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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

สมัคร”หยันนศ.กูชาติเสียงไรพลัง-มหา’ ลัยไฟเขียวชุมนุมได -
จําลองโตแบงกใหญหนุน-สภาถก3ฝายสอลมเหลว 

“สมัคร”ออกทีวีเยยหยัน “นิสิตนักศึกษากูชาต”ิ ระบุมีแคหยิบมือไมถึงพนั เชื่อเสียงไมดงัพอ วิจารณเด็ก 
“วชิราวุธ”แตงเครื่องแบบประทวงไมเหมาะสม กลุมผูนํานักศึกษาโตกลับ “สมัคร” ประกาศเดินหนาหยดุ
เรียนจนกวานายกฯจะลาออก อธิการบดีหลายมหา  ลัยเปดไฟเขยีวยอมนิสิตนักศึกษาหยุดเรียนชมุนุม ถือเปน
สิทธ์ิกระทําได “อธิการบด ี มศว.”ตอกย้ํามหา ลัยไมใชองคกรเผดจ็การ ผบ.สส.เตือนชุมนุมอยางมีสติ ไม
อยากเห็นเหตุนองเลือด ใหอาจารยชี้แนะ ส.ว.กทม.หวั่น “สมัคร”เดินสายใชสื่อรัฐปลุกผี 6 ต.ค.19  “จําลอง”
ยืนยันไมเจรจาจนกวานายกฯลาออก ปธ.สภาสูงนําเงื่อนไขรวมถก 3 ฝาย 
  
 ท่ีทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 7 ก.ย.51 พล.ต.จําลอง ศรเีมือง และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนําพันธมติร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แถลงขาวกับสื่อมวลชน โดย พล.ต.จําลองชี้แจงกรณทีี่รัฐบาลระบุวา มีธนาคาร
ใหญแหงหนึ่งเปดบัญชี แลวเอาเงินจํานวนมากมาหมนุเพื่อชวยเหลือกลุมพันธมิตรฯวา เปนเรือ่งที่เขาใจผิด 
เพราะกอนหนานี้ไดเปดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลําภู เพื่อรับบริจาคเงินระหวาง 25 ส.ค.-5ก.ย.ไวชวย
สถานีโทรทัศนเอเอสทีวี โดยมียอดเงินทั้งสิ้น 13 ลานบาท และไดโอนใหเอเอสทีวีเรียบรอยแลว เงินที่ไดถือวา
เกินคาด แตจะไมมีการขยายเวลารับบริจาคอีก ไมมีการรับเงินทุนจากธนาคารใหญเลย สวนที่รัฐบาลยืนยันจะ
ตอบโตพันธมิตรฯ เปนเรื่องที่รัฐบาลทําอยูแลว โดยใชสถานีเอ็นบีที เปนกระบอกเสียงใหตวัเอง 
  
 -ย้ําจุดยนืไมเปล่ียนแปลง 
 พล.ต.จําลอง กลาววา จดุยืนของพนัธมิตรฯ ยังยืนยันเหมือนเดิมตั้งแตตน และเปนไปตามความมุง
หมายเดิมวานายกรัฐมนตรจีะตองลาออกไป ซ่ึงการมาชุมนุมอยูที่นี่ทําไปตามสถานการณ สวนคดีชิมไปบนไป
ที่กําลังจะมีคําตัดสินออกมานั้น ไมทราบ เปนเรื่องกระบวนการของศาล ไมวาศาลจะพิจารณาเมือ่ไหรก็สุดแท
แตศาล แตเร่ืองที่ประชาชนรูกันหมดแลวคอืยิ่งรัฐบาลยิ่งอยูนานก็แย 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ   ฉบับประจําวันที่  7    เดือนกันยายน   พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ผูส่ือขาวถามวา ประธานวุฒสิภา ที่ทําหนาที่คนกลางในการเจรจาลดปญหาความขัดแยงระบวุาไดเจรจา
กับตัวแทนทางพันธมิตรฯแลว พล.ต.จําลอง กลาววา นายประสพสขุอาจคุยกับพนัธมิตรฯบางคน แตในสวน
ของแกนนําไมมีใครไดเจรจา อยางไรก็ตาม คงไมไดเปนเรื่องที่ผิดอะไร จะบอกวาโกหกก็ไมได 
  
