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งานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
แลวชวงเวลาที่บัณฑิตทุกคนรอคอยก็มาถึง “’งานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร” สําหรับปการศึกษา 

2547 นี้ ภาควิชาเคมีมีบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งส้ิน 117 คน (ปริญญาบัณฑิต 76, มหาบัณฑิต 34 และดุษฎีบัณฑิต 
7 คน) โดยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจัดใหมีขึ้นในระหวางวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2548 ในนามของภาควิชา
เคมี และชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกทาน 
 

งานรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ของภาควิชาเคมี  
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ รวมกับภาควิชาเคมี ไดจัดงาน

เล้ียงเพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมเคมีขึ้นที่ใตอาคารมหาม
กุฏ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ทานหัวหนาภาควิชาเคมีเปนผู
แทนของคณาจารยกลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในงานนี้
ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ของเรา คุณบัญชา ชุณหสวัสดิ

กุล ไดสละเวลางานอันมีคาของทานมารวมงาน
ดวย 

 
 

 
 
 
 



 

นํ้าใจนองพี่เคมีจุฬาฯ  2  

เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี 
พิธีไหวครูและทําบุญเลี้ยงพระประจําป 

ภาควิชาเคมีจัดใหมีพิธีไหวครูและพิธีทําบุญเล้ียงพระในชวงกอนเปด
ภาคการศึกษาตนเปนประจําทุกป สําหรับปนี้ไดจัดใหมีกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2548 ที่หอง 1119 อาคารมหามกุฏ โดยจัดใหมีพิธีไหวครูในชวงเชา 
และนิมนตพระสงฆ 9 รูป จากวัดปทุมวนารามมาฉันทเพลและรับสังฆทาน พรอม
ใหศีลใหพรเพื่อเปนความเปนสิริมงคลแกนิสิตและคณาจารยของภาควิชาฯ และ
ปดทายกิจกรรมดวยการรับประทานอาหารกลางวันรวมกันระหวางคณาจารย 
นิสิต และบุคลากร ตองขอขอบคุณฝายสวัสดิการของภาควิชาฯ (อ.ดร.บุษยรัตน 
ธรรมพัฒนกิจ และ อ.ดร.อนวัช อาชวาคม) และกลุมตัวแทนนิสิตที่ทํางานอยาง
แข็งขันทําใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานรับนองใหม  
 นิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 ไดพานองใหมชั้นปที่ 2 ของภาควิชาฯไปรับขวัญ 
ในชวงวันที่ 4-5 มิถุนายน 2548 ที่ สายธารรีสอรท บางแสน ชลบุรีภาพจากกิจ
กรรมคงบอกไดวานองๆเขาสนุกกับกิจกรรมกันมากแคไหน เพ่ือใหแนใจวาลูก
ศิษยของเราทํากิจกรรมที่สรางสรรค ไมตองตกเปนขาวดังเหมือนกับสถาบันอื่น 
คณาจารยรุนเยาวของภาควิชาฯ หลายทานไดไปชวยกํากับดูแลการทํากิจกรรม
รับนองดวย ไดแก ผศ.ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ ผศ.ดร.อภิชาติ อ่ิมย้ิม 
อ.ดร.เฟองฟา อุนอบ อ.ดร.ปกรณ และ อ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล และ 
อ.ดร.ธน-พงษ กรีธาดํารงเดช  
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จดหมายขาวรายสองเดือนของชมรมนิสิตเกา
เคมี จุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค   
เพื่อเปนส่ือกลางระหวางสมาชิกและภาควิชา 
ในการเผยแพรขาวสารขอมูลของสมาชิก 
ภาควิชาและความเคลื่อนไหวในวงการเคมี 
 

ท่ีปรึกษา   
ประธานชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ  
(คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล) 
หัวหนาภาควิชาเคมี  
(รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล) 
 

สาราณียากร 
อ.ดร.ธนพงษ กรีธาดํารงเดช   
 

กองบรรณาธิการดําเนินการ   
ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 
ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน 
ผศ.ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ 
อ.ดร.อธิชา ฉายสุวรรณ 
 

สถานที่ติดตอ   

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
โทรศัพท 0-2218-7596-7  
โทรสาร 0-2218-7598, 0-2254-1309  
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 
website: www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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การเสวนาในวันท่ีระลึก ศ.ดร. แถบ นีละนิธิ  
เพ่ือเปนการตอบรับกระแสการขึ้นราคาน้ํามัน มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ไดจัดใหมีสัมมนาพิเศษในหัวขอเรื่อง “ความ

มั่นคงดานพลังงานของประเทศ: ทําไดหรือไม อยางไร” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึก ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2548 ที่หอง 308 อาคารมหามกุฏ โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคณุวุฒิ 3 ทาน คือ ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยชินวัตร ศ.กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดํารงเลิศ ผูเชี่ยวชาญการวิจัยทางดานพลังงาน และอาจารยประจําภาควิชาเคมี
เทคนิค และคุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เปนผูรวมเสวนา โดยมี ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต คณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนผูดําเนินรายการเสวนา 
 

 
 
 
 
 

