่งท่ีอยากรู้หรือช่วยให้มี
มุมมองทศันคติเก่ียวกับภาษาและวฒันธรรมท่ีเปลีย่นแปลง
ไปหรือไม่ 
	 Most	of	the	subjects	that	we	took	were	helpful	and	
insightful	regarding	the	systematics	of	culture	and	how	
it	builds	up	certain	languages.	However	I	believe	there	
were	many	 subjects	 that	were	 too	broad	 and	didn’t	
really	have	as	much	common	grounds	on	language	and	
culture;	but	still	gave	good	general	knowledge	(i.e.	the	
courses	on	how	to	use	computers	etc	I’m	not	sure	what	
exactly	the	name	was).	

ส่ิงท่ีเรียนมา ได้น�ามาเป็นประโยชน์ในอาชพีท่ีท�าอยู่ ได้มากน้อยแค่ไหน 
	 In	my	field	of	work,	definitely	I	could	adapt	certain	knowledges	
for	my	daily	quotidian.	 It’s	easier	 for	me	 to	be	open	and	more	
importantly	willing	to	understand	the	characters	I	play,	to	understand	
how	a	certain	culture	and	its	rules	shape	people.	As	well	for	me	
as	a	person,	understanding	culture	makes	one	adaptable	in	any	
corner	of	the	world	which	is	definitely	a	good	trait	to	have!	

มีความประทับใจในบรรยากาศการเรียน สังคม 
เพื่อน และชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
	 It	was	a	time	of	learning	and	making	very	
good	friends,	the	environment	of	the	university	
was	also	very	good.	However	there	were	many	
cases	where	teacher	and	student	relationship	
wasn’t	at	its	best,	which	perhaps	was	because	
most	students	came	from	international	schools	
and	 there	was	 a	 slight	 culture	 shock	 in	 the	
different	 ways	 teachers	 from	 international	
schools	speak	and	react	to	students	compared	
to	 university	 life.	 This,	 however,	 helped	 us	
to	adapt	to	cultures	so	 in	 its	own	way	had	 its	
benefits.
อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ท่ีอยากเรียนคณะอกัษรฯ 
และหลักสูตร BALAC เหมือนพี่ญาญ่า
	 University	life	should	be	a	great	experience	
and	 I	 hope	every	 student	will	 enjoy	 it	 just	 as	
much	as	I	did,	and	importantly	be	proud	to	be	
a	BALAC	student!	For	those	who	are	interested	
in	languages	and	culture,	you	will	enjoy	BALAC	
even	more.	There	are	so	many	things	to	learn	
and	so	many	lessons	that	will	shape	you	into	a	
well	rounded	person	as	well	:).

อุรัสยา เสปอร์บันด์
นิสิตเก่า BALAC รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2557)

รู้จักนำงฟ้ำ
BALAC

หมายเหตุ: ติดภารกิจจึงให้สัมภาษณ์ทาง E-mail6



หมายเหตุ: อ่านบทสัมภาษณ์โดยละเอียดที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ
https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb

