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น ้าใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายข่าวชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ  

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 ตุลาคม 2554 
 

   

   
๏  อาลัย เจ้าฟ้าฯ  ๏ 

   โอ้พระเสด็จแล้ว      สวรรคา 

คงแต่พระนามา         ก่องหล้า 

“เพชรรัตนราชสุดา”     ชนชื่น  ชมแล 
สืบกิจสมเจ้าฟ้า     ราษฎรล์้วนรมณีย ์

                                   (นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล ประพันธ)์  

        อาลยั รศ.ดร.พีรวรรณ พนัธมุนาวิน อดีตหวัหน้าภาควิชาเคมี ถึงแก่อนิจกรรม 
นับเป็นการสูญเสยีอีกครัง้ของชาวเคม ีจุฬาฯ เมื่อ 

รศ.ดร.พีรวรรณ พนัธุมนาวิน อดตีอาจารยภ์าควชิาเคมี
และหวัหน้าภาควชิาเคม ีพ.ศ. 2520-2525 ถงึแก่อนิจกรรม 
เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 22 กนัยายน 2554 เวลา 20.28 น. ณ 
โรงพยาบาลศิริราช ศพตัง้บ าเพ็ญกุศล ณ ศาลา 4 วัด
มกุฏกษตัรยิารามราชวรวหิาร โดยในวนัจนัทรท์ี ่26 และวนั
พฤหสับดทีี่ 29 กนัยายน 2554 คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาฯ 
และภาควชิาเคม ีเป็นเจ้าภาพในพธิสีวดพระอภิธรรมศพ
ตามล าดบั ทมี บ.ก. ขอเป็นตวัแทนลูกศษิยเ์คมทีุกรุ่นของ
อาจารยพ์รีวรรณ แสดงความเสยีใจมายงั ผศ.ดร.วรวรรณ 
พนัธมุนาวิน และครอบครวัมา ณ โอกาสนี้ 
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ครัง้ที ่7/2554 วนัองัคารที ่11 ตุลาคม 2554 หอ้งชมรมนิสติเก่าเคมฯี (1102/2) 18.00 น. เป็นตน้ไป 
ครัง้ที ่8/2554 วนัองัคารที ่8 พฤศจกิายน 2554 หอ้งชมรมนิสติเก่าเคมฯี (1102/2) 18.00 น. เป็นตน้ไป 
ครัง้ที ่9/2554 วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม 2554 หอ้งชมรมนิสติเก่าเคมฯี (1102/2) 18.00 น. เป็นตน้ไป 
ครัง้ที ่1/2555 วนัองัคารที ่10 มกราคม 2554 หอ้งชมรมนิสติเก่าเคมฯี (1102/2) 18.00 น. เป็นตน้ไป 
สอบถามรายละเอยีดการประชุม : ผศ.ดร.พชัณิตา ธรรมยงคก์จิ โทร. 02-218-7587  

                 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้าใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ 
จดหมายขา่วของชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ 
 
 

วตัถปุระสงค ์ 
เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชกิและภาควชิาเคม ี
จุฬาฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลของสมาชกิ 
ภาควชิาและความเคลื่อนไหวในวงการเคม ี
 
 

ท่ีปรกึษา  
ประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ  
(คณุธนสาร สรุวุฒกิุล) 
หวัหน้าภาควชิาเคม ี 
(ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ)ิ 
 
 

บรรณาธิการ 
นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล 
 

กองบรรณาธิการด าเนินการ  
รศ.ดร.วรวรี ์โฮเวน่ 
ผศ.ดร.พชัณติา ธรรมยงคก์จิ 
นางสาวรญัชนา คลา้ยอุดม 
 
 

สถานท่ีติดต่อ  
ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02-218-7596-7 
โทรสาร 02-218-7598,02-254-1309 
e-mail: cuchemalumni@gmail.com 
website:www.chemistry@sc.chula.ac.th/ 
alumni 
Facebook: www.facebook.com/groups/ 
243751348985508  
 
 

จดหมายขา่ว น ้าใจน้องพ่ี เคมีจฬุาฯ ฉบบันี้ บ.ก. หน้าใหมค่น
ใหม่ เธยีรดนัย เสรมิบุญไพศาล (เคมรีุ่น 74) ขอกราบสวสัดสีมาชกิ
ทุกท่าน พรอ้ม ๆ กบัขอน าข่าวสารของชมรมนิสติเก่าและภาควชิา
เคมมีาน าเสนอทุกท่านเช่นเคย  

ฉบบัน้ีขอเริม่ประเดมิให้ทุกท่านพบกบัประธานชมรมนิสติเก่า
เคม ีจุฬาฯ คนใหม ่ประจ าปี พ.ศ. 2553-2554 คุณธนสาร สรุวุฒกุิล 
(เคมีรุ่น 50) จะมาพูดคุยกับสมาชิกทุกท่าน พร้อมกับแนะน า
คณะกรรมการชมรมหน้าใหม่ หวัใจเต็มรอ้ย ที่พรอ้มจะสรา้งสรรค์
กจิกรรมด ีๆ ใหก้บัสมาชกิชมรมทุกทา่น  

ส่วนเน้ือหาในฉบบัน้ี มบีทความน่าอ่านจากท่านประธานคน
ก่อนคุณประวทิย ์สนัตวิฒันา และขอน าเสนอขา่วคราวของภาควชิา
เคมเีชน่เดมิ แต่ทีไ่มเ่หมอืนเดมิ คอื ความกา้วหน้าของภาควชิา เหน็
ได้จากรางวลัจากทัง้อาจารย์และนิสติ ยนืยนัถึงความสามารถของ
ชาวเคม ีจุฬาฯ ไดอ้ย่างยอดเยีย่ม และยงัมกีจิกรรมของภาควชิามา
น าเสนอดงัเชน่เคย 

 ในปีน้ียงัเป็นปีส าคญัส าหรบัน้อง ๆ นิสติจุฬาฯ คือ ในปลาย
เดือนพฤศจิกายนศกน้ี จะมีงานจุฬาฯวิชาการ 2554 ชาวเคมี
เตรยีมพรอ้มไม่น้อยหน้าใคร ขนทพักจิกรรมความสนุกและความรู้
มาแสดงศกัยภาพ รายละเอยีด ตอ้งตดิตามอ่านต่อกนัไดใ้นเล่ม งาน
น้ีพีเ่ก่าคนไหนจะพาลกูพาหลานมาเดนิชมงานเปิดบา้นของภาควชิา
เคมกีข็อเชญิเลยครบั  

ก่อนจากกนัไป ขอฝากกลุ่ม Pure Chem Chula ในเฟสบุ๊ค 
ใครยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชกิรบีไปขอเพิม่เขา้กลุ่มด่วน รุ่นพีแ่ละรุ่นน้อง
เกอืบ 700 คน รอท่านอยู่ หากไปไมถู่กกส็ามารถพมิพ์ URL ทาง
ซา้ยมอืไดเ้ลย 

 บ.ก. บอกกลา่ว 

  ก าหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนิสติเกา่เคมี จุฬาฯ  



  

3 |  
 

 

 

 

 

    สวสัดคีรบั พี ่ๆ เพือ่น ๆ และน้อง ๆ ชาวเคม ีจุฬาฯ  

ก่อนอื่นตอ้งขอออกตวัก่อนวา่ ผมคงจะเป็นประธานชมรมศษิยเ์ก่า เคม ีจุฬาฯ 
ทีอ่ยูน่อกวงจร แวดวงของชาวเคมไีปไกลสกัหน่อย เนื่องจากเมือ่จบจากเคม ีจุฬาฯ กไ็ด้
ไปศกึษาต่อทางดา้นบรหิาร แลว้กไ็ปท างานท าการทางดา้นการเงนิการธนาคารเสยีเป็น
ส่วนใหญ่ อาจท าใหม้มีุมมองที่แตกต่างไปจากท่านประธานคนก่อน ๆ พอสมควร อย่างไรก็ตาม ผมก็ได้รบัความ
เมตตาจากท่านประธานคนก่อน คอื ท่านศาสตราภชิานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล และคุณประวทิย ์สนัตวิฒันา มาร่วมใน
คณะกรรมการชุดนี้ดว้ย ท าใหไ้ดร้บัทราบวตัถุประสงค์ และแนวทางทีค่่อนขา้งชดัเจนของทางชมรมฯ เพื่อจะไดส้ืบ
ทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดก่อนต่อไป นอกจากนี้ยงัได้รบัความกรุณาจากท่านหวัหน้าภาควิชาเคม ี      
ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื การประสานงาน และค าแนะน าต่างๆ พรอ้มทัง้อาจารยแ์ละศษิยเ์ก่าทุก
ทา่นทีม่ารว่มดว้ยชว่ยกนัเป็นประจ าทุกเดอืนในการประชุมระดมสมองใหก้บักจิกรรมของทางชมรมของเรา 