การปรับปรุงและทําความสะอาดสโตรเคมี  
 ในชวงปดภาคฤดูรอนที่ผานมา มีกลุมคนจํานวนหนึ่งของภาควิชาเคมี ทั้ง
อาจารย นิสิตและบุคลากร ไดสละเวลาในชวงที่รอนอบอาว (18 เมษายน – 6 
พฤษภาคม 2548) มารวมดวยชวยกันจัดการทําความสะอาดสโตรเคมีครั้งใหญ รวบ
รวมของเสียเคมีเพ่ือสงกําจัด จัดหมวดหมูและเช็คสตอกทั้งสารเคมีและเครื่องแกว ที่
หลังตึกเคมี 1 นําทีมโดย รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย ผศ.ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ และ
กรรมการในคณะกรรมการจัดการความปลอดภัยของภาควิชาเคมีอีกหลายทาน 

นอกจากนี้ รศ.ดร.ธีรยุทธ ในฐานะรองหัวหนาภาคฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
ลงกําลังงานและกําลังสมองจัดทําระบบทําฐานขอมูลวัสดุและสารเคมีของภาควิชา
ขึ้นมาใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการจัดการให
เปนระบบระเบียบมากขึ้นแลว ยังอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการ สโตรเคมี
เปนอยางยิ่ง 
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ประชาสัมพันธกิจกรรม “96 ปเคมี 72 ป วท.บ. เคมี จุฬาฯ” 
ในโอกาสที่ประเทศไทยไดมีการเรียนการสอนเคมีครบ 96 ป และภาค

วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนภาควิชาเคมีแหง
แรกของประเทศไทย ไดใหบริการการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
ผลิตบัณฑิต สาขาเคมี ครบ 72 ป ในป พ.ศ. 2549 ภาควิชาเคมีไดรวมกับ
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ จัดใหมีกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสําคัญดังกลาวเพ่ือ
เปนการรําลึกถึงประวัติศาสตรที่ยาวนานของการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ความกาวหนาของศาสตรทางเคมี ตลอดจนเปนการฉลองความสําเร็จในการ
ผลิตบัณฑิตซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ใน
การนี้ ภาควิชาไดมีแผนงานการเฉลิมฉลองตั้งแตบัดนี้จนถึงปลายป 2549 กิจ
กรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งคือ งานสังสรรค 72 ป วท.บ. เคมี จุฬาฯ ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2549 และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ง
จะแจงใหทราบเปนระยะตอไป 

สําหรับกิจกรรมดานวิชาการที่จะจดัในชวงสิงหาคม 2548 – กุมภาพันธ 2549 ไดแก การประกวดเรียงความและการตูน
ชองเรื่อง “เคมีกับชีวิตประจําวัน (chemistry-everyday life)”, การประกวด “กลเคมี”, การจัดนิทรรศการ “ประวัติศาสตรเคมี” ผูสน
ใจเขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดจากเวปไซดของภาควิชา (www.chemistry.sc.chula.ac.th) หรือติดตอ 
อ.ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย (wanlapa@sc.chula.ac.th) คณะกรรมการฝายวิชาการไดฝากเชิญชวนใหพ่ีๆนิสิตเกาสงภาพหรือ
เรื่องราวประทับใจในอดีตระหวางที่ทานเปนนิสิตเคมี โดยจะเปนเรื่องของตัวทานเอง เรื่องของเพ่ือนๆในรุนของทาน หรืออาจารย
ของทานมาให ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต (yongsak.s@chula.ac.th) หรือ อ.ดร.นิปกา สุขภิรมย (nipaka@sc.chula.ac.th) 
เพ่ือจะไดรวบรวมไปใชในการจัดนิทรรศการ “ประวัติศาสตรเคมี” ตอไป 
 

แนะนําอาจารยใหมภาควิชาเคมี  
 นอกจากจะไดเห็นหนาใหมและสดใสของนิสิตในชวง
เปดเทอมใหมที่ผานมาแลว ภาควิชาเคมีของเรายังไดมีโอกาส
ตอนรับอาจารยนองใหม 2 ทาน ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ อ.ดร.เจริญขวัญ ไกรยา (เคมีรุน 62) 
และ อ.ดร. ปาริฉัตร วนลาภอดิศร (เคมีรุน 63) อ.ดร.เจริญ
ขวัญ จบปริญญาเอกสาขา Electroanalytical Chemistry และ
ทําวิจัยหลังปริญญาเอกที่เกี่ยวของกับ Oceanography, 
Marine Science และ Electrochemistry จาก University of 
Delaware โดยทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง “Electrochemis-
try of nitro compounds” สวน อ.ดร.ปาริฉัตร จบปริญญาเอก 

สาขา Analytical Chemistry จาก Indiana University, Bloomington โดยทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง “Reactions of alkyl 
halides with electrogenerated square-planar nickel(I)-containing complexes: formation of aldehydes”  ซึ่งอาจารยทั้งสอง
ทานนอกจากจะมาเปนกําลังสําคัญในการสอนวิชาในสาขาเคมีวิเคราะหแลว ยังจะมาชวยเสริมทีมงานวิจัยทางดานเคมีไฟฟาของ
ภาควิชาใหแข็งแกรงมากขึ้นดวย 