การศึกษาด้านละครสมัยนี้กับสมัยแรกๆ
	 หลักการข้างในเหมอืนๆ	กัน	ไม่มีอะไรแตกต่าง
มากนัก	 แต่เปลือกนอกเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	 เรา
ต้องปรบัตัวเรยีนรูเ้ดก็ใหม่ๆ	เช่น	เดก็ๆ	สมัยน้ีพูดส้ันๆ	 
คุยไม่ยาว	 เราก็ต้องตามเขา	 สอนเขาด้วยการ 
อธิบายสั้นๆ	 ไม่ต้องพูดยาว	 อย่างไรก็ตาม	 ส่ิงท่ี 
ครูละครสมัยแรกอย่างอาจารย์สดใสสอนไว้	 ก็ยัง 
น�ามาใช้ในการท�างานเพื่อต่อยอดพัฒนานักแสดง
และบุคลากรบันเทิงรุ่นใหม่ๆ	ได้	
เคล็ดลับความส�าเร็จ
	 คงจะมาจากการท่ีเราได ้ เรียนวชิาต่างๆ	
ของคณะอักษรศาสตร์	 ได ้อ ่านหนังสือ	 อ ่าน
วรรณคดีมากมาย	 สมัยน้ันต้องเรียนทั้งภาษา
บาลี-สันสกฤต	 รวมท้ังวิชาบรรณารักษศาสตร์	 
ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วิชาการละคร	 การเรียนอักษรศาสตร ์คือ 
การให้พื้นฐานท่ีเราสามารถน�ามาประยุกต์และ
ต่อยอด หล่อหลอมให้เรา “เข้าใจมนุษย์” 
ฝากถึงนิสิตอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ๆ 
	 การเรียนไม ่ ได ้อยู ่ แต ่ ในกระดาษ	 แต ่มัน
อยู่รอบๆ	 ตัวเรา	 เราเห็นอะไร	พบอะไร	 ถือเป็น
ประสบการณ์ท้ังส้ิน	 ต้องพยายามไปเห็นด้วยตา	 
ไปสัมผัสด้วยตนเอง...	ผมมักจะบอกนักแสดง 
เสมอว่าเม่ือมีโอกาสได้เดินทางไปในท่ีต่างๆ	 ทุกท่ี
ก็ควรเก็บเก่ียว	 เรียนรู้	 สังเกตการใช้ชีวิตของผู้คน	
ซึมซับความรู ้กลับมา	 ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
ท่ีเราท�า ไม่ว่าจะเป็นการเท่ียว หรือการท�างาน  
ถือเป็นการเรียนรู้ทั้งหมด

	 A-List	ฉบับนี้	มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวอักษรฯ	ผู้เป็น	“หนึ่งใน 
ยุทธจักร”	วงการละครโทรทัศน์ของเมืองไทย	คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย 
(อบ.38)	หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการผลิตรายการ	 สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง	3	 ซึ่งได้มาเล่าเรื่องราวดีๆ	ที่เกิดจากพ้ืนฐาน
ความเป็นชาวอักษรฯ
พัฒนาการและทิศทางการเติบโตของละครโทรทัศน์ ไทย 
 ละคร คือการเล่าเรื่องของ “มนุษย์” เนื้อหาละครในสมัยก่อน
อาจจะเป็นแนวเพ้อฝัน	สวยงาม	เป็นความบันเทิงซึ่งดูแล้วสบายใจ	แต่
ปัจจุบันตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น	 เนื้อหาจับต้องได้มากขึ้น	 
ตัวละครสมยัใหม่ต้องมทีัง้ขาว	ทัง้ด�า	และสเีทา ละครนอกจากสนุกแล้ว 
ยังต้องมีสาระ สะท้อนภาพจริงของสังคม ปัญหาของสังคม เพื่อให้
เกิดการวิพากษ์ และเสนอทางออก
	 ตัวละครเองก็ต่างไปจากเดิม	 นางเอกไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนดี 
เสมอไป	อาจจะมีร้ายบ้าง	 อะไรบ้าง	 ให้คนดูเห็นว่านักแสดงแต่ละคน 
มคีวามสามารถหลายๆ	ด้าน	เป็นความท้าทายทีน่กัแสดงจะต้องพร้อม
ที่จะเล่นสารพัดบทบาท	มีโอกาสท�าอะไรใหม่ๆ	
 เทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนพัฒนาวงการละครเป็นอย่างมาก  
มกีารใช้โดรนถ่ายภาพ	ได้ภาพสวยๆ	ที่ไม่เคยเหน็มาก่อน	มกีล้องเลก็ๆ	 
ที่สามารถซ่อนในที่แคบๆ	ได้	มีเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก	ซึ่งช่วยให้
จินตนาการไร้ขีดจ�ากัด	
 ความท้าทายในยุคสื่อไร้พรมแดน
	 ทุกวันนี้ช่องทางการดูละคร	มีหลากหลาย	Platform	ทั้งจาก
อินเทอร์เน็ต	 จากแอพลิเคชันบนมือถือ	 หรือดูย้อนหลังจากยูทูป	 
อย่างไรก็ตามเราพบว่าจ�านวนผู ้ชมไม่ได้ลดลงไป	 แม้จะไม่ได้ด ู
ในเวลาเดยีวกัน	จึงสามารถพูดได้ว่าทวีีไม่ตาย	วงการละครยังพฒันา
ไปได้เรื่อยๆ และจะไม่หยุดน่ิง ผู้ชมจะเป็นตวัก�าหนดทิศทางให้เราไปต่อ