 -ปดอยูเบื้องหลังเยาวชนกูชาต ิ

 เมื่อถามวา เครอืขายเยาวชนกูชาติ มีมติที่จะหยุดเรียนเพื่อกดดันนายกฯ ใหลาออกพล.ต.จําลอง กลาววา 
พันธมิตรฯ ไมมีหนวยบังคบัชัญชาไมไดอยูเบื้องหลัง เปนเรื่องของความสมัครใจ แตถือเปนเรื่องที่ดีที่นักศกึษา
จะไดพรอมใจกันแสดงออกทางประชาธิปไตยอยางทีไ่มเคยมีมากอนในชวง 10 ปที่ผานมา สวนถึงขนาดจะ
หยุดสอบดวยนั้น เห็นวานกัศึกษาคงพจิารณากันแลว และตัดสินใจแนนอนวาจะสูเต็มที่ซ่ึงอาจจะเสียเวลาไป
บาง แตเพื่อชวยปกปองประเทศคงไมสามารถปลอยใหบานเมืองเสียหายได 
  
 -รับเงื่อนไขเปดถกรวม3ฝาย   
 ดาน นายประสพสุข บุญเดช ประธานวฒุิสภา กลาววา ไดประสานและหารือกบัแกนนําพันธมิตรฯ
เรียบรอยแลว และไดขอสรุปในเบื้องตน โดยพันธมิตรฯ มีเงื่อนไขวา นายสมัครจะตองลาออกกอนจึงจะยอม
เจรจา ซ่ึงจะนาํขอเสนอนี้ไปหารือในที่ประชุมรวมประธาน 2 สภา และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนาํฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร วันที่ 8 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ยืนยนัวา ไดพยายามที่จะหาทางพูดคุยแลว เพือ่เปดใหมกีาร
เจรจากันไดซ่ึงจะตองรอดูกนัไป อยางไรกต็าม ในวันที่ 8 ก.ย.คงไดทราบวาจะดําเนนิการอยางไรตอไป 
  
 -หนุมเสื้อแดงบุกดาพันธมติรฯ  
 ตอมาเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ผูส่ือขาวรายงานวา ไดเกดิเหตุชุลมุนขึ้น เมื่อชายคนหนึ่งอายุประมาณ 
40 ป สวมเสือ้สีแดง ไดเขาไปยังที่ชุมนมุของพันธมิตรฯ ในทําเนียบรัฐบาล และยืนดาผูที่ชุมนมุบริเวณเต็นท
พันธมิตรฯ-อุดรธานีวา ไมมีงานทํากันหรือ จึงไดมาชมุนุม ตองการจะเปลี่ยนนายกฯกนัไปทําไม ทําใหกลุมผู
ชุมนุมไมพอใจ และมกีารตอบโตกันพักใหญ กอนทีผู่ชุมนุมจะวิ่งไลจับชายคนดังกลาวและทราบชื่อคือนาย
ภูมินทร สมชายดี ชาว กทม. กอนทีจ่ะการดพันธมิตรฯจะสอบสวน และพาตัวออกไปจากที่ชุมนุมกอนที่
เหตุการณจะบานปลาย 
  
 -นักศึกษาที่ชมุนุมมีแคหยิบมือ 
 ดาน นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ กลาวในรายการ “สนทนาประสาสมัคร”ถึงกรณีที่นักเรียนนกัศึกษา
ออกมาเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลรวมกับกลุมพันธมิตรฯวา นกัเรียนนักศึกษาที่เคลื่อนขบวนไปตามพื้นที่ตางๆ 
นั้น จะมีสักกีค่นอยางมากกไ็มถึงพันคน โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตนักศกึษาจากจุฬาฯและธรรมศาสตรนั้น ก็ไมใช
สมาคมสวนใหญของมหาวทิยาลัยทั้งสองแหงนี้ อยางนกัเรียน รร.วชิราวุธวิทยาลยัก็มีเพียง 3 คนเทานั้น ที่ใส
เสื้อโพกหัวขึน้เวทีพนัธมิตรฯ ดังนั้นจะเห็นไดวาคนทีชุ่มนุมประทวงรวมกับกลุมพันธมิตรเพยีงหยิบมือเทานัน้  
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 นายสมัคร กลาวดวยวา รัฐวสิาหกิจก็มีทั้งที่จะตัดน้ํา ตดัไฟ และมีทั้งปกปอง ขาวที่มทีั้งเอามาขู มาเลา ก็
ไมตําหนิ แตจะพูดเรื่องนี ้พวกนัน้ไมมีหวัคิด ก็วานักศกึษาเขามา แลวบอกวาสมัครจะตองออก แสดงก็แสดงไป 
คนที่อยูทําเนยีบก็สงสารจริงๆ ญาติพี่นองเขาทนไมไดกม็าเอากลับ ก็วารัฐบาลเอารถมารับอีก  
  
 -ปนทําเนยีบขาวโดนยงิแลว 
 “เมื่อวานนี้ใจหายวาบไปอยูที่ขอเทา พวกวชิราวุธแตงเครื่องแบบวชิราวุธไปขึ้นเวทีพนัธมิตรฯ 
โรงเรียนนี้เขาเทียบมาจากฮตีนั จากอังกฤษ อยูเฉยๆ ก็ไมเปนปญหา ไมตองไปเกี่ยวกบัเขาก็ได”  
 นายสมัคร กลาวดวยวา เหตทุี่ภริยาบนเพราะเขาวาจะมาลอมบาน ตํารวจก็มาดูแลให และไมอยากให
เจาของบานอยูขางใน ตองเอาหลาน 3 เดอืนออกจากบาน เพื่อจะหลบลี้ภัย เหมือบกบัวามีความผิดติดตัว จะไมมี
แผนดินจะอยู แตพวกที่ปนทาํเนียบรัฐบาล ไมมีใครตําหนิติเตียน ถาเปนที่อเมริกา ปนร้ัวทําเนยีบขาวเขายิงเลย 
ก็ตองขอบคุณสื่อที่รายงาน ไมอยางนั้นจะไมรูเลยวาทั้ง 5 คนคิดอยางไร ไดรูถึงความไมมีเหตุผล 
 นายสมัคร กลาวดวยวา เมื่อวันที่ 5ก.ย.ทีผ่านมา เกิดลูกเห็บตกในทําเนียบฯ ทางกรมอุตุฯวาเปนเรื่อง
ปกติของสภาพอากาศ แตตนเองเหน็วาไมปกติ เพราะอยูมา 73 ปไมเคยเหน็ลูกเหบ็ตกในทําเนียบฯ ยนืยันวา
รัฐบาลไมไดเอาเครื่องบินใสน้ําแข็งไปโปรย 
 ผูส่ือขาวรายงานดวยวาวันทีลู่กเห็บตกที่ทาํเนียบฯนั้น ไดมีลูกเห็บตกที่กองบญัชาการกองทัพบก
เชนเดยีวกัน  
  
 -เตือนนศ.เคล่ือนไหวอยางมสีต ิ
 ดาน พล.อ.บุญสราง เนียมประดษิฐ ผบ.สส. กลาวถึงกรณีทีก่ลุมนักศึกษาเขารวมชุมนุมกับกลุม
พันธมิตรฯวา เทาที่ดูเหน็วามีจํานวนนอย คิดวาไมนาจะมีอะไรรุนแรง เปนเพยีงความเคลื่อนไหวของความรูสึก
รวม อยางไรกต็าม อยากใหครู อาจารย เปนผูช้ีนํานักศกึษาใหอยูในเหตุผล มีสติปญญา ชวยกันตั้งสติวาอะไร
เปนอะไร 
 เมื่อถามวา เหตุการณวุนวายในขณะนีจ้ะจบอยางไรพล.อ.บุญสราง กลาววา ไมมใีครบอกไดวาจะจบ
อยางไรอยูที่คนมากกวา แตทั้งหลายทั้งปวงตองไมรุนแรง สวนจะจบอยางไรตองไมดีมากและไมเลวมาก และ
ไมตองกับถึงเลือกตกยางออก ซ่ึงทางดานทหารในกองทัพเองก็บอกอยูตลอดเวลาแลววา ทหารไมนิยมใชความ
รุนแรง และไมปฎิวัติแนนอนเราพูดคุยกันตลอดเวลากับสถานการณบานเมืองในขณะนี ้
  
 -ถึงเวลา “คนกลาง”แกปญหา 
 เมื่อถามวา มีการเรียกรองใหนายกฯลาออกหรือยุบสภาเพือ่ยุติปญหา พล.อ.บุญสราง กลาววา นายกฯก็
มีจุดยนืของตนเอง เมื่อถามวาเปนไปไดหรือไมวาตองมีนายกฯที่มาจากคนกลางเพือ่เขามาแกปญหา พล.อ.บญุ
สราง กลาววา เร่ืองนายกฯทีม่าจากคนกลางนั้นขึ้นอยูกับหลายสวน การที่จะมีหรือไมนั้น ไมใชเร่ืองงายๆ อยาก
ใหคนที่คิดอยางกลางๆ มาทําใหเกิดความสมดุลเขามาแกปญหาคลี่คลายปญหา แตทัง้นี้ขึ้นอยูกับสือ่มวลชนเปน
สําคัญตองชวยกันลงขาวที่มเีหตุมีผล อยางนอยเราเปนคนไทยดวยกัน บานเมืองยังไมถึงขั้นที่จะถูกล็อกเอาไว 
อาจจะฟนขึ้นไดบาง ทุกวันนี้ไดแตภาวนาใหเหตุการณสงบเร็วๆ เพื่อความเรียบรอยของประเทศ 



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 8/9/08 7:15  

 เมื่อถามวา ถึงเวลาที่คนกลางจะมาแสดงบทบาทหรือยงั พล.อ.บุญสราง กลาววา เทาที่ดูมีถึง 59.9 
เปอรเซ็นตเปนคนกลาง เปรียบเสมือนพลังเงียบที่ยังไมกลาแสดงออก เพราะหากแสดงอะไรออกมาก็จะถูกดา
หาวาเปนฝายนูนฝายนี ้ จึงไมมีใครอยากออกมาแสดงความเหน็หรือหาวิธียุติปญหา เชื่อวาอกีไมนานคนกลาง
เหลานี้ตองหาวิธีแสดงออกที่เหมาะสม ดวยวิธีการหันหนามาพูดกัน ซ่ึงนาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้  
  
 -นศ.เคล่ือนไหวหยุดเรียน3วัน 
 วันเดียวกัน นายวสันต วานชิย ผูประสานงานเครือขายเยาวชนกูชาติ แถลงขาวตอบโตนายสมัครที่ระบุ
วา การเคลื่อนไหวของนักศึกษาไมใชในนามสถาบันและมีแคหยิบมอืเดียววา นายกฯเคยเปนนกัศึกษามากอน 
ยอมตองรูดีวาที่ไมสามารถใชช่ือของสถาบันมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงได เพราะสถาบันตองเปนกลาง แต
นักศกึษาแคหยิบมือเดยีวทีน่ายกฯพูดถึง ไดรวมตวักนัหลายพันคนกจ็ะสามารถผลักดันขับไลรัฐบาลได และ
วันนีเ้ราไดดึงนักศึกษาที่มีจติสํานึกใหออกมาจากกระแสบริโภคนิยม มาทําประโยชนเพื่อสังคมจาํนวนมากแลว
กวา 80 สถาบัน ไมต่ํากวา 4 พันคน 
 นายวสันต กลาววา นกัศีกษากวา 80 สถาบัน จะมีมาตรการอารยะขัดขืน โดยการหยุดเรยีนพรอมกัน
ตั้งแตวนัที่ 9-11 ก.ย.นี ้ และมารวมชุมนุมที่ทําเนยีบรัฐบาล และหลังจากนั้น แตละสถาบันจะหยุดเรียนกนั
จนกวารัฐบาลจะลาออก เปนอุดมการณในการตอตานรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ  
  
 - “สุเมธ”ยันนักศึกษามีสิทธ์ิทําได 
 ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา การหยุดการเรียนการสอน
นั้นแตละมหาวิทยาลัยมกีฎระเบียบกําหนด เร่ืองนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)ไมสามารถเขา
ไปกาวกายได อยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของกลุมนิสิตนักศึกษาเปนสิทธิที่จะกระทําได แตก็
ตองดูเหตุผลและความจําเปนรวมถึงผลกระทบรอบดานที่อาจจะเกิดขึน้ดวย 
 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร กลาววา ทางธรรมศาสตรไมไดประกาศ
หยุดการเรียนการสอน แตการแสดงออกของนักศึกษาถือเปนสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทําได ซ่ึงตองอยูภายใต
พื้นฐานของกฎหมายโดยไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ธรรมศาสตรเปนมหาวทิยาลัยการเมือง การเคลื่อนไหวใดๆ ภายใต
ขอบเขตสามารถกระทําได และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยคอนขางอิสระ เพราะถือวานักศึกษา
เปนผูใหญที่สามารถรับผิดชอบตนเองได 
  
 -จุฬาฯใหแกปญหาอยางมีสต ิ
 ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กลาววา คณะผูบริหารจุฬาฯขอเรียกรอง
ใหมีการแกไขปญหาอยางมสีติ หลีกเลี่ยงความรุนแรง ใชสันตวิิธีภายใตระบบนิตรัิฐและหลักนติิธรรม การ
แตกตางทางความคิดไมจําเปนตองใชความรุนแรงหรือใชกําลังเขาห้ําหั่นประหัตประหารกนั ที่ประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยขอเรียกรองใหผูมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันใชความพยายามในการคลี่คลายสถานการณใหกลับสู 
ภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด  
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 สําหรับกรณีทีน่ิสิตจุฬาฯรวมชุมนุมนั้น ถือวาเปนเรื่องด ี เพราะเปนการเรียนรูที่จะรวมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางความคิด และนิสิตทุกคนมีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในดานตางๆ ตอสังคม
เสมอในแนวทางสันติวิธี  
  

 -มศว.เปดทางนิสิตรวมชุมนุม 
 ดาน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึงกรณีนิสิตนักศึกษา
ออกมาชุมนุมและนัดหมายหยุดเรียนในวนัท่ี 9-11 ก.ย.วา ถือเปนสิทธิเสรีภาพที่นิสิตนักศึกษาทําได การเรียน
ในระดับอุดมศึกษาเปนการสรางคนใหเตบิโตเปนผูใหญ สถาบันการศึกษาจึงใหสิทธิเสรีภาพ โดยเชื่อวานิสิต
นักศึกษาเหลานั้นมีความรู มีความคิด มีปญญาเปนของตัวเอง มหาวทิยาลัยไมจําเปนตองหามหรืออกคําสั่งใดๆ 
เพราะจะถือเปนมหาวิทยาลัยเผด็จการ มศว.ไมใชมหาวิทยาลัยเผด็จการ และเชื่อวาการสั่งใหคนหันซายหันขวา
ตามคําสัง่นัน้ไมไดสรางใหคนเกิดสติปญญาขึ้นมาได มหาวิทยาลัยจึงตองใหเสรีภาพเพื่อใหสติปญญาของนิสิต
นักศึกษาที่จะเติบโตไปเปนผูใหญในอนาคตเบงบาน และไมควรตั้งคาํถามวาใครอยูเบื้องหลังนิสิตนักศึกษา
เหลานั้นหรือใครชักนําใหเยาวชนออกมา  
  