 
กล่ินฉุนของกระวานซึ่งเปนเครื่องเทศชนิดหนึ่ง สวนใหญมีที่มาจาก eugenol ซึ่งเปน
องคประกอบหลักในเครื่องเทศชนดินี้ นอกจากจะนําไปใชเปนสวนผสมในน้ําหอมหรือ
น้ํายาบวนปากแลว สารชนิดนี้ยังใชในการลอแมลงและใชบรรเทาอาการปวดในชองปากไดอีกดวยและเมื่อ
ถูกออกซิไดซ eugenol จะเปล่ียนเปน vanillin ซึ่งเปนสารที่ใหกล่ินวานิลลา 

 

ออกแบบโดย นายนวรัตน เทศพิทักษ 
หมายความถึงความสมานฉันทอันแนบ
แนนแหงความเปนเคมี จุฬาฯ ตลอด
ระยะเวลาของความรุงโรจน 96 ป 

อ.ดร.เจริญขวัญ ไกรยา อ.ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา 

สาระนารู 
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Molecule of the month ฉบับนื้ ขอยกเนื้อที่ใหกับศิษย
เกาเคมีคนเกงของเรา รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย (เคมีรุน 57) นอก
จากอาจารยจะสละเวลาทํางานใหกับภาควิชาอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย
แลว ทานยังมีเวลาพอที่จะสรางสรรคผลงานวิจัยอันมีคุณภาพ ทํา
ชื่อเสียงใหกับภาควิชาอยางตอเนื่อง นับเปนบุคคลตัวอยางที่สม
ควรไดรับการยกยองจริงๆ สําหรับโมเลกุลที่จะมาแนะนําใหรูจักมี

ชื่อวา เพปไทดนิวคลีอิกแอซิดหรือเรียกยอๆวา พีเอ็นเอ (peptide nucleic acid, PNA) พีเอ็น
เอเปนโมเลกุลที่มีโครงสรางเลียนแบบดีเอ็นเอ โดยโมเลกุลพีเอ็นเอที่สังเคราะหขึ้นในหองปฏิบัติการ
ของ รศ.ดร.ธีรยุทธ มีความสามารถในการจับยึดอยางจําเพาะเจาะจงกับดีเอ็นเอเฉพาะสวนไดซึ่งเปนสมบัติที่เหนือกวาดีเอ็นเอและ
พีเอ็นเอที่มีการคนพบในตางประเทศ นอกจากนี้ยังละลายน้ําและสามารถแทรกผานเยื่อหุมเซลลไดดีกวาดีเอ็นเอ ทําใหพีเอ็นเอ
ชนิดใหมที่ รศ.ดร.ธีรยุทธและคณะ พัฒนาขึ้นเปนโมเลกุลที่มีศักยภาพสูงในการนําไปประยุกตใชรักษาโรคทางพันธุกรรมได โดย
อาศัยหลักการของการปลอยพีเอ็นเอเขาแทรกกระบวนการทํางานของยีน พรอมทั้งปดสวิทซยีนผิดปกติ สกัดกั้นการแสดงออก
ทางพันธุกรรมที่ผิดปกติได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการพัฒนาชุดตรวจโรคทางพันธุกรรมที่ใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอได  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ธีรยุทธ ไดลงตีพิมพในวารสารวิชาการชั้นนําระดับนานาชาติ (Vilaivan and Lowe J. Am. Chem. Soc. 
2002,124, 9326-9327., Suparpprom et al. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 2833-2837.) และไดรับการอางอิงไวในบทความ
จํานวนมาก โดยนักวิทยาศาสตรที่ทําการวิจัยทางดานพีเอ็นเอทั่วโลก 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

p-coumaryl alcohol เปนสารที่พบไดทั่วไปในเปลือกแอปเปล  จัด
อยูในสารกลุมฟนอลิก  มีรายงานการวิจัยวาสารกลุมนี้มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระซึ่งเปนสาเหตุของโรคเรื้อรังตางๆ    จึงมีการใชสารชนิดนี้เปนผลิตภัณฑ
อาหารเสริม โดยแหลงสําคัญของสารชนิดนี้มาจากโรงงานซอสแอปเปลและแอปเปลกระป
องในรัฐนิวยอรกซึ่งปหนึ่งๆ มีเปลือกแอปเปลเหลือทิ้งเปนลานๆ ปอนด 
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โปสการดขนาด 5x7 นิ้ว ราคาแผนละ 10 บาท โหลละ 100 บาท 

การดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ ราคาการดละ 25 บาท (10 ใบ 200 บาท) 
ส่ังซื้อต้ังแต 150 ใบ สามารถพิมพขอความดานใน ฟรี!! 