“หนึ่งในยุทธจักร”
วงกำรละครโทรทัศน์

ของเมืองไทย

สมรักษ์ ณรงค์วิชัย 
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการผลิตรายการ

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

7



Stage of
the ARTS

Stage of
the ARTS

	 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมา	ฯพณฯ	เอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจ�าประเทศไทย	M.	
Gilles	 GARACHON	 ได้ท�า
พิธีมอบเหรียญอิสรยิาภรณ์	
Officier	 dans	 l’Ordre	 des	
Palmes	 Académiques	 แก่	
คุณปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร 
(อบ.40) ผู ้อ�านวยการไทย	
โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ
กรุงเทพ	 เพื่อเป็นการขอบคุณ
แล ะ แสดงการตร ะหนั ก ใน
คุณูปการต่อการส่งเสริมและ
เผยแพร่การศึกษาและภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทย

 ศ.พรสรรค์ วัฒนางกูร (อบ.37)	 ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นราชบณัฑิต	ประเภทวรรณศิลป์	สาขาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ	ส�านักศิลปกรรม	

ข่ำวดีๆ
ของชำวอักษร 

อักษรสัมพันธ์ขอร่วมชื่นชม
และแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอักษรฯ

 ผศ.ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ (อบ.42) จาก
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ได้รับรางวัล	Southeast	
Asia	Librarian	Award	2018	(เหรียญเงิน)	ในการ
ประชุม	 17th	 Congress	 of	 Southeast	 Asian	
Librarians	ณ	 เมืองเนปิดอ	ประเทศเมียนมา	ซึ่ง
เป็นรางวัลที่สภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้	 (Congress	 of	 Southeast	 Asian	
Libraries	 -	CONSAL)	 มอบให้แก่บรรณารักษ์
จากประเทศสมาชิก	ที่มีผลงานดีเด่นและอุทิศตน 

ให้แก่วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	หรือ	มบีทบาทในการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีในมวลหมู่สมาชิกของ	CONSAL	 จากการเสนอชื่อเข้ารับการ 
คัดเลือก	 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
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	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 84	 ป ี 	 แห ่งการสถาปนา	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ	และ
มอบโล่เกียรตยิศให้แก่	ผศ.ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรต ิ(อบ.30) 
อดีตรองอธิการบดี	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ซึ่งปัจจุบัน	เป็นอาจารย์
พิเศษในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย	 
คณะศิลปศาสตร์	และ	รศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (อบ.30) 
อดตีรองคณบดฝ่ีายวิชาการ	คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา	
ซึง่ปัจจุบนัเป็นอาจารย์พิเศษ	คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา	
ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
จนเป็นที่ยกย่องและยอมรับของบุคคลทั่วไป	มีผลงานเป็นที ่
เชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยฯ

 ท่านเอกอัครราชทูต 
ธงชัย ชาสวัสด์ิ (อบ.47)  
ได้รับต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการ
ใหญ่	ส�านักงานการค้าและ 
เศรษฐกิจไทย	 ประจ�ากรุง
ไทเป

 รศ.อรชุมา ยุทธวงศ ์
“ครูแอ๋ว”  (อบ.34)	 ได้รับ 
การยกย่องจากส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การ
มหาชน)	 ให้เป็น	 “หนึ่งในร้อย 
คนไทยหัวใจนวัตกรรม”	 ใน 
ฐานะเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลง 
ด้านวิชาชพี	“ครูสอนการแสดง”	 
หรือ 	 act ing	 coach	 ใน
ประเทศไทย	

 ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ (อบ.36)	 ได้รับรางวัล 
นักเขียนนักแปล	ประจ�าปี	 2561	จากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ- 
นาคะประทีป

 คุณยิ่งยศ ปัญญา 
“ยุ ่น” (อบ.48) ได ้รับ
รางวัลนาฏราช	ประจ�าป	ี
2561	สาขาบทโทรทัศน์
ยอดเยี่ยมจากละครเร่ือง	
“รากนครา”	ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3

	 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์	 
อนุมัติปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา 
นาฏศิลป์ไทย	ประจ�าปีการศึกษา	 
2560	แก่ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง  
(อบ.27)