ส าหรบักจิกรรมของทางชมรมในปีนี้ กค็งจะจดัเพื่อใหเ้กดิการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างศษิยเ์ก่าในรุ่น
ต่าง ๆ สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรูท้างวิชาการใหแ้ก่สมาชกิชมรม และอาจขยายไปสู่สงัคมภายนอก รวมทัง้
ช่วยเหลอืแก่นิสติปจัจุบนัในเรื่องแนวทางการท างาน การศกึษาต่อ และอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยในปีน้ีได้ด าเนิน
กจิกรรม ดงันี้ 
 รเิริม่จดัตัง้กลุ่ม Pure Chem Chula บนเครอืขา่ย facebook เพือ่เป็นอกีช่องทางการสือ่สารระหวา่งสมาชกิที่

เขา้ถงึไดง้า่ยและรวดเรว็ ซึง่ปจัจุบนัมสีมาชกิศษิยเ์ก่าชาวเคมเีกอืบ 700 คน 
 จดัการสงัสรรค์กลุ่มย่อยส าหรบัศษิยเ์ก่าที่อยู่ในรุ่นใกลเ้คยีงกนัเพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ และพฒันาไปสู่การ

เชือ่มโยงกบัทุก ๆ รุน่ในอนาคต 
 การจดัสมัมนาทางวชิาการส าหรบัสมาชกิชมรมโดยเฉพาะ 
 การจดังานพีช่ีแ้นะน้อง เพือ่ใหนิ้สติทีจ่ะจบและนิสติปจัจุบนัไดม้แีนวทาง และขอ้คดิส าหรบัชวีติเมือ่เขา้สูส่งัคม

ของการท างาน หรอืการศกึษาต่อ 
 การจดักจิกรรมอื่นๆ เชน่ การแขง่กอลฟ์-โบวล์ิง่ การจดัทศันศกึษา และการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เป็นตน้ 

การจดักจิกรรมต่างๆ กเ็พื่อใหส้มาชกิชมรมรูส้กึถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเป็นสมาชกิ และเพือ่ใหรู้ส้กึว่า 
เรายงัมเีพื่อน ๆ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื รบัฟงั จงึอยากขอใหทุ้กคนมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชมรม และใหข้อชีแ้นะ
ต่อทางผมและคณะกรรมการ เพื่อจะไดป้รบัปรุงแนวทางการด าเนินงานของชมรมเพื่อเป็นสื่อกลางใหก้บัทุกคนได้
อยา่งกวา้งขวางและเป็นเหมอืนเพือ่นพีน้่องกนัตลอดไป 

 

ธนสาร สรุวฒุกุิล 
ประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ                                    

กนัยายน 2554 
 

คยุกบัประธานชมรม 



  

4 |  
 

 

         แนะน าคณะกรรมการชมรมนิสติเกา่เคมี จุฬาฯ (ประจ าปี 2554-2555) 
 
      รูจ้กักบัทา่นประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ไปแลว้ ขอแนะน าคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ประจ าปี 
2554-2555 ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารยแ์มน้ อมรสทิธิ ์ รุน่ที ่21 ทีป่รกึษา 
2. ศาสตราภชิาน บญัชา ชุณหสวสัดกุิล  รุน่ที ่34 ทีป่รกึษา 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โสภณ เรงิส าราญ  รุน่ที ่36  ทีป่รกึษา 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล รุน่ที ่36  ทีป่รกึษา 
5. นายปฐม แหยมเกตุ  รุน่ที ่36  ทีป่รกึษา 
6. นายประวทิย ์สนัตวิฒันา  รุน่ที ่45  ทีป่รกึษา 
7. นายธนสาร สรุวฒุกุิล รุน่ที ่50 ประธาน 
8. นายยทุธนา เจยีมตระการ รุน่ที ่50  รองประธาน 
9. นางจนิตนา เฉลมิชยักจิ  รุน่ที ่38 กรรมการ 
10. ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธนิ  รุน่ที ่41 กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ กจิไชยา รุน่ที ่48  กรรมการ 
12. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรนิทร ชวศริ ิ รุน่ที ่50  กรรมการ 
13. นายสทิธศิกัดิ ์อาชายนิด ี รุน่ที ่57  กรรมการ 
14. นายครรชติ กติตคิุณ รุน่ที ่69 กรรมการ 
15. นางสาวทพิวรรณ เสงีย่มมหาศาล รุน่ที ่50 กรรมการและประชาสมัพนัธ ์
16. นางสาวชลธชิา มหทัธนารกัษ์ รุน่ที ่50 กรรมการและเหรญัญกิ 
17. นางสาวอมรา อภลิกัษณ์ รุน่ที ่69 กรรมการและนายทะเบยีน 
18. นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล รุน่ที ่74 กรรมการและสาราณียกร 
19. นางสาววนัเพญ็ ศริเิลศิพรรณนา รุน่ที ่50 กรรมการและเลขานุการ 
20. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พชัณติา ธรรมยงคก์จิ รุน่ที ่63 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
21. นางสาวกาญจนา คลงัเพช็ร  ผูป้ระสานงาน 

 
 

       อาจารย ์ดร. คเณศ วงษ์ระวี (เคมรีุ่น 68) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก จาก 
University of Bristol สหราชอาณาจกัร ในสาขาวชิาเคโมเมทรกิซ์ (Chemometrics) ซึ่งเป็น
ศาสตรก์ารประยุกตใ์ชห้ลกัการทางสถติแิละคณิตศาสตรม์าแกป้ญัหาทางเคมทีีส่ลบัซบัซอ้น โดย
หวัขอ้วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก คอื Biomarker Discovery and Pattern Recognition with 
application to Metabolomics หลงัจบการศกึษายงัไปท าวจิยัที ่University of Vienna ประเทศ
ออสเตรยี และ Institute for Integrative Bioscience ประเทศญี่ปุ่นอกีดว้ย หวัขอ้วจิยัทีส่นใจใน
ปจัจุบนั คอื การประยุกต์และพฒันาเทคนิคเคโมเมทรกิซ์ เพื่อใช้วเิคราะห์รูปแบบเฉพาะและมี

ประสทิธภิาพสงูในการท านาย เป็นแนวทางในการออกแบบและผลติเครื่องตรวจวดัขนาดพกพา รวมถงึการวนิิจฉัยโรคหรอื
จ าแนกของแท้ออกจากของเลียนแบบได้ และกระบวนการเกิดรูปทรงต่าง ๆ ของอนุภาคนาโนของโลหะ ส าหรบัใช้เป็น
แนวทางในการควบคุมเพือ่ทีจ่ะผลติใหไ้ดร้ปูทรงทีแ่น่นอนและมปีรมิาณมาก  

แนะน าอาจารยใ์หม่ 
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คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา 
กนัยายน 2554  

 
 

                                        ป เทศ ย 

   ค าถามตามหวัขอ้น้ี หากเป็นค าตอบว่าอยู่
ทางตะวนัออกของพมา่ เหนือประเทศมาเลเซยี คง
เป็นค าตอบที่เด็กประถมตอบกนัได้ทุกคน แต่ถ้า
ถามว่าความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยในโลกเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหนในโลก หลายคน
คงรู้ แต่อีกหลาย ๆ คนยงัไม่รู้ และยิง่ถ้าถามถึง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ทางด้านวทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร กค็งมคีนรูน้้อย
มากและหลาย ๆ คนคงไม่สนใจที่จะรู้ แต่ส าหรบั
เราชาวเคม ีเป็นนักวทิยาศาสตรค์งจะต้องหนัมาดู
เรื่องน้ีและช่วยกนัคดิวางแผนอนาคตของประเทศ
ไทยในเรื่องน้ีให้ดี เพราะเราคงไม่อยากที่จะต้อง
ขายขา้วสาร 1 คนัรถกระบะ (2,000 ก.ก.) เพื่อให้
ไดเ้งนิพอทีจ่ะซือ้ iPad ไดเ้พยีง 1 เครือ่ง 