(ทั้งสองรายการ มีแบบใหเลือกทั้งสองแบบ) 
  

โปสเตอร 96 ปเคมีจุฬาฯ ขนาด 17X24 นิ้ว พรอมกรอบไมอยางดี  
ราคากรอบละ 490 บาท 

โปสเตอร 96 ปเคมีจุฬาฯ ขนาด 17X24 นิ้ว พรอมกรอบไมอยางดีและนาฬกิา  
ราคากรอบละ 600 บาท 

(โปสเตอรมีเฉพาะแบบบนเทานั้น) 
 
 

รายไดหลังหักคาใชจายแลว สมทบกองทุน 96 ปเคมี จุฬาฯ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสูความเปนเลิศทางวิชาการของภาควิชา 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ มีความตั้งใจอยางยิ่งที่จะ
เปนส่ือกลางในอันที่จะใหมวลหมูสมาชิกและครอบครัวของ

สมาชิกมีโอกาสพบปะ สังสรรคแลกเปล่ียนความรูประสบการณ 
และรูจักกันในวงกวาง  

CCACTours หรือ Chulalongkorn Chemistry Alumni Club Tours เปนแนวทางหนึ่งที่จะเปดโอกาสใหสมาชิกชมรมฯ ละ
ทิ้งความกังวลใจและความเครียดจากงานประจํามาพักผอนหยอนใจทามกลางหมูเพ่ือนสนิท พ่ีนองชาวเคมี จุฬาฯ  

 
สําหรับการเปดตัวครั้งแรกนี้ CCACTours ภูมิใจเสนอทัวรเมืองแมกลองและรวมทอดกฐินสามัคคีรวมกับชมรมนิสิตเกา

วิทยาศาสตร 07 และกลุมบริษัทอินโนเวชั่น ณ วัดคายบางกุง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2548  

ผูสนใจรวมเดินทางไปทัศนศึกษาและทอดกฐิน สามารถดูรายละเอียดไดใน website ของชมรมฯ และโปรดกรอกใบสมัคร
ซึ่งสามารถ load file ไดจาก www.chemistry.sc.chula.ac.th และสงใบสมัครมายังชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภายในวันท่ี  
20 ตุลาคม 2548 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล (โทร 0-2218-7614 หรือ ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 
โทร 0-2218-7625 หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com) 
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ขอสวัสดีพ่ีๆ นองๆ ชาวเคมีจุฬาฯ ที่เคารพและรักอีกครั้งหนึ่ง 
กอนอื่นผมขอขอบคุณพวกเรา พ่ีๆ นองๆ ชาวเคมีจุฬาฯ  

อยางยิ่งที่ใหความรวมมือรวมใจและใหกําลังใจแกชมรมนิสิต 
เกาเคมีจุฬาฯ เรามีสมาชิกชมรม ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 

จํานวน 204 ทาน และเพ่ิมขึ้นทุกเดือน เราคาดวาเราจะไดสมาชิกชมรมฯ กอนวันจัดงานฉลอง 96 ปของการ
สอนเคมีในประเทศไทยและ 72 ปของการจัดตั้งหลักสูตร วท.บ. เคมี จุฬาฯ (วันที่ 19 กุมภาพันธ 2549) เกิน 
500 คน ชมรมนี้จะกาวไปตามวัตถุประสงคไมได ถาไมไดรับความรวมมือจากพวกเราชาวเคมีทุกคน ผมจึงขอเชิญชวนพวกเรา
สมัครเปนสมาชิกชมรมหรือเขามารวมเปนกรรมการชมรมอีกครั้งหนึ่ง 
 คณะกรรมการชมรมฯ จะมีการประชุมทุกเดือนที่หอง 1108 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ครั้งตอไป เราจะประชุมในวันพุธที่ 31 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 17.30 น. โปรดเขามารวมประชุมกับเรา (ขอความ
กรุณาแจงความจํานงมายังเลขานุการ (ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) โทร 0-2218-7625 โทรสาร 0-2218-7598 e-mail: 
warintho@yahoo.com เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมเอกสารและอาหารวาง) 
 สําหรับกิจกรรมของชมรมฯ คณะกรรมการไดกําหนดกิจกรรมของเราชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ในป 2548 และตนป 
2549 ดังนี้ 

1. จัดอบรมวิชาการหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร” ณ หอง M01 คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที่ 10-13 ตุลาคม 2548 

2. ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ รวมกับชมรมนิสิตเกาวิทยาศาสตร 07 และกลุมบริษัท อินโนเวชั่น ขอเชิญทําบุญทอดกฐิน ณ 
วัดคายบางกุง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2548 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางเคมีเบ้ืองตน” โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร และคณะ วัน
ที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน 2548 

4. คณะกรรมการชมรมฯ อนุมัติเขารวมและสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ “96 ปเคมี 72 ป วทบ.เคมีจุฬาฯ” ในการ
ประกวด “กลเคมี” และใหเงินทุนสนับสนุนโครงการ “ประวัติศาสตรเคมี” 

5. สัมมนา “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” ใหกับนิสิตป 4 และนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ 
ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป เพ่ือเปนแนวทางใหเตรียมตัวพรอมที่จะทํางานหลังจบการศึกษา 

6. งานฉลอง 96 ปของการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทยและ 72 ปของการจัดตั้งหลักสูตรเคมี ณ ราชกรีฑาสโมสร แหง
ประเทศไทย (Royal Bangkok Sports Club) หองอังรีดูนัง ในวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2549 (รายละเอียดจะแจงให
ทราบอีกครั้งหนึ่ง) ในงานนี้ ชมรมฯจะคัดเลือกและมอบรางวัลสําหรับนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ดีเดนในสาขาวิชาชีพตางๆ 3 
ทาน ผมขอเชิญชวนใหพวกเราสงรายชื่อนิสิตเกาที่ทานเห็นวาสมควรไดรับเกียรติอันนี้มาที่ รศ.แมน อมรสิทธิ์ (ประธาน
สรรหาฯ) ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