 ท ่านเอกอัครราชทูต
พรพรรณ บัวเกิด (อบ.44)  
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป ็น	
เ อ ก อั ค ร ร า ชทู ต 	 ส ถ าน
เอกอัครราชทูต 	 ณ	 กรุ ง
ลิสบอน	สาธารณรัฐโปรตุเกส
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	 รายการ	“วนัสบายๆ	:	เก้าวังเวียงงาม	ริมทะเลสาบสวย	และขุนเขา”	
วันที่	 22-29	 เม.ย.	2561:	Konigssee	 (ทะเลสาบราชันย์),	Bavaria,	
Germany	/	Austria	:	Vienna	/	Salzburg	/	ฮัลล์ชตัทท์	(	Hallstatt)	/	
St.	Wolfgang	/	Linz	/	Melk	/	Mondsee	/	Czech	:	Cesky	Krumlov
	 สายการบิน	 :	 TG	 /	 จ�านวนสมาชิก	 (	 อบ.26-44)	 :	 26	คน	 /	 
หวัหน้าคณะฯ	:	ดร.	ทองอนิทร์	วงศ์โสธร	/	ผจค.	+	ควบคุมการสัญจร	:	 
ศรีอรทัย	 บุรณศิร	ิ /	 ก.ก.สัญจร	 :	 สวลี	 ศิริผล	+	ทิพวรรณ	 แซ่ต้ัง	 
เล่าเร่ืองด้วยภาพ	 เก้าเมืองทรงเสน่ห์	 “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”	 
แห่งสามอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรป
	 เมอืง	“มรดกโลก”	แห่งศลิปะบาร็อค	+	ดนตรีคลาสสกิ	:	Vienna /  
Salzburg / Linz / Melk / Cesky Krumlov 
 หมู่บ้าน “มรดกโลก” : Hallstatt (Baroque) / St. Wolfgang 
(Gothic) 
 ทะเลสาบสวย “มรดกโลก” : Konigssee / Hallstatt / 
Mondsee 
 Willkommen : เส้นทางสัญจร	“มรดกโลก”	ตั้งต้นที่นี่...	
	 จากมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย เยอรมนี	 เรา
สัญจรไปตามถนนสายเล็กๆ	 ในชนบทบนเส้นทาง	 Alpine	 Road	
เข้าสู ่ดินแดนแห่งขุนเขาแอลป์สูงตระหง่านงามสง่า	 แวดล้อมด้วย
ธรรมชาติและภูมิทัศน์งดงาม	 ป่าสน	 ทะเลสาบ	 แม่น�้า	 ทุ ่งราบ	 และ
แหล่งเกษตรกรรม	 อนึ่ง	 การเย่ียมชมอาคารสถานที่	 “มรดกโลก”	
ทุกแห่ง	 ถูกบังคับให้	 “เดินชม” เพียงอย่างเดียว	 ทั้งตามถนนเลียบ
ริมทะเลสาบในหมู ่บ ้านสวยยุคเก่าเล็กๆ	 น่ารัก	 หรือบนถนนหิน 
ในเขตเมืองเก ่าที่งดงามด้วยศิลปสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค	
(Baroque)	อันโอ่อ่า	อลังการวิจิตร	ของพระราชวัง	ปราสาท	มหาวิหาร 
เก่าแก่	 โดยระหว่างวัน	 มีการเพิ่มสีสันด้วยอาหารอร่อยและผู ้คน 
ที่เป็นมิตร	มีไมตรีจิตต่อผู้มาเยือน	รักสนุก	สุภาพ	และช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมเก่าแก่มานานกว่าพันปี	ควบคู่กับไลฟ์สไตล์	“รื่นรมย์กับชวิีต”

เพื่อสมาชิกสัมพันธ์ ประเดิมกิจกรรมสมาคมฯ ชุดที่ 23 

อักษรสัญจรยุโรป
ดินแดนมรดกโลก ต้นปี 2561 

ARTS on
the Go

ARTS on
the Go

Austria : Hallstatt หมู่บ้านชนบทเล็กๆ งามน่ารัก 
แอลป์ล้อมรอบ โบสถ์บาร็อค + บ้านสไตล์อัลไพน์ ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