   จากขอ้มลูของสถาบนั IMD หรอื Institute 
of Management and Development ทีร่ายงานใน 
WCY หรอื World Competitiveness Year book  
ปี ค.ศ. 2011 (2010) ไดร้ะบุวา่ประเทศไทยของเรา
มคีวามสามารถในการแข่งขนัอยู่ที่ 27 (26) 
ตามล าดบั จากการจดัอนัดบัของ 58 ประเทศทีม่ี
การส ารวจ ซึ่งในปีครสิต์ศกัราช 2011 น้ีเราตกลง
ไปหน่ึงอนัดบั โดยเพื่อนบา้นเราอยา่งมาเลเซยีและ 
สงิคโ์ปรอยูท่ี ่17 (10) และ 3 (1) ตามล าดบั สว่น
ประเทศญีปุ่น่อยูท่ี ่26 (27) จนีที ่19 (18) ประเทศ
ทีไ่ดอ้นัดบั 1 ในปีน้ีมสีองประเทศคอื สหรฐัอเมรกิา 
และฮ่องกง ซึ่งปีที่แล้วอยู่ในอนัดบัที่ 3 และ 2 
ตามล าดบั ดูจากขอ้มูลดงักล่าวเราอยู่ในอนัดบัที ่

27 นัน้ดูเหมอืนว่าเรายงัมคีวามสามารถในการ
แข่งขนัพอควร แต่เราลองมาดูในรายละเอียดที่
เกี่ยวกับ ความสามารถในการแข่งขนั ทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยวีา่เป็นอยา่งไร  

ความสามารถ ในการแข่ ง ขันทา งด้ าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีัน้จะชี้วดัจากหลาย
ปจัจยั เชน่  

- จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาในธุรกิจ
เทยีบเท่าเตม็เวลา (Full Time Equivalent 
หรอื FTE) 

- จ านวนบุคลากรวจิยัและการพฒันาในธุรกจิ
ต่อประชากร 1,000 คน 

- จ านวนสทิธบิตัรทีค่นในประเทศไดร้บั 
- จ านวนงบวิจัยต่อจ านวนประชากร หรือ 

US$ per capita 
- งบวจิยัทัง้ประเทศต่อ GDP (%)  

โดยผลรายงานของ IMD จาก 58 ประเทศ
ทีม่กีารส ารวจในปี 2010 ซึ่งแสดงในตารางหน้า
ถดัไป จะเหน็ไดว้่าจากตวัชีว้ดัถงึความสามารถใน
การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัง
แสดงในตารางนัน้ ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัต ่าสุด
ในเกือบทุกหัวข้อ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ตาราง  ยกเว้นจ านวนนักวิจัยที่เรามีมากกว่า
มาเลเซีย แต่ถ้าเทียบเป็นจ านวนนักวิจัยต่อ
ประชากรแลว้ เรายงัดอ้ยกว่าประเทศมาเลเซยีอยู่
หลายเทา่ 
 

Chemistry Talk 
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 เขตเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร ์ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี 
จ านวนนกัวจิยัในธุรกจิ  (FTE) 7,100 5,100 19,700 1,395,000 6,200,000 184,610 
จ านวนบุคลากรวจิยัในธุรกจิต่อ
ประชากร 1,000 คน 

0 0 4 1 5 3.811 

จ านวนสทิธบิตัรทีค่นในประเทศ
ไดร้บั (เฉลีย่ 3 ปี) 

99 230 469 34,537 141,203 80,688 

งบประมาณวจิยัต่อประชากร 
(US$ per capita) 

8.9 140.5 50.0 1,318.2 346.6 226.2 

งบวจิยัต่อ GDP (%) 0.22 0.72 2.68 1.54 3 3 
 

หากถามว่าท าไมประเทศไทยจึงมีนักวิจยั
เต็มเวลาน้อยเมื่อเทยีบกบัอกีหลายประเทศทัง้ ๆ 
ทีป่ระเทศเรามผีูจ้บการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร์
ปีละหลายหมื่นคน ค าตอบก็คือเพราะพวกเขา
เหล่านัน้ไม่มโีอกาสทีจ่ะเป็นนักวจิยัหรอืเป็นเพราะ
ไมอ่ยากเป็น หรอืเป็นเพราะทัง้ 2 กรณี  

เชื่อว่ามนิีสติวทิยาศาสตรจ์ านวนมากทีไ่ม่มี
ความต้องการท างานวิจยั เพราะเชื่อว่ามีรายได้
น้อยและไม่เห็นความก้าวหน้าในการท างานที่
ชดัเจน ในขณะเดยีวกนัมบีรษิทัเอกชนน้อยมากทีม่ี
การรบัสมคัรต าแหน่งนักวจิยัเต็มเวลา เป็นเพราะ
บรษิัทเหล่านัน้ไม่มเีงนิทุนจ้างนักวจิยัหรอือาจไม่
เห็นความส าคัญของงานวิจัย  และไม่ เชื่ อว่า
นกัวจิยัไทยจะชว่ยอะไรธุรกจิได ้ 

สิง่ส าคญัในทุกวนัน้ีคอื เราจะท าอย่างไรถึง
จะท าให้การจ้างนักวิจัยให้มาท างานในบริษัท
กลายเป็นการลงทุนทีบ่รษิทัเอกชนทัง้หลายมองว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยอมจ่ายค่าตอบแทนสูง 
มองผลตอบแทนในระยะยาว โดยไมค่ดิเพยีงความ

ตอ้งการการคนืทุนในระยะสัน้ เหล่าน้ีคงเป็นโจทย์
ส าคัญที่สถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้อง
กลับมาทบทวนดูเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทัง้
ผู้เรยีน สถานศึกษา เอกชน รวมถึงประเทศชาต ิ
ต่อไป  

ส าหรับเรื่องการใช้จ่ายทางด้านงานวิจัย
เทยีบกบั GDP หรอื จ านวนสทิธบิตัรที่คนใน
ประเทศได้ร ับ เราคงต้องหวังพึ่งนโยบายจาก
ภาครัฐที่อาจเข้ามาช่วยลงทุนเอง  พร้อมทัง้
สนบัสนุนภาคเอกชนใหม้กีารลงทุนในดา้นน้ีใหม้าก
ยิง่ขึน้ ซึง่ตอนน้ีกย็งัไมเ่หน็ความชดัเจนในเรือ่งน้ี  

หวงัเพียงแต่อยากตัง้ข้อสงัเกตว่าประเทศ
ไทยน่าจะมนีักการเมอืงทีเ่ป็นนักวทิยาศาสตรห์รอื
วศิวกรเขา้มาบรหิารบา้นเมอืงในสดัส่วนที่เพิม่ขึน้
คงจะท าให้มุมมองในด้านที่เกี่ยวกบันโยบายทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทยมกีาร
พฒันาอย่างต่อเน่ือง และมอีนัดบัความสามารถใน
การแข่งขนั ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงูขึน้กวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั   

 
 
 

   รินเบียรล์งไปบนเกลียวท่ีขึน้สนิมเลก็น้อย รอ 2-3 นาที ความเป็นกรดของเบียร ์   
จะช่วยขจดัส่ิงสกปรกและเศษสนิม ท าให้เกลียวหมนุเปิดได้ง่ายขึน้ 
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  จดหมายขา่วฉบบัน้ีขอขนรางวลัทีช่าวเคม ี ไดร้ว่มกนัสรา้งชื่อเสยีงตัง้แต่ตน้ปีมาบอกกลา่วกนั ตอ้งยอมรบัวา่ปีน้ีเป็น
อกีปีทีภ่าควชิาของเรามผีลงานและรางวลัมากมายเหลอืเกนิ กจ็ะใหท้ าอยา่งไรได ้ผลงานดกีต็อ้งมาจากคนคุณภาพทัง้นัน้ 

คณะนักวิจยัหน่วยปฏิบติัการวิจยัอุปกรณ์รบัรู้ได้รบัรางวลัผลงานนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์นานาชาติจาก
นิทรรศการ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2010 

คณะนักวจิยัของหน่วยปฏบิตักิารวจิยัอุปกรณ์รบัรู้ (Sensor Research Unit) 
ภายใตก้ารน าของรศ.ดร.สนอง เอกสิทธ์ิ และ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ ไดน้ าผลงาน 
‚นวตักรรมนาโนเทคโนโลยทีี่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื  (Green 
Nanotechnology for Sustainable Development)‛ ไปรว่มจดัแสดงนิทรรศการผลงาน
ประดิษฐคิ์ดค้นระดบันานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2010 ณ 
กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ ในระหว่างวนัที ่2-5 ธนัวาคม 2553 โดยไดร้บัทุนสนบัสนุนการ
เดนิทางบางสว่นจากศนูยน์วตักรรมนาโนเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ผลงานทีค่ณะน าไปรว่มจดัแสดงประกอบดว้ย นาโนซิลเวอรเ์คลย ์ (nano-silver 
clay), หมึกน าไฟฟ้าจากอนุภาคระดบันาโนเมตรของเงิน (conductive silver ink), 
คริสตลัของทองค าระดบันาโนเมตร (gold nanocrystal), คริสตลัอราโกไนต์ของ
แคลเซียมคารบ์อเนตจากเปลือกหอย (calcium carbonate aragonite crystal)  

ความโดดเด่นของผลงานนวตักรรมท าใหไ้ด้รบัรางวลัจากคณะผูจ้ดังาน  ไดแ้ก่ 
Gold Prize ส าหรบัผลงาน Green Nanotechnology for Sustainable Development จาก 
Korea Invention Promotion Association (KIPA) และ Special Award ส าหรบัผลงาน 
Green Nanotechnology for Sustainable Development on ‚Utilizing Local Agricultural 
Resources for Scientific Inventions‛ จาก Taiwan Invention Association ซึง่เป็น
หน่วยงานทีร่ว่มจดัแสดงนิทรรศการ SIIF 2010  

ทมีขา่วน ้าใจน้องพี ่เคม ีจุฬาฯ ขอแสดงความยนิดกีบัหน่วยวจิยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย   

รางวลั Wiley-CST Outstanding Publication Award 2010 
ขอแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร.ไพฑูรย ์รชัตะสาคร ทีไ่ดร้บัรางวลัจากความรว่มมอืระหวา่ง 

2 องคก์ร คอื John Wiley & Sons และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย (Chemical Society of 
Thailand, CST) จากผลงานเรื่อง Dipyrenylcarbazole Derivatives for Blue Organic Light-
Emitting Diodes นบัเป็นอกีหน่ึงศกัยภาพของชาวเคมเีรา และในฉบบันี้ บ.ก.ไดข้อใหอ้าจารยเ์ขยีน
บทความในชว่ง Chemistry of Month ใหด้ว้ย รายละเอยีดงานวจิยัตดิตามไดจ้ากหน้า 4 

นักวิจยัดีเด่นและรางวลัผลงานวิจยัดีเด่น 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวลัย์ ที่ได้ร ับรางวัล

นักวิจยัดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสชั จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และ รศ.ดร.มงคล สุขวฒันาสินิทธ์ิ ที่
ได้รบัรางวลัผลงานวิจยัดีเด่น จากผลงาน “เซ็นเซอรจ์ากพายคอนจุเกต
อะเซทิลีน” จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) นับเป็นความ
ภาคภมูใิจของพวกเราชาวเคม ีและคณะวทิยาศาสตร ์เพราะในปีทีผ่า่นมา จุฬาฯ กวาดรางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาตมิาเกนิครึง่    
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      ผลงานและรางวลั  

พิธีประกาศเกียรติคณุศาสตราภิชาน และมอบรางวลัผลงานวิจยัในกองทุนรชัดาภิเษกสมโภช  
    เป็นประจ าทุกปี เมื่อวนัสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเวยีนมาถงึ มหาวทิยาลยั
จะมพิีธีประกาศเกียรติคณุและมอบรางวลัแก่บคุลากรท่ีสร้างช่ือเสียงและมีผลงาน
ดีเด่น ในปีน้ีครบรอบ 94 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั จดังานขึน้เมื่อวนัที่ 25 
มนีาคม 2554 ณ หอ้งประชุม 212 อาคารมหติลาธเิบศร โดยมนิีสติเก่าของภาควชิาเคมี
ไดร้บัรางวลัและประกาศเกยีรตคิุณ ดงัน้ี 

-    คณุบญัชา ชนุหสวสัดิกลุ ประกาศเกียรติคณุศาสตราภิชาน เงนิทุน ดร.คทัสโึนะสเึดะ มาเอดะ ประจ าปี 2553 
-    ผศ.ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพฒัน์ไพบูลย ์รางวลัผลงานวิจยัดีมาก จากผลงานวจิยัเรื่อง “วิธีวิเคราะห์สารปนเป้ือน 

สารตกค้างในอาหารย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งงานวจิยัเรื่องน้ีด าเนินการศกึษามาอย่างต่อเน่ืองและประสบความส าเรจ็เป็น
อยา่งยิง่ เป็นอกีผลงานวจิยัทีจ่ะน าไปพฒันาเพือ่เพิม่ความเชื่อมัน่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป  

รางวลัจลุมงกฎุ : เกียรติภมิูวิทยา 2553 
นบัเป็นปีที ่3 แลว้ส าหรบัการมอบรางวลัจลุมงกฎุ : เกียรติภมิูวิทยา เพือ่ประกาศเกยีรตคิุณ คณาจารย ์บุคลากร และ

นิสติทีท่ าชื่อเสยีงใหก้บัคณะวทิยาศาสตรท์ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ในปีน้ีจดัพธิมีอบรางวลัในงานคนืสูเ่หยา้ของสมาคม
นิสติเก่าคณะวทิยาศาสตร ์และงานวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร ์โดย ศ.นพ.ภิรมย ์กมลรตันกลุ อธกิารบด ีเป็นประธานใน
พธิ ี เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2554  ณ หอ้งประชุมอาคารศลิปวฒันธรรม (อาคารเคม ี1 เดมิ) คณาจารยแ์ละบุคลากรภาควชิา
เคมทีีไ่ดร้บัรางวลัจุลมงกุฎ มรีายนามดงัต่อไปนี้ 

- รศ.ดร.ศิริรตัน์ กก๊ผล  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตอิาจารยด์า้น
การเรยีนการสอน 

- รศ.ดร.ธีรยทุธ วิไลวลัย ์ รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรตนิกัวจิยั
ดเีดน่แหง่ชาต ิประจ าปี 2553 (สาขาเคมแีละเภสชั) 

- ผศ.ดร.บษุยรตัน์ ธรรมพฒันกิจ  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
นกัวจิยัรุน่กลางดเีดน่ กองทุนเพือ่การวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์
ประจ าปี 2553 (สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพและ
คณิตศาสตร)์ 

- ผศ.ดร.วิวฒัน์ วชิรวงศก์วิน  รางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
นกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ กองทุนเพื่อการวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์
ประจ าปี 2553 (สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพและ
คณิตศาสตร)์ 

- รศ.ดร.สนอง เอกสิทธ์ิ รางวลัยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรต ิThe Science Echo 
Award ประจ าปี 2553 

- น.ส.ปิยวรรณ กล่ินระรวย  รางวลั
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิุคลากรสาย
สนบัสนุนดา้นบรกิารดเีดน่  

 
 รู้หรือไม่ ในปีน้ีเป็นปีท่ีมีความส าคญัต่อวงการเคมีโลกอย่างไร พบกบัค าตอบได้ในช่วงประชาสมัพนัธ ์หน้า 13  
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          ผลงานและรางวลั  

นิสิตเคมีได้รบัรางวลัจากการน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ The 28th Annual 
Conference of the Microscopy Society of Thailand 