 -ม็อบพันธมิตรฯดึงดดูตางชาต ิ
 วันเดียวกัน สํานักขาวตางประเทศรายงานวา นักทองเที่ยวประเภทแบกเป ตางอยากรูอยากเหน็การ
ประกาศใชมาตรการฉุกเฉินในประเทศไทย จึงเดนิทางไปทําเนียบฯ ทีม่ีกลุมพันธมิตรฯชุมนุมอยู 
 นักทองเที่ยวชาวเม็กซิโกรายหนึ่ง เปดเผยวา อานขาวและคดิวานาจะเดนิทางมาดูจึงขึ้นแทก็ซีม่าที่นี่ 
เหตุการณแบบนี้ไมเคยเกิดที่เม็กซิโก เนื่องจากผูประทวงไดจดัการยึดอาคารรัฐบาลไปเรียบรอยแลว สวน
นักทองเที่ยวชาวอิตาลีบอกวา ความรุนแรงในสนามฟตุบอลที่อิตาลียังมากกวาภายในทําเนยีบรัฐบาล ขณะที่
นักทองเที่ยวชาวแคนาดาระบุวาการเรียกรองใหโคนอํานาจรัฐบาล ขัดตอหลักการประชาธิปไตยในความรูสึก
ของเขา  
  
 -รถไฟใตหยุดวิ่งเจง80ลาน 
 นายไพรัช โรจนเจริญงาม ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพนัธและบริการทองเที่ยว การรถไฟแหงประเทศ
ไทย (ร.ฟ.ท.) กลาวถึงความคืบหนาการเปดใหบริการรถไฟสายใต หลังจากหยุดใหบริการตั้งแตวนัที่ 28 ส.ค.ที่
ผานมาวา การเจรจายังมแีนวโนมไมคอยดนีัก ทําใหยังไมสามารถเปดการเดินรถไดตามปกติ ขณะที่มูลคาความ
เสียหายจนถึงขณะนี้ร.ฟ.ท. สูญเสียรายไดไปแลวกวา 80 ลานบาท โดยในสวนของเสนทางรถไฟสายใต ที่ยังไม
สามารถเดินรถไดนั้น มีความเสียหายประมาณวนัละ 3 ลานบาท  
  
 -2นศ.รามฯดวูงจรปดหามือยิง 
 พล.ต.ต.ลิขิต กล่ินอวล รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล พรอมดวย พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร ผูบังคับการ
ตํารวจนครบาล 4 เรียกประชุมเจาหนาที่ฝายสืบสวน สน.ลาดพราวเจาหนาที่กองกํากับการสืบสวนนครบาล 4 
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เพื่อติดตามความคืบหนาคดคีนรายยิงใสกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับบาดเจ็บ 2 คน ขณะไปรวม
ประทวงและขบัไลนายสมัคร ใหลาออกทีห่มูบานโอฬาร เมื่อค่ําวันที ่ 4 ก.ย.ที่ผานมา โดยในวันที ่ 8 ก.ย.จะพา
ผูบาดเจ็บทั้ง 2 คนไปดกูลองวงจรปดที่ ม.รามคําแหง เนื่องจากวันเกดิเหตกุลุมนักศึกษาไดนัดรวมตัวดานหนา
มหาวิทยาลัย อาจเปนไปไดวาคนรายอาจขี่รถจักรยานยนตตามมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