โบสถ์ St. Bartholomew + Konigssee Lake + Alps, Bavaria 
น�้ำลึก 192 ม. ใสสะอำดที่สุด บังคับใช้เรือไฟฟ้ำ ห้ำมตกปลำตั้งแคมป์ 

Austria : Vienna นครบาร็อค + ดนตรีคลาสสิก

Krumlov Castle, Cesky Krumlov, Czech เขตเมืองเก่า / บาร็อค + ร็อคโคโค / 
สีส้มฉูดฉาด โอ่อ่า สง่างามริม ม.วัลตาวา แคว้นโบฮีเมีย 

สวนมิราเบล & ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก

Linz : ย่านเมืองเก่า อาคารยุค Middle Age

อาราม Melk Abbey นิกายเบเนดิก

Mondsee Lake รูปจันทร์เสี้ยว 
น�้าใสสงบ ทิวทัศน์รื่นรมย์

หน้ารูปปั้น Johann Strauss ใน Stadt Parkพระราชวังเชินบรุนน์ สไตล์บาร็อค

Austria : Salzburg , Melk , Linz , Mondsee : เสน่ห์ศิลปะบาร็อค เสียงดนตรี ทะเลสาบสวย

ขอบอกกล่าวเชิญล่วงหน้าค่ะ	:	รายการอักษรสัญจรเมืองไทย	:	จัดเช้าไป-เย็นกลับ	/	วันที่	7	และ	21	ตุลาคม	2561	(เลือกได้)
ชื่อรายการ	“นครปฐม / นครชัยศรี : อู่อารยธรรม จากทวารวดี ถึงรัตนโกสินทร์”           จ�านวนสมาชิก	:	35	คน	/รถโคช	1	คัน
รายละเอียดก�าหนดการ + ค่าใช้จ่าย + การบริการ	:	ก�าลังจัดท�าเพื่อให้คุ้มค่า	+	ได้อรรถประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกตามมาตรฐาน	
“สมาชิกนิยม”	ของการจัดสัญจรทุกครั้ง	แล้วจะรีบส่งข่าวทาง	LINE	+	E-mail
การจองที่นั่ง	:	1.	ศรีอรทัย	:		(LINE)	09	3134	1815	/0	2332	1728	/	E-mail	:	srioratai.bu@hotmail.co.th
	 2.	น้องอ้อย-สวลี	:	08	1910	8990	/	3.	น้องติ๊ก-ดารณี	:	08	1346	254010



ARTS in
the News

ARTS in
the News

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	 นิสิตเก่า อบ.46 (รหัส 21)	 ได้มอบเงินจ�านวน 
200,000 บาท	 เพื่อสมทบเงินทุน	 “อักษรศาสตร์ 100 ปี”	 โดย
คณบดี	รศ.	ดร.กิ่งกาญจน์	เทพกาญจนา	เป็นผู้รับมอบ

 ขอน�าภาพบรรยากาศสุดมัน	 สีสันแสบซ่าของงาน	
Danza	Fiesta	3-Temple	Fair	Dance	for	Arts	Chula	
ซึ่ง	ผศ.อนุรัชนี	 จาตุศรีพิทักษ์	 (อบ.45)	 เป็นแม่งานจัดขึ้น 
ท่ีอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน	 หรือ	 CU	 Sports	
Complex	วนันัน้มีทีมครซุูมบ้าขึ้นเวทีแบบจัดเต็ม	ผู้ร่วมงาน 
แต่งกายมาออกก�าลังด้วยสีสันสดใสฉูดฉาดบาดตา 
เต็มห้อง	 เพลงท่ีใช้เต้นซุมบ้าทุกเพลงสนุกเร้าใจมาก	
เต้นแบบนันสต็อปถึง	 3	 ชั่วโมง	บางคนมาเชียร์ ไม่ได้เต้น 
ก็พลอยขยับแข้งขาสนุกไปด้วย	 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	
มอบให้คณะอักษรศาสตร์	โดยคณบดี	รศ.	ดร.กิ่งกาญจน์	 
เทพกาญจนา	ไปรับมอบด้วยตนเอง	