นิสติเคมสีรา้งชื่อครัง้น้ีต้องยอ้นไปที่การประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 28th 
Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand  ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่
5-7 มกราคม 2554 ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยนิสติจากหน่วย
ปฎบิตักิารวจิยัอุปกรณ์การรบัรูเ้ขา้รว่มการประชุมดงักล่าว และกวาดผลงานมาใหเ้ป็น
ทีช่ื่นใจกบัชาวเคมถีงึ 6 รางวลั ดงัน้ี 

รางวลัการน าเสนอผลงานยอดเย่ียม รางวลัที ่1 (บรรยาย) นายลญัจกร อมรกิจบ ารงุ นิสติปรญิญาโท, รางวลัที ่2 
(บรรยาย) นายเทวารกัษ์ ปานกลาง นิสติปรญิญาเอก, รางวลัที ่3 (โปสเตอร)์ นายสพีุระ นุชนารถ นิสติปรญิญาเอก  

รางวลัการประกวดภาพถ่ายสาขาวสัดศุาสตร ์รางวลัที ่2 ชนิดภาพ Light Microscopy นายสพีุระ นุชนารถ นิสติ
ปรญิญาเอก, รางวลัที ่3 ชนิดภาพ Scanning Electron Microscopy นายพร้อมพงศ ์เพียรพินิจธรรม และ นายสพีุระ นุช
นารถ นิสติปรญิญาเอก, รางวลัที ่3 ชนิดภาพ Scanning Probe Microscopy นายเทวารกัษ์ ปานกลาง นิสติปรญิญาเอก  

รางวลัและทนุการศึกษาจากมลูนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธิ 
ขอแสดงความยนิดกีบันิสติทีไ่ดร้บัรางวลัและทุนการศกึษา ประจ าปี 2554 จากมลูนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ นีละนิธิ 

เมือ่วนัอาทติยท์ี ่21 สงิหาคม 2554 ณ ศศนิทรฮ์อลล ์อาคารศศปฐศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
- น.ส.วีราภทัร วิจิตรแ์สงศรี  รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มทางวทิยาศาสตรร์ะดบัมหาวทิยาลยัชัน้ปีที่ 1  
- น.ส.โสมสินี วิศิษฐพิ์ทยา รางวลัการศกึษายอดเยีย่มขัน้วทิยา

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
- นางสาววินัสนันท ์ไชยวิทยวิ์วฒัน์ รางวลัการศกึษายอดเยีย่มขัน้

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมปีระยกุต ์ 
- น.ส.ศิรินันท ์กลุชาติ รางวลัการศกึษายอดเยีย่มขัน้วทิยาศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี
- ดร.อรพิน จนัทรศรีวงศ,์ ดร.วิจิตรา เดือนฉาย และ ดร.มธรุส 

มาลยัศรี รางวลัการศกึษายอดเยีย่มขัน้วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ  
- นายวโรธร ไพรสวุรรณ เงนิอุดหนุนระดบับณัฑติศกึษา (ทุน 

บจก. เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลติ)  
 

 

 
       อาจารย ์ ดร.มนพิชา ศรีสะอาด (เคม ี รุน่ 66) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก

สาขาเคม ีจาก Imperial College London สหราชอาณาจกัร งานวจิยัทีศ่กึษาในระดบัปรญิญา
เอกเกีย่วกบั lab-on-a-chip หรอื microfluidics โดยเน้นทีเ่ทคนิค droplet-based microfluidics 
ส าหรบัประยกุตใ์นงานทางดา้น biomedical analysis สว่นหวัขอ้งานวจิยัทีส่นใจในปจัจุบนั
เกีย่วกบัเทคนิค microfluidics โดยจะเน้นในสว่นของการวเิคราะหท์ีเ่ป็น high-throughput 
analysis นอกจากน้ียงัสนใจงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิค HPLC และ CE เพือ่ใชส้ าหรบัการ
วเิคราะหต์่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นอาหารและทางการแพทย ์

  
 
 

แนะน าอาจารยใ์หม่ 
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      ผลงานและรางวลั  

นิสิตหลกัสตูรเคมีประยกุต ์(นานาชาติ) ได้รบัรางวลัการประกวดโครงงานระดบัชาติ 
คนเก่งของเราครัง้น้ี เป็นนิสติชัน้ปีที ่3 หลกัสตูรเคมปีระยุกต ์(เคมี

ประยุกต์) คอื นายชูชยั จิตรตวิโรจน์ (กอล์ฟ) และนายวิชญ์พล โมทนี
ยชาติ (ต้น) ไดร้บัรางวลัชนะเลิศการประกวด 2011 SIFE National 
Exposition จากโครงการ Soil Booster เมื่อวนัที ่27-29 กรกฏาคม 2554 
วนัน้ีทมี บ.ก. ขอรบีไปควา้ตวัน้อง ๆ มาเล่าใหฟ้งัก่อนว่าโครงการน้ีมทีีม่าที่
ไปอยา่งไร ก่อนจะไปแขง่ระดบัโลกในอกีไมก่ีว่นัน้ี 

o อยากให้น้อง ๆ ช่วยเล่าถึงโครงการทีส่่งเข้าประกวดครบั  

   โครงงานทีพ่วกผมท าอยูค่อื โครงการ Soil Booster  มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นการ
ใชปุ้๋ ยเคม ี มาเป็นปุ๋ ยอนิทรยีท์ีผ่ลติไดจ้ากมลูไสเ้ดอืน โครงการน้ีต่อเน่ืองมาเป็นปีที ่3 
แลว้ครบั ในปีน้ีไดส้รา้งโรงเรอืนและพฒันาระบบศนูยก์ารเรยีนรูปุ้๋ ยไสเ้ดอืนที ่ครบวงจร
ขึน้ที่โรงเรยีนผาณิตวทิยา จ.ฉะเชงิเทราครบั โดยในแต่เดอืนจะลงพืน้ที่ไปช่วยเดก็ ๆ 
ในโรงเรยีน ออกแบบการเกบ็น ้าหมกัไสเ้ดอืน เพื่อน ามาใช้ปลูกพชืผกัสวนครวัรวมถงึ
สอนใหเ้ดก็รูจ้กับนัทกึขอ้มลู ท าตารางงานใหเ้ป็นระบบครบั  

o แล้วท าไมถึงได้ไปเข้าร่วมโครงการน้ีครบั มีทีม่าอย่างไร 

   โครงการทีเ่ราท าอยู่เป็นโครงการของชมรม Chula SIFE (Students In Free 
Enterprise) เป็นชมรมของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมจีุดประสงคใ์นการพฒันา
สงัคมและชุมชน โดยน าความรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนมาประยุกตใ์ช ้ ภายใตก้ารดแูล
จากผูเ้ชีย่วชาญครบั อย่างในปีน้ีม ี3 โครงการครบั บางโครงการกใ็ชค้วามรูก้ารบรหิาร
จดัการคอ่นขา้งมาก แต่โครงการ Soil Booster ดจูะลงตวักบัพวกเรามากทีส่ดุ เพราะได้
ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรช์ว่ยในการแกป้ญัหาครบั   

o น้อง ๆ ช่วยเล่าบรรยากาศในโครงการน้ีว่าสนุกสนานอย่างไรบ้าง 

เหน่ือยมาก ๆ ครบั ตัง้แต่เตรียมงานและตอนลงพื้นที่จริงครบั เราต้องเตรียม
อุปกรณ์ทีจ่ะใชเ้ลีย้งไสเ้ดอืนไวใ้หพ้รอ้ม ตอ้งท าใหเ้ป็นระบบครบั บางอยา่งกเ็ป็นงานใช้
แรงงานเลยนะครบั ทัง้จดัหอ้ง เคลยีรพ์ืน้ทีต่่าง ๆ แต่จะมคีุณครแูละน้อง ๆ มาช่วยพวก
เราดว้ยครบั และเมื่อลองเอาน ้าหมกัมูลไสเ้ดอืนมาลองรดต้นไมดู้ กพ็บว่าดนิเป็นกรด 
เรากต็อ้งใสป่นูขาวลงไปเพือ่ลดความเป็นกรดลง สว่นการแกป้ญัหาพวกนี้กเ็ริม่ใหพ้วกเราไดใ้ชค้วามรูอ้ะไรบา้งแลว้ครบั  

o ผลจากโครงการน้ีสร้างประโยชน์อย่างไรบ้างครบั 

มากมายเลยครบั เราสรา้งความรูน้อกหอ้งเรยีนใหก้บัน้อง ๆ ครบั ท าใหน้้อง ๆ สนในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์นอกจาก
การเรยีน ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ น ้าหมกัและปุ๋ ยทีไ่ดน้ าไปขายกเ็ป็นรายได ้สว่นพชืผกัทีป่ลกูไดก้น็ ามาท าอาหารเป็นการ
ลดรายจา่ยไปดว้ย นอกจากนัน้คุณครแูละชาวบา้นยงัชว่ยสง่เสรมิกจิกรรมของเดก็ ๆ เพราะเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ครบั  

สว่นประโยชน์ต่อพวกผมเองกท็ าใหรู้จ้กัเพือ่นใหมน่อกคณะมากขึน้ครบั และยงัสอนเราใหรู้ว้ธิแีกป้ญัหาเฉพาะหน้า ท าให้
เราตอ้งเตรยีมตวัตลอดเวลาเพือ่ทีจ่ะรบัมอืกบัปญัหา และแกไ้ขใหส้ าเรจ็ไดท้นัเวลาครบั มคีนเคยบอกไวว้า่ ‘การเรยีนท าใหค้น
มงีานท า และกจิกรรมท าใหค้นท างานเป็น’ พวกผมขอยนืยนัในค าพดูน้ีครบั  

o ทราบมาว่า ต่อจากน้ีต้องไปแข่งระดบัโลกด้วย 

พวกผมและทมี Chula SIFE จะเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้รว่ม SIFE World Cup 2011 ณ  กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศ
มาเลเซยี ในวนัที ่3-5 ตุลาคม 2554 น้ีครบั ขอใหทุ้กคนเป็นก าลงัใจใหพ้วกเราดว้ยนะครบั  
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     กจิกรรม – สมัมนา  

ภาควิชาเคมีจดัประชมุวิชาการนานานชาติร่วมกบัสถาบนัจากประเทศญ่ีปุ่ น 
นบัอกีหน่ึงความร่วมมอืทางวชิาการ เมื่อภาควชิาเคม ีจบัมอืกบัสถาบนั Nagaoka University of Technology 

(NUT) ประเทศญี่ปุ่น จดัการประชุม The 1st Joint Symposium Chulalongkorn University-Nagaoka University of 
Technology (CU-NUT) ขึน้เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่23 ธนัวาคม 2553 ณ หอ้งประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิชัน้ 11 อาคาร
มหามกุฎ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ศ.ดร.สพุจน์ หารหนองบวั คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานเปิดการประชุม จากนัน้เป็น
การบรรยายเกี่ยวกบังานวจิยัด้านชวีเคม ีวศิวกรรมชวีภาพ รวมถงึดา้นวสัดุศาสตร ์และสิง่แวดลอ้ม ทางฝ ัง่ญี่ปุ่นน าทมีโดย 
Prof. Kazunori Sato และคณะ สว่นทางฝา่ยจุฬาฯ ไดร้บัเกยีรตจิากอาจารยภ์าควชิาเคม ีชวีเคม ีวสัดุศาสตร ์มารว่มบรรยาย
ในการประชุมครัง้น้ีดว้ย  

อกีงานหน่ึงเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่3 กุมภาพนัธ ์2554 ภาควชิาเคมไีดร้ว่มจดัประชุมสมัมนา The 1st KIT-CU Joint 
Symposium โดยรว่มกบั Kyushu Institute of Technology จากประเทศญี่ปุ่น ณ หอ้งประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิ
การประชุมครัง้น้ีได้น าเสนองานวจิยัในด้านเคมอีนิทรยีส์งัเคราะหโ์ดยคณาจารยจ์ากภาควชิาเคมแีละภาควชิาฟิสกิส ์นับเป็น
อกีความรว่มมอืทางการศกึษาของภาควชิาและคณะทีจ่ะผลกัดนัและแลกเปลีย่นผลงานวจิยัใหก้า้วไกลระดบันานาชาต ิซึง่การ
ประชุมวชิาการรว่มทัง้สองงานแมจ้ะเป็นครัง้แรก และระยะเวลาสัน้เพยีง 1 วนั แต่เน้ือหาวชิาการนัน้เขม้ขน้มาก ๆ  

พิธีไหว้คร ูและท าบญุประจ าปีการศึกษา 2554  
ภาควชิาเคมจีดัพิธีไหว้ครแูละท าบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศริมิงคลในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษาตน้เป็นประจ าทุกปี 

ส าหรบัปีน้ีจดัพธิขีึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่2 มถุินายน 2554 ทีห่อ้งประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิชัน้ 11 อาคารมหามกุฎ โดย
เริม่ตน้ดว้ยพธิไีหวค้รแูละมอบโล่รางวลัแก่นิสติทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่มแต่ละชัน้ปี และมคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย จากนัน้เป็น
พธิสีงฆ ์โดยพระสงฆ ์9 รปู จากวดัปทุมวนาราม สวดพระพุทธมนต์ คณะผูบ้รหิารและนิสติร่วมกนัถวายภตัตาหารเพลและ
สงัฆทาน พรอ้มรบัพรเพื่อเป็นสริมิงคล โดยไดนิ้มนต์พระสงฆป์ะพรมน ้ามนต์และเจมิแผ่นป้ายชื่อห้องพกัคณาจารยแ์ละ
บุคลากรเก่าภาควิชาเคมี, ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ, ชมรมผู้ปกครองและคณาจารย ์BSAC, ชมรมนิสิตเก่า BSAC 
ซึง่ปรบัปรงุใหมจ่ากหอ้งพกันิสติปรญิญาตรเีดมิ ทีช่ ัน้ 11 ดว้ย 

นอกจากน้ี ฝา่ยวจิยั ภาควชิาเคม ี ยงัไดม้อบรางวลัแก่คณาจารย์และนิสติทีส่รา้งผลงานทางดา้นการวจิยัดเีด่น ซึง่
เป็นหน่ึงในโครงการ Chem-CU Quality Awards โดยในปีน้ีมผีูไ้ดร้บัรางวลัประเภทต่าง ๆ โดยรางวลัเป็นเกยีรตบิตัรและ
งบประมาณจากสโตรเ์คมสี าหรบัอาจารย ์หรอืเงนิรางวลัส าหรบันิสติ ดงัเชน่ทุกปี 
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     กจิกรรม – สมัมนา 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ 
เป็นประจ าทุกปีทีภ่าควชิาเคมจีะเป็นเจา้ภาพจดังานเลี้ยงแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ทีส่ าเรจ็การศกึษา ในปีน้ี

จดังานขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่30 มถุินายน 2554 ณ หอ้งประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิโดยมชีมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ, 
ชมรมผูป้กครองและคณาจารย ์ BSAC และคณุบญัชา ชณุหสวสัดิกลุ รว่มสนบัสนุนการจดักจิกรรม ภายในงานเริม่ตน้
ดว้ยหวัหน้าภาควชิาเคมเีป็นผูแ้ทนคณาจารยก์ลา่วแสดงความยนิด ี และมอบของทีร่ะลกึใหก้บับณัฑติ ซึง่ประกอบดว้ย การด์
แสดงความยนิด,ี สมดุ กระเป๋าผา้ และหนงัสอืทีร่ะลกึ 100 ปี เคม ีจุฬาฯ, แกว้น ้าลายตารางธาตุ และดอกกุหลาบ ก่อนจะปิด
ทา้ยดว้ยการรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนัอยา่งชื่นมืน่ โดยในปีการศกึษา 2553 มบีณัฑติเคมทีีจ่บการศกึษาทัง้สิน้ 211 
คน (ปรญิญาตร ี172 คน ปรญิญาโทและเอก 39 คน) และมพีธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในวนัที ่7-8 กรกฎาคม 2554  

 

 

 
พิธีแสดงมทิุตาจิต เกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2554 

         เมือ่วนัพธุที ่21 กนัยายน 2554 
ภาควชิาเคมไีดจ้ดัพิธีแสดงมุทิตาจิต 
เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 
100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเคมี
ร่วมกันอย่างคับคัง่ ในปีน้ีมีอาจารย์

เกษยีณอายรุาชการ คอื รศ.สริุนทร ์หมอนจนัทร ์ซึง่ปฏบิตัริาชการมากวา่ 30 ปี ดว้ยความมุง่มัน่ทุ่มเท และเป็นทีเ่คารพรกั
ของชาวเคม ีบรรยากาศในงานวนันัน้เตม็ไปดว้ยความรกั ความอบอุ่น ทา่มกลางความเป็นกนัเองและรอยยิม้จากทุกคน  

งานพบปะสงัสรรคนิ์สิตเก่าเคมีรุ่นท่ี 48-52 
เมือ่วนัเสารท์ี ่17 กนัยายน 2554 ทีผ่า่นมา นิสิตเก่าเคมีรุ่น 48-52 ไดจ้ดังานพบปะสงัสรรคนิ์สิตเก่าเฉพาะรุ่น ณ 

หอ้งประชุม 100 ปี ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิ งานน้ีประธานชมรมฯ คณุธนสาร สรุวฒิุกลุ รบัเป็นผูเ้ชญิชวนนิสติรว่มรุน่มาพบปะ 
เน้นพดูคุย เฮฮาตามประสาคนเคม ีไฮไลท์ใหญ่เหน็จะเป็นการร าลกึความหลงัเมื่อครัง้ยงัเป็นนิสติ ผ่านหนังสอืรุ่นเคมนุีสรณ์ 
(ตรวจเชค็ว่ายงัสวยหล่อเหมอืนเดมิหรอืไม)่ เหน็แบบน้ีแลว้ชาวเคมรีุน่อื่น ๆ ถงึกบัตารอ้นอยากจะ Meeting กนับา้งซะแลว้
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                                                                                    ประชาสมัพนัธ ์

เคมี จฬุาฯ ร่วมเฉลิมฉลองปีเคมีสากล ในงานจฬุาวิชาการ’54 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้

ประกาศใหปี้ครสิตศ์กัราช 2011 เป็นปีเคมสีากล หรอื International Year of 
Chemistry (IYC 2011) เพื่อใหส้าธารณชนตระหนกัถงึความส าคญัของศาสตร์
ทางเคมทีีม่ผีลกระทบต่อการด ารงชวีติทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ภาควชิาเคมจีงึจดั
กจิกรรมเพือ่เฉลมิฉลองวาระดงักล่าวใน งานจฬุาวิชาการ’54 ซึง่จะจดัขึน้ระหวา่ง
วนัที่ 23-27 พฤศจิกายน 2554 ตามแนวคิด “เสาหลกัแห่งปัญญา สืบราช
มรรคาพฒันาแผ่นดิน” (Pillar of Wisdom – Developing the Country in the Footsteps of His Majesty the King) 
ภาควชิาเคมกีไ็มน้่อยหน้า ขอขนทพักจิกรรมชุดใหญ่ไมแ่พปี้ก่อน ๆ มาน าเสนอ โดยกจิกรรมประกอบดว้ย  

- นิทรรศการประวติัและผลงานของ Marie Curie ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนภาพและขอ้มลูจากสถานทตูโปแลนด ์ 
- การประกวดภาพถ่ายภายใต้หวัข้อ “เคมีกบัชีวิต” 
- การแข่งขนัตอบปัญหาทางเคมี “Chem Challenge”  
- กจิกรรม “เคมีทะเล้น-K me (got) Talent”  กจิกรรมทีท่า่นไมเ่คยเหน็ทีไ่หนมาก่อน ส าหรบันกัลา่ฝนัทีม่ใีจรกัเคมี

และการแสดง ชิงทนุการศึกษากว่า 50,000 บาท  
- นิทรรศการเปิดบ้านเคมี (Open House) ทีอ่าคารมหามกุฎ ใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมหอ้งเรยีน-หอ้งปฏบิตักิาร การสาธติ

ท าการทดลอง และการแสดงศกัยภาพงานวจิยัตามแนวคดิ “วิทยาศาสตรเ์พือ่ชีวิตและอนาคต (Science for Life 
and Future) ของคณะวทิยาศาสตร ์ 

- พรอ้มพบกบัความบนัเทงิในรปูแบบ “กลเคมี” กจิกรรมทีอ่ยูคู่ก่บัภาควชิามาเป็นเวลายาวนาน  
สนุกกบัเกมและกจิกรรม พรอ้มรบัของที่ระลกึที่เตรยีมจดัเตม็ไวใ้หก้บัทุกท่านที่มาร่วมงานไม่ใหเ้สยีชื่อ ภาควชิาเคม ี

จุฬาฯ สามารถตดิตามขอ้มลูกจิกรรมภายในงานไดท้างเวบ็ไซตข์องภาควชิาเคม ีwww.chemistry.sc.chula.th 

Chemistry of the Month  
 

อนุพนัธุข์องไดไพรีนิลคารบ์าโซล 
เพ่ือใช้เป็นวสัดเุรืองสีน ้าเงินในไดโอดอินทรียเ์ปล่งแสง 

ผลงานวจิยันี้ไดแ้สดงการออกแบบและสงัเคราะหอ์นุพนัธุข์องไดไพรนีิลคารบ์าโซล 
(1-3) ที่ใช้เป็นวสัดุเรืองแสงสีน ้ าเงินในไดโอดอินทรีย์เปล่ งแสง โดยทุกโมเลกุลจะ
ประกอบดว้ยไพรนีท าหน้าทีใ่หแ้สงสนี ้าเงนิ และคารบ์าโซลท าหน้าทีเ่ป็นตวัสง่ถ่ายประจ ุ 

การสังเคราะห์สารทุกตัวได้ผลิตภัณฑ์ในเกณฑ์ดี และสามารถพิสูจน์ทราบ
โครงสรา้งไดด้ว้ยวธิทีางทางสเปกโทรสโคปี ทีส่ าคญัคอืสารเหล่านี้มสีมบตัทิางความรอ้น
ทีด่ ีเช่น มอุีณหภูมสิภาพแก้วทีสู่งกว่า 160 องศาเซลเซยีส และมคีวามเสถยีรที่สูงถงึ
กว่า 400 องศาเซลเซยีส เมื่อน าไปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค cyclic voltammetry พบว่า 
ระดบัพลงังานของสารทัง้สามเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นวสัดุเรอืงแสงในไดโอดอนิทรยีท์ีม่ ี
ข ัว้ไฟฟ้าเป็น Indium tin-oxide และ lithium fluoride บนอะลูมเินียม จงึน าไปขึน้รปูเป็น 
device และพบว่าสาร 3 สามารถใหค้่าความส่องสว่างสงูทีสุ่ดโดยม ีturn-on voltage 
เพยีง 4.8 volts และหากเพิม่ชัน้ conducting polymer เช่น PEDOT:PSS เขา้ไปจะท า
ให ้turn-on voltage ลงลงเป็น 3.8 volts  

นอกจากนั ้นงานวิจ ัยนี้ ย ังแสดงให้เห็นว่าสารทัง้สามสามารถเป็น hole-
transporting material ทีด่ ีโดยเมือ่ใชร้ว่มกบัสารเปล่งแสง Alq3 แลว้จะใหก้ารสอ่งสวา่ง
ไดถ้งึ 9,300 cd/m2 และม ีturn-on voltage ที ่4.2 volts 

สอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
ผศ.ดร.ไพฑรูย ์รชัตะสาคร  
หน่วยวจิยัเคมสีงัเคราะห ์ภาควชิาเคม ี 
โทร. 02-218-7620 E-mail: paitoon.r@chula.ac.th 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 

(ตวัเลขหลงัชื่อสมาชกิคอืรุน่ของทา่น) 
 

แพลทินัม เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
2 8 258 7 - 275 

 

สมาชิกแบบทอง    
คุณชนิวฒัน์ ชยักลู (75) คุณโสมสนีิ วศิษิฎ์พทิยา (75)                   คุณรุง่ทพิย ์มานะกจิ (75)           คุณฐาวด ีเตยีรถว์งศ ์(75) 
สมาชิกรายปี (แบบเงิน)     
ผศ.ดร.เสาวรกัษ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์(58)    
 
 

 
       