คุยกับประธาน

กําหนดการประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 
หอง 1108 อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ครั้งที่ 8/2548 วันพุธที่ 28 กันยายน 2548  ครั้งที่ 10/2548 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
ครั้งที่ 9/2528 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2548  ครั้งที่ 11/2548 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2548 
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สวัสดี ทานอาจารยและนิสิตเกาเคมีท่ีเคารพรัก 
บัดนี้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของเราไดจัดตั้งชมรมนิสิตเกาเคมีขึ้นเรียบรอยแลว โดย

มีคุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล เปนประธานชมรมฯ ขณะนี้มีสมาชิกจํานวน 204 ราย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 นิสิตเกา
ทานใดที่ยังไมไดสมัครเปนสมาชิกโปรดรีบสมัครเสียโดยดวน ชมรมนิสิตเกาไดกําหนดจดังานสังสรรคืนสูเหยาฉลอง 96 ป 
ของการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทยและ 72 ปของการจัดตั้งหลักสูตรเคมี ณ ราชกรีฑาสโมสร แหงประเทศไทย (Royal 
Bangkok Sports Club) หองอังรีดูนัง ในวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2549 ในงานวันนั้นจะมีการมอบรางวัลสําหรับนิสิตเกา
เคมี จุฬาฯ ดีเดน 

 

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหารวมกับ
ประธานชมรมฯ และกรรมการทานอื่นๆ อีก 3 ทาน ที่
ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาฯ กําหนดใหวา 
นิสิตเกาเคมีดีเดนจะมี 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทนักวิชาการดีเดน โดยจะพิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย เปนตน 

2. ประเภทนักอุตสาหกรรมหรือนักธุรกิจดีเดน 
3. ประเภทผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดีเดน 
ดังนั้นผมใครขอเชิญอาจารยและนิสิตเกาเคมีเสนอ

ชื่อผูที่สมควรไดรบัการพิจารณาใหเปนนิสิตเกาเคมีฯดี
เดน โดยเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานพรอมรูปถาย
ขนาด 3 นิ้วพรอมผูรับรอง 3 ทาน สงมาที่หัวหนาภาค
วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 

 

สําหรับเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเกาดี
เดน มีดังตอไปนี้ 

1. เคยเปนนิสิตเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาและไมจําเปน 
ตองเปนนักวิทยาศาสตร) 

2. ตองเปนผูที่มีความรูและไดนําความรูที่ไดเรียนมาไป
ใชประกอบอาชีพจนไดรับผลสําเร็จอยางดีย่ิง กอใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง ตอสังคมและตอประเทศชาติ 

3. ตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดี 
และเปนแบบอยางแกบุคคลทั่วไปและอนุชนรุนหลัง 

4. ตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือถึงความสามารถโดย
ทั่วไป 

5. ตองเปนผูที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

6. ตองเปนผูที่มีสวนรวมในการนําความรูทางวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ 

7. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาสมควรและ
มิไดกําหนดไวในเกณฑนี้

 

ผมหวังวานิสิตเกาเคมีทุกทานคงใหความสนใจและรวมมือในการเสนอชื่อผูที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับรางวัลอันทรง
เกียรตินี้ใหคณะกรรมการพิจารณา และผมขอขอบคุณลวงหนา มา ณ ที่นี้ดวย 

รศ.แมน อมรสิทธิ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

   ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เห็นชอบกับโครงการสรรหานิสิตเกาเคมี
จุฬาฯ ดีเดน โดยมอบหมายให รศ.แมน อมรสิทธิ์ เปนประธานคณะกรรมการสรรหา  

กําหนดการสําคัญ 
……-20 ธันวาคม 2548   เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม 
1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ  2549 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม 
19 กุมภาพันธ 2549   มอบรางวัลเกียรติยศแดนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ดีเดนประจําป 2548 
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ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ มีความยินดีเสนอหลักสูตรระยะสั้นสําหรับสมาชิกและผูสนใจเพื่อเพ่ิมพูนความใหมหรือเสริม

ความรูเดิมที่มีอยูของทานใหยังคงเปนผูรูรอบและรูลึกในความเปนมืออาชีพทางเคมีในศาสตรที่เกี่ยวของ…. 
 

หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรที่  1: เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร 
       ดวยความรวมมือจากวิทยากรมืออาชีพจากกลุมบริษัทอินโนเวชั่น ชมรมนิสิต
เกาเคมีจุฬาฯ ภูมิใจเสนอหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร” 
ระหวางวันที่ 10-13 ตุลาคม 2548 ที่หอง M01 อาคามหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การอบรมนี้จะเนนความรูดานพอลิเมอรพ้ืนฐานและการ
นําไปใชที่ถูกตอง 
 

 
 

วันจันทรที่ 10 ตุลาคม 2548 
07:30-08:00 ลงทะเบียน 
08:00-17:00 ความรูพ้ืนฐานของพอลิเมอร 

โครงสรางที่แตกตางและวิวัฒนาการของ
พลาสติกและยาง 
การปรับแตงคุณสมบัติพลาสติก 

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 
08:00-17:00 โครงสรางคุณสมบัติ การเลือกใชและการขึ้น

รูปของพลาสติกกลุม Polyolefins 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 
08:00-17:00 คุณสมบัติของ

ยางชนิดตางๆ 
และการใช   คอมปาวดและสารเคมีที่ใช 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 
08:00-12:00 การขึ้นรูปยางและการวัลคาไนซ 
13:00-17:00 Polymer Composite 
 

จํานวนผูเขาอบรม  200 คน   ผูเขาอบรมจะไดรับ   
เอกสารประกอบการบรรยาย, อาหารวาง และอาหารกลางวัน 

 

 
 
 
 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 
 
N N-diethyl-m-toluamide หรือ DEET เปนสารที่มีฤทธิ์ในการขับไลแมลง จึงมักใชเปนสวนผสมในสาร
ปองกันแมลงชนิดตางๆ สารชนิดนี้ออกฤทธิ์ครอบคลุมถึงแมลงจําพวกยุง หมัด เห็บ ริ้นและไร 
 

ผูสนใจรวมสนใจอบรมวิชาการ สามารถดูรายละเอียดไดใน website ของชมรมฯ และโปรดกรอกใบสมัครซึ่งสามารถ load
file ไดจาก www.chemistry.sc.chula.ac.th และสงใบสมัครมายังชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภายในวันท่ี  1 ตุลาคม 2548
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล โทร 0-2218-7614 หรือ ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ โทร 0-2218-7625
หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

สาระนารู 
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หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมีเบื้องตน” 

ในปจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มี
การนําเอาเทคโนโลยีเหลานี้ไปใชในทุกวงการ ทั้งการศึกษาและอุตสาหกรรม ขอมูลทางเคมีที่เผย
แพรในอินเทอรเน็ตมีอยูในปริมาณมากมายมหาศาล การเรียนรูและปรับตัวเพ่ือสามารถติดตามและ
นําขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งและถือเปนการได
เปรียบสําหรับผูที่มีความรูความเขาใจและความชํานาญในศาสตรนี้เปนอยางดี 

ในหลักสูตรนี้ ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสืบคนและจัดเก็บขอมูลทาง
เคมีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน การทํางานและการทําวิจัย 

 

 
วิทยากร ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียรและคณะ 
สถานที่ หองเรียนรูดวยตนเอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

ศาสตร จุฬาฯ 
วัน-เวลา พฤหัสบดีที่ 17–ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2548 

จํานวนผูเขาอบรม  40 คน (รับจํานวนจํากัด) 
ผูเขาอบรมจะไดรับ   
เอกสารประกอบการบรรยาย, ของวาง และอาหารกลางวัน  

 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

รายนามสมาชิกชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ (ตอ) 
 

สมาชิกรายป (แบบเงิน) เพิ่มเติม   

คุณประกิต ไชยชาต (70) คุณสัมฤทธิ์ ทองศิริกุล (70) คุณกีระวิทย ศุภากรชัยเลิศ (70) คุณวัชชรินทร วามพึงพิศ (70) 
คุณอรสา ศรีคงรักษ (โท 46) คุณวนิชชา ศรีบานคู (โท 46) คุณเทวินทร จันทรโน (โท 46) คุณหทัยทิพย วังศิลา (70) 
คุณอนุรักษ แยมพลาย (70) คุณวิจิตรา เดือนฉาย (70) คุณปวีณา เอกพรรณ (69) คุณศราวุฒิ การภูธร (70) 
คุณสุดคนึง สิงหโต (70) คุณขวัญตา วานิชโช (70) คุณการุณ บุญเสริมสุขเจริญ (70) คุณรานี สุวรรณพฤกษ (37) 
รศ.ชุติมา คูคูสมุทร (36) คุณธวัช กลกะสิงห (45) คุณนิลวดี แกวเจริญสุข (69) คุณปยะ ตันนะไพบูรณ (69) 
อ.ดร.รุจา ฟองเพ็ชร (22) คุณอาภรณ สาครินทร (15)   
นิสิตสมาชิก    

คุณสุมลรัตน ทิพยทินกร (69) คุณอนุพัทธ โพธิสถิตยืนยง (66) คุณอรพิน จันทรศรีวงศ (69) คุณธวชินี บูรณชัย (69) 
คุณประดิษฐ ณัฏฐานาต (69) คุณสลิลทิพย ประเทืองสุขศรี (68) คุณทศพล โพธิสมุทรโยธิน (69) คุณธีรวัฒน สหเสถียร (69) 

ผูสนใจรวมสนใจอบรมวิชาการ สามารถดูรายละเอียดไดใน website ของชมรมฯ และโปรดกรอกใบสมัครซึ่งสามารถ load file
ไดจาก www.chemistry.sc.chula.ac.th และสงใบสมัครมายังชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ภายในวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2548
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล โทร 0-2218-7614 หรือ ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ โทร 0-2218-7625
หรือ e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

ติดตอสมัครสมาชิกชมรม หรือเปล่ียนสถานภาพสมาชิกชมรมไดที่ ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ทานสามารถ load file ใบสมัคร
ไดที่ website ของชมรมฯ หรือของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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ขอมูล ณ วันที่  26 กรกฎาคม 2548  

(ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 

เพชร ทอง เงิน นิสิต รวม 
4 16 175 9 204 

 
 

สมาชิกแบบเพชร    

คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล (34) ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) คุณธงชัย คงศักดไพศาล (39) รศ.อรุณี คงศักดิ์ไพศาล (39) 
สมาชิกแบบทอง    

ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (50) รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว (51) รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ (56) คุณสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (60) 
อ.ดร.ดวงกมล นันทศรี (61) คุณจีระพันธ จินดา (50) ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร (60) คุณดวงรัตน งามไพบูลย (45) 
คุณศิริพร สถิตม่ันคง (45) ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนนันท (41) คุณธารินี อัตตาภิบาล (45) คุณทวีชัย ชื่นสุขสันต (45) 
คุณศักดิ์ณรงค ลิมปภาสวัต (45) คุณอารยะ สุคนธขจร (45) คุณสุปยา แสงหิรัญ (45) คุณภานุช เพ็ชรบังศักดิ์ (45) 
สมาชิกรายป (แบบเงิน) เพิ่มเติม รศ.เกษร วีรชาโต (28) คุณบุญสม วัชรชาญชัย (56) 

คุณอัจฉรา มีวาสนา (6) คุณจิราภา สุวรรณประกร (33) ดร.สุชน นิมมานนิตย (01) ดร.จงกลณี จงอรามเรือง (53) 
อ.ดร.พัฒทรา สวัสดี (60) อ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล (61) คุณบุญศรี สินธวารยัน (38) คุณธารทิพย ยงสกุลโรจน (40) 
คุณสมเกียรติ พวงเงิน (43) คุณสุภาณี หิรัญธนกิจจากุล (47) คุณวนิดา ม่ันบรรจง (63) คุณดวงใจ ลิ้มสกุล (31) 
รศ.ดร.ภควดี สิทธิไวยกิจ (37) คุณผองศรี ตั้งกิตติวงศพร (57) คุณนวพร อนันตสินกุล (42) คุณชาลี กิตติพรพิมล (43) 
คุณองอาจ ธเนศนิตย (60) ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวช (46) คุณวิฑูร จิราภัย (38) ผศ.ดร.วันฉัตร ชื่นชม (56) 
คุณธรวรรณ คลังสมบูรณ  คุณอํานวย นาครัชตะอมร (42) ดร.วรางคณา เอ่ียมแกว (39) คุณวรรณา ยินดียั่งยืน  

คุณโกสิน เมฆสิงหวี (29) คุณเพริศพรรณ เกรียวสกุล (32) คุณปรียา เรืองธรรม (65) ดร.ลักษณา ลิ่มสวรรค (60) 
คุณสมชาย เชาวนเมธี  คุณพรพรรณ ปริญญาธนกุล (53) คุณจิราภรณ ชัยสมบัติ (56) คุณปยนุช นาคพงศ (53) 
คุณสุชัย รัตนเจียเจริญ (41) คุณปยะนาฏ วัฒนโกสิน (46) คุณเผชิญ สอนอินทร (54) คุณสุภาพร สุรินทรศิริรัฐ (23) 
คุณวรพจน นิลพัทธ  รศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล  คุณยุวพา แตงเที่ยง (27) ผศ.ดร.พอ.หญิง ณัฐสุดา มงคลศิริ (44) 
คุณสุดา ยิ้มประเสริฐ (27) คุณกุลพันธาดา จันทรโพธ์ิศรี (27) คุณเสาวรีย สารชวนะกิจ (27) คุณเกสร เสนีวงศ ณ อยุธยา (27) 
คุณประณีต ผองแผว (27) ดร.สุรีรัตน สิงหวังชา (40) คุณสุวิทย อุปลวัณณา (40) คุณสันติ สุนทรหฤทัย (45) 
คุณชดชอย เอ่ียมพงษ (28) คุณวิมลมาศ ดิลกวิลาส (52) ดร.สิริมาส สุดสาคร (62) รท.หญิงประณีต เอกะนาด (27) 
ผศ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธ์ิ (56) อ.ดร.อนวัช อาชวาคม อ.ดร.โรจนฤทธิ์ โรจนธเนศ (63) ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา (43) 
ดร.อาภรณ เลิศปรัชญา (44) อ.ดร.ปกรณ วรานุศุภากุล (59) อ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล (60) ผศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน (58) 
ผศ.ดร.สันติ ทิพยางค อ.พนวสันต เอ่ียมจันทน (47) อ.มล.ศิริพัสตร ไชยันตร (48) อ.ดร.โสมวดี ไชยอนันตสุจริต  
รศ.วลัยพรรณ เหลืองดิลก (37) ผศ.วิไลวรรณ ถิรวณิชย (40)  อ.ดร.อภิชาต อ่ิมยิ้ม (60) รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ 
คุณสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา (65) คุณเอกกมล คลายเกิด (65) คุณพุทธิพงศ กอนเสน (65) คุณณัฐกานต เกิดไพบูลย (65) 
คุณณัฐวุฒิ เกิดไพบูลย (65) คุณจินตนา โพธ์ิเจริญ (65) คุณโสภิดา หิรัญโชติพงศ (65) คุณวัชรศักดิ์ ปริทัศนไพศาล (65) 
คุณวรพงษ สมบูรณทรัพย (65) คุณพิรุณ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ (65) คุณวิมล พรสวัสดิ์ชัย (51) คุณรุงทิพย ภัทรธีรานนท (63) 
คุณชลธิชา มกัทธนารักษ (50) คุณคทาวุธ ศรีปรัชญานันท (50) อ.ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย (56) คุณวรัญ หาญวงศฤทธ์ิ (40) 
ดร.ยุวรี อินนา (47) คุณนิติบดี สุขเจริญ (68) คุณดรรชนี ดีมาก (36) คุณสริยาภรณ มาพบสุข (62) 
คุณอาทิตย สรวงอนุรักษ (68) คุณอัธยา ชมภูพงศ (36) รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง (52) รศ.เทพจํานงค แสงสุนทร (38) 
รศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ พ.ต.ต.นิรันทร ทองฤทธิ์ (53) ดร.สมสลวย สุวรรณประสพ (63) ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน (55) 
ผศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร (57) ผศ.นัยนา ชวนเกริกกุล (35) คุณนิวัฒน มนัสเสวี (โท 44) อ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม (61) 
ดร.เกษม สุขกองวารี (63) คุณวรรัตน รัชฎาวงษ (67) คุณธาริณี วงศนคร (โท 46) คุณสุฤดี ตรีเทพวิจิตร (โท 47) 
คุณพรมณี ขําเลิศ (67) คุณจิราวิทย ญาณจินดา (66) คุณอรอุมา คงหวยรอบ (โท 45) คุณณัฐวุฒิ กวีวิวิชชัย (โท 45) 
คุณรัฐยา เลิศลาภวศิน (โท 45) คุณภัทราภรณ แพงนคร (โท 41) ดร.นงนิตย มรกต (เอก 43) คุณทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข (66) 
คุณโสภณ แกวทิพย (โท 46) คุณณัฐพล อัศวชาติธงชัย (โท 45) คุณเทวารักษ ปานกลาง (70) คุณสุพัตรา ทิพยจินดาชัยกุล (โท 44) 
คุณวรพจน ธนสหวรคูณ (44) คุณสุรุจ ธรรมนิยม (70) คุณพรนิภา พาทา (โท 46) คุณแพทอง ศรีแกนจันทร (โท 45) 
คุณมาริษา วงศแกว (70) คุณวสุรา สุนทรตันติกุล (70) คุณประภาพรรณ โหมดหิรัญ (70) คุณเบญจพร พรนิมิตกุล (70) 

   ทานที่สมัครสมาชิกแลวแตยังไมมีรายชื่อของ
ทานปรากฎอยูในรายนามสมาชิกชมรมฯ กรุณา
ติดตอนายทะเบียน (รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา)
หรือเลขานุการชมรมฯ (ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ) 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
พุธ 31 สิงหาคม 2548 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีฯ ครั้งที่ 7/2548 หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 
พุธ 28 กันยายน 2548 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมีฯ ครั้งที่ 8/2548 หอง 1108 อาคารมหามกุฏ 
จันทร 10 – พฤหัสบดี 13 
ตุลาคม 2548 

Shortcourse for Chemistry Professionals I: 
เทคโนโลยีดานยางและพอลิเมอร (รายละเอียดหนาที่ 9)  

หอง M01 อาคารมหามกุฏ คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ 

เสาร 29 ตุลาคม 2548 ทัศนศึกษากับชมรมนิสิตเกาเคมี: เมืองแมกลอง และทอด
กฐิน วัดคายบางกุง (รายละเอียดหนาที่ 6) 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

อังคาร 1 พฤศจิกายน 2548 บรรยายพิเศษ “ทิศทางและวิชาชีพของชาวเคมี” 
จัดโดยชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ 

หอง 308 อาคารมหามกุฏ คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ 

พฤหัสบดี 17 – ศุกร 18 
พฤศจิกายน 2548 

Shortcourse for Chemistry Professionals II: 
เทคโนโลยีสนเทศทางเคมีเบ้ืองตน (รายละเอียดหนา 10) 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พุธ 23 – อาทิตย 27 
พฤศจิกายน 2548 

จุฬาวิชาการ’48 “สานความรู สูแผนดิน” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อังคาร 6 – พุธ 7 ธันวาคม 
2548 

The First Mathematics and Physical Sciences 
Graduate Congress “Neo Generation of Science and 
Technology” 

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ 0-2218-7625, ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน โทร 0-2218-7627 โทรสาร 0-2254-1309, 0-
218-7598 e-mail: cuchemalumni@yahoo.com website: www.chemistry.sc.chula.ac.th  
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ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2218-7596-7, 0-2218-7625 โทรสาร 0-2254-1309 02-218-7598  
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

 
กรุณาสง 

 
 

 
 

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาเคมีแและชมรมนิสิตเกาเคมี

One spirit…. One vision ทานสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ แลวหรือยัง? 