	 อักษรสัมพันธ์ขอขอบคุณและชื่นชมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 
หลายท่านที่ ได ้ เป ็นอาสาสมัครร ่วมกับคณะท�างานที่กรม
ทรัพยากรธรณี	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในการค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีในถ�า้หลวงขุนน�า้นางนอน	 
จ.เชียงราย	 ได้แก่	 ทีมจัดท�าแผนที่-คุณสงกรณ์ เสียงสืบชาติ  
(อบ.55) และคุณจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล (อบ.60)	 ทีมนักแปล
ภาษาฝรั่งเศส-ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ (อบ.47)	 และ	ดร.นภดล 
วีระกันต์ (อบ.53)	ทมีนกัแปลภาษาองักฤษ-คณุชลุพีร วิริยะวงศ์ชยั  
(อบ.47) คุณอัญชนา อัศวาณิชย์ (อบ.47) และคุณสงกรณ์  
เสียงสืบชาติ (อบ.55) รวมทั้งคุณอุษณี นุชอนงค์ (อบ.52)	ภรรยา
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 ซ่ึงได้ช่วยแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส 
อยู่ที่บ้าน	อักษรสัมพันธ์ขอปรบมือให้
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การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ นิสิตที่กำ�ลังจะสำ�เร็จก�รศึกษ� นิสิตเก่� ให้เข้�ม�เป็นสม�ชิกสม�คมฯ และสม�ชิกสมทบเพื่อร่วมกัน
เป็นกำ�ลังในก�รทำ�ประโยชน์ให้แก่คณะอักษรศ�สตร์ ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถขอรับใบสมัครหรือด�วน์โหลดแบบฟอร์มจ�กเว็บไซต์ของสม�คมฯ และส่งเอกส�รก�รสมัครได้ท�ง 
E-mail โทรส�ร หรือยื่นใบสมัครที่สำ�นักง�นสม�คมฯ ค่�สม�ชิกส�มัญตลอดชีพ 500 บ�ท สม�ชิกสมทบ (นิสิตปัจจุบันระดับปริญญ�ตรี) 100 บ�ท ชำ�ระเงินได้ที่สำ�นักง�น
สม�คมฯ หรือโอนเงินเข้�บัญชีของสม�คมฯ แล้วส่งสำ�เน�ใบโอนเงินม�ยังสำ�นักง�นสม�คมฯ ท�งโทรส�ร หรือท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู่ของสม�คมฯ ทั้งนี้ ห�กสม�ชิกท่�นใดมี
ก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สม�คมฯ ขอคว�มร่วมมือสม�ชิกกรุณ�แจ้งม�ยัง E-mail เพื่อท�งสม�คมจะได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสม�ชิกต่อไป

วารสารอักษรสัมพันธ์ กำาหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม

จัดพิมพ์: สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องเลขที่ 146 M 1 (ชั้นลอย) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2253 2059, 0 2218 4858 โทรสาร 0 2253 2059 E-mail: artsalumnicu@gmail.com

www.arts.chula.ac.th/AlumWeb       Arts Chula Alumni           สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ARTS Cu News       ARTSCHULAALUMNI 

สาราณียกร: เลิศลักษณา ยอดอาวุธ (อบ.52) ศิลปกรรม: บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด พิมพ์ที่: บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำากัด โทรศัพท์ 0 2730 8373-6

 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนสม�ชิกฯ ร่วม
บริจ�คเงินเม่ือถึงวันเกิดจำ�นวน 1,000 บ�ท เพื่อระลึกถึงคณะอักษรศ�สตร์ 
ซ่ึงเป็นแหลง่ประสทิธิป์ระส�ทวชิ� และมีโอก�สรว่มทำ�บุญกบัคณะฯ เงนิบรจิ�คนี ้
จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่�งๆ ของคณะฯ และสม�คมฯ