 ควนัหลงงานพบปะรุ่น 48-52 แอบรูม้าวา่พี ่ๆ ไมย่อมเลกิรา ไปต่อรา้นไอตมิทีจ่ามจุรสีแควร์
กนัอกี สงสยัว่าจะสนุกกนัมาก รุน่ไหนอยากมบีา้ง อยา่ชา้รบีเสนอตวัจดัด่วน    ตัง้แต่เปิดกรุ๊ป Pure 
Chem Chula ใน facebook สมาชกิกระฉูดไปถงึ 700 แอบเหน็รุน่พีรุ่น่ไหนไมอ่ยากบอกเคม ีงดัรปู
เก่า รปูเก๋า เมื่อวนัวานมาประชนักนั อยากรูว้่าสวย หล่อ กนัแค่ไหน ขอใหช้วนกนัเขา้ไปดเูอง   ช่วงนี้
จะใกล้จุฬาฯ วชิาการ ภาควชิาฯ ของเราคกึคกัอกีครัง้ มองไปทางไหนเหน็แต่คนถงึสินค้าตราเคมี 
อนัน้ีกเ็คม ีอนันัน้กเ็คม ีอ.ตุ้ย ดร.วรินทร (ฉายา...จา้วจอมโปรเจค็) ขอฝากบอก ใครยงัไมม่สีมุดโน้ตลาย
ใหมเ่ป็นรปู “วิธีพบักระดาษกรอง” ถอืว่าเชยมาก รบีมาซือ้มาหากนัใหไ้วนะจ๊ะ   ฉบบัน้ี บ.ก. ขอ
เหงีอ่ตกดว้ยมอืใหม ่ผดิถูกอะไรกต็อ้งขออภยั แถมยงัไมม่ใีครฝากขา่วมาบอก กเ็ลยขอฝากสนิคา้ตราเคม ี
ทัง้ชุดใหม่ ชุดเก่า เผื่อใครยงัไม่ม ีกจ็ะไดร้บีหามายกชุดใหโ้กเ้ก๋กนัในเรว็วนั (ตดิต่อสนิคา้ไดท้ีส่ านักงาน
ภาควชิาชัน้ 11)  สง่เรือ่งเล่าขา่วแซวลงคอลมัน์ ขา่วฝากอยากบอก มาที ่cuchemalumni@gmail.com 
โดยตัง้ชื่อวา่ “ขา่วฝากอยากบอก” ทัง้น้ี บ.ก. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัทอนขอ้ความตามความเหมาะสม 
  

     

แสดงเฉพาะช่ือสมาชิกใหม่  
เปลี่ยนหรอืต่อสมาชิกภาพ 
ตรวจรายนามสมาชิกชมรมฯ ไดท้ี่ 

www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 
 

ตรวจสอบสมาชิกภาพไดท้ี่เว็บไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตห้วัขอ้ “รายช่ือสมาชิก”             
โดยสามารถแจง้ปญัหาเกี่ยวกบัสมาชิกภาพไดท้ี่ ผศ.ดร.พชัณิตา ธรรมยงคก์จิ ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลนิสติเก่าไดท้ี่หวัขอ้ “ท าเนียบนิสติเก่า” 

 

ข่าวฝากอยากบอก... 

สนิคา้ที่ระลกึ 100 ปี เคมี จุฬาฯ 
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ชมรมนิสิตเกา่เคมี จฬุาฯ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 02-218-7596-7 Fax. 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com      Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 

 

ใบสมคัรสมาชิก 
(ถา้ขอ้มลูท าเนียบนิสติเก่าของทา่นบนเวบ็ไซต ์http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni ถูกตอ้ง ใหก้รอกเฉพาะขอ้ 1, 6-11) 

1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................... หมายเลขสมาชกิ (ถา้ม)ี ......................... 
2. เขา้ศกึษาเคม ีจุฬาฯ ปีการศกึษา ...................................... ระดบั ..................... เป็นนิสติเคม ีจุฬาฯ รุน่ที ่........................ 
3. ทีอ่ยู ่ เลขที.่............................. หมูบ่า้น .............................................  ซอย .................................................................. 

ถนน ......................................................................................... ต าบล/แขวง ....................................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
โทรศพัท ์..................................................................................  โทรสาร ............................................................. 

4. ทีท่ างาน ชื่อหน่วยงาน .................................................................................................................................................... 
เลขที.่............................. ซอย ..................................................  ถนน .................................................................. 
ต าบล/แขวง ..............................................................................  อ าเภอ/เขต ........................................................ 
จงัหวดั ....................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................................... 
โทรศพัท ์............................................................................. โทรสาร .................................................................... 

5. E-mail : .......................................................................................................................................................................... 
6. ต าแหน่งปจัจุบนั .............................................................................................................................................................. 
7. วฒุกิารศกึษาสงูสดุ .......................................................................... สาขา ..................................................................... 
8. ความเชีย่วชาญพเิศษ ...................................................................................................................................................... 
9. ชอ่งทางรบัขอ้มลูขา่วสาร    ไปรษณียถ์งึทีบ่า้น    ไปรษณียถ์งึทีท่ างาน    E-mail    ไมต่อ้งการ 
10. การสมคัรสมาชกิชมรมฯ  

 รายปี 300 บาทต่อปี*    ตลอดชพีแบบทอง 3,000 บาท 
 ตลอดชพีแบบเพชร 10,000 บาท    ตลอดชพีแบบแพลทนิมั 20,000 บาท 
 นิสติสมาชกิ 150 บาทต่อปี    สมาชกิสถาบนั 2,000 บาทต่อปี 
* หากชาํระต่อเนือ่งกนั 10 ปี จะไดร้บัการปรบัสถานภาพเป็นสมาชกิตลอดชพีแบบทอง 

11. วธิชี าระเงนิคา่สมาชกิ (เฉพาะผูส้มคัรสมาชกิ) 
 เงนิสด 
 โอนเงนิเขา้ บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบญัช ี‚ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ‛ เลขทีบ่ญัช ี045-2-942-48-4 
(กรณุาแฟกซส์ าเนาหลกัฐานการโอนเงนิมาที ่02-218-7598, 02 -254-1309 หรอื cuchemalumni@gmail.com) 

 ธนาณตั ิหรอื เชค็ สัง่จา่ย ‚ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ‛ ปณ. จุฬาฯ 

ลงนาม ................................................. 
วนัที ่........./................/.......................... 

 

หมายเลขสมาชกิ  

− 
(ส าหรบันายทะเบยีน) 

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ไดร้บัเงนิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  ออกใบเสรจ็รบัเงนิแลว้ เลขที.่................ ลงชือ่ .............................. ...../......./........ 
 สง่ใบเสรจ็และบตัรสมาชกิแลว้ ลงชือ่ .............................. ...../......./........  บนัทกึลงฐานขอ้มลูแลว้ ลงชือ่ ............................. ...../......./........ 

 
(ปรบัปรงุโดย อภชิาต ิวนัที ่1 ก.ค. 52) 
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วนั เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
23 ตุลาคม 2554 06.00-11.00 น. ศตพรรษปจัจมรชัชสกัการ  

100 ปี แหง่การถวายบงัคมพระบรมรปูทรงมา้  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และพระบรมรปูทรงมา้  

1 พฤศจกิายน 2554 13.00-16.00 น. เสวนา ”ทศิทางวชิาชพีของชาวเคม”ี ปีที ่7 หอ้ง 308 อาคารมหามกุฎ  
คณะวทิยาศาสตร ์

23-27 พฤศจกิายน 2554 --- จุฬาวชิาการ 2554  “เสาหลกัแหง่ปญัญา  
สบืราชมรรคาพฒันาแผน่ดนิ” 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

สอบถามเพิม่เตมิ: ผศ. ดร.พชัณิตา ธรรมยงคก์จิ โทร. 02-218-7587 หรอืคุณกาญจนา คลงัเพช็ร โทร. 02-218-7605 ต่อ 805 
โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309 E-mail: cuchemalumni@gmail.com Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/ 

 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02-218-7596-7, 02-218-7625 โทรสาร 02-254-1309, 02-218-7598 
E-mail: cuchemalumni@gmail.com 

 
 กรณุาส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ท่านสมคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ แลว้หรอืยงั One spirit…One vision 
 

ปฏทินิกจิกรรมมหาวทิยาลยั ภาควชิาเคมี และชมรมนิสติเกา่เคมี 