บัญชีของสม�คมนิสิตเก่�อักษรศ�สตร์ จุฬ�ฯ 
ชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ” ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 401-2-12903-0 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�ย่อยจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 อักษรสัมพันธ์ขอรายงานการประชุมงานอักษรสร้างสรรค์	ครั้งที่	 1/2561	ซึ่งจัดข้ึน 
เมื่อวันอาทิตย์ที่	 10	 มิถุนายน	 2561	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 9	 อาคารมหาจักรีสิรินธร	 
คณะอักษรศาสตร์	ดังนี้ค่ะ
	 ผู ้เข้าร่วมงานมีต้ังแต่	 รศ.	 ดร.ก่ิงกาญจน์	 เทพกาญจนา	 คณบดี	 คณาจารย	์ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา	 สมาคมนิสิตเก่าฯ	 กรรมการบริหารสมาคมฯ	 ไปจนถึงผู้แทน 
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ	ตั้งแต่รุ่นที่	20	ถึงรุ่น	79	
  นายกสมาคมฯ คุณปฏิมา ตันติคมน์ (อบ.45) แจ้งให้ทราบถึงงานต่างๆ ที่สมาคมฯ 
เตรียมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ คือ
 1. งานอักษร Career & Internship Day ในเดือนกันยายน 2561	ซึ่งคณะฯ	เคยจัด 
อยู่แล้วเป็นประจ�า	 แต่ครั้งนี้งาน	Career	 Fair	 จะรวบรวม	 List	 นิสิตเก่าท่ีอยู่ในองค์กร 
ขนาดใหญ่ต่างๆ	ทกุสาขาอาชพีให้ได้มากทีส่ดุ	และทางสมาคมฯ	ยังได้เพิ่มเรื่อง	Internships	
เพ่ือให้คณาจารย์ ได้ดูงานและได้	 Connection	 กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 งานนี ้
เป็นที่สนใจมาก	มีนิสิตเก่าและอาจารย์เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมกันมากมาย
 2. งานอักษร Concert และ อักษรแฟร์ เพื่อหารายได้เข้าสู่สมาคมนิสิตเก่าฯ	 และ 
มีส่วนของงานอักษรแฟร์	 ซึ่งเป็นนิทรรศการประชาสัมพันธ์ทุกภาควิชาของคณะฯ	รวมทั้ง
โซนจ�าหน่ายของที่ระลึกต่างๆ	ภายในบริเวณที่จัดคอนเสิร์ต	 และยังได้รับความอนุเคราะห์
จากคุณบุษยา	มาทแล็ง	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 ในการประสานความร่วมมือกับ 
สถานทตูจากประเทศต่างๆ	เพ่ือให้นสิิตปัจจุบนัของแต่ละภาควิชาได้แสดงศักยภาพทางภาษา
และวัฒนธรรมภายในงานด้วย	
  3. งานคืนเหย้า 102 ปี อักษรศาสตร์ ในเดือนมกราคม 2562
 4. การเดิน-วิ่งเพื่อหารายได้ กิจกรรมน่าสนใจทีน่�าเสนอโดย	อ.	ดร.สบืพงศ์	ช้างบุญชู	
จากภาควิชาภาษาตะวนัออก	เพื่อเฉลมิฉลองศตวรรษใหม่ของคณะฯ	สร้างเครือข่ายนสิติเก่า

อักษรสร้ำงสรรค์

ครั้งที่ 1

ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของ
คณะฯ	มลูนธิิมหาจกัรีสริินธรฯ	และสมาคมนสิติเก่าฯ	 
รวมทัง้หารายได้เข้าสูค่ณะฯ	มลูนธิิมหาจกัรีสริินธรฯ	 
และสมาคมนิสิตเก่าฯ	 โดยจุดเด่นของกิจกรรมนี้
ส�าหรบัคณะอกัษรศาสตร์	คือ	สามารถใส่	Gimmick	
ความเป็นศตวรรษใหม่ของคณะฯ	 ได้หลากหลาย
ช่องทาง	 เช่น	 ตกแต่งภายในงานด้วยธีมเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์และวรรณคดี
	 อีกเรื่องที่น่ายินดี	 คือ	 เรามีนิสิตเก่าท�างาน 
อยู่ในบริษัท	LINE	ด้วย	นัน่คือ	น้องม้ินต์	ณิศรา	อบ.78	 
(นิสิตเก่า	BALAC	 รุ่นที่	 3)	 น้องมิ้นต์เสนอความ 
ช่วยเหลอืกับสมาคมนสิิตเก่าฯ	ด้านงานออกแบบและ
งานประชาสัมพันธ์ผ่าน	LINE	
 เราจึงตั้ง LINE @ ของสมาคมนิสิตเก่าฯ @
artschulaalumni เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนิสติเก่าทุกรุน่อย่างท่ัวถงึ	เพ่ือนๆ	พี่ๆ 	น้องๆ	 
สามารถเข้าไป	add	ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะ


