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            นํ�าใจน้องพี� เคมีจฬุาฯ 
       

จดหมายขาวของ่ ชมรมนสตเกาิ ิ ่ เคมี จฬุาฯ  
ปีที� ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 

 

 
 
 
 

 

การบรรยายพเศษ ิ “ทศทางและวชาชีพของชาวเคมีิ ิ  ปี 4” 
   

  ภาควิชาเคมีร่วมกับชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ จัดให้มีการบรรยาย
พเิศษและเสวนาในหวัขอ้เรื�อง “ทศิทางและวชิาชพีของชาวเคม”ี ณ หอ้ง 308 
อาคารมหามกุฏ ในวนัองัคารที� 4 พฤศจกิายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ�ง
ในครั ?งนี?จดัขึ?นเป็นครั ?งที� 4 แลว้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหนิ้สติเคมปีจจุบนัั ทั ?งใน

ระดับปริญญาตรี โท และเอก 
รับรู้ถึงสถานภาพของทิศทาง
และวิชาชีพนักเคมีหลังจากจบ
การศกึษา ทั ?งในแง่มุมการเขา้สู่
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกจิ และการศกึษาต่อ ซึ�งในปีนี?ไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรที�
เป็นรุ่นพี� รศ.ดร.ศุภวรรณ ตนัตยานนท ์(เคมรุ่ีน 38) อาจารยป์ระจาํภาควชิาเคม,ี 
คุณอาํนวย นาครชัตะอมร (เคมรุ่ีน 42) รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซลีคี เคม-ี
คอล จํากัด, คุณวิชชา สิมศิริ (เคมีรุ่น 58) Southeast Asia Sales Director 

บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จาํกดั และคุณธรีภทัร ์เตชะมหพนัธ ์(เคมรุ่ีน 73) Sales Representative บรษิทัไทยพลาสตกิ
และเคมภีณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) โดยม ีดร.ไพฑรูย ์รชัตะสาคร (เคมรุ่ีน 62) เป็นผูด้าํเนินรายการ และ ดร.ปารฉิัตร วนลาภพฒันา 
(เคมรุ่ีน 63) เป็นพธิกีร 
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ทุนการศึกษา 
 ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ ได้
มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตภาควิชา
เคมเีพิ�มเตมิอกี 1 คน ในปีนี? คอื นายพร-
เทพ แสงรํ า ไพ นิสิตชั ?น ปีที�  4 เ ป็น
จํานวนเงินทั ?งสิ?น 18,000 บาท ซึ�งคุณ
ปฐม แหยมเกตุ ประธานของชมรมฯ ได้
ให้เกียรติในการมอบทุนนี?เมื�อวันที� 11 
พฤศจิกายน 2551 โดยมี ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ หัวหน้าภาควิชาเคมี และ
คณะกรรมการฯ เป็นร่วมสกัขพียาน 
 

การสนับสนุนกจกรรมของนสติ ิ ิ  

 และทางชมรมฯ ยงัได้ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 20,000 บาท 
แก่นิสติชั ?นปีที� 4 เพื�อจดัทําโครงการ “จําหน่ายสนิค้าเพื�อเคมนุีสรณ์ 52” ในงาน
จุฬาวชิาการ’51 ที�จดัขึ?นระหว่าง 26-30 พฤศจกิายน 2551 อกีดว้ย 
 

 

 
 

นํ�าใจน้องพี�เคมีจฬุาฯ 
จดหมายขา่วของชมรมนสิติเก่าเคม ีจุฬาฯ 
 

วตัถปุระสงค ์  
เพื�อเป็นสื�อกลางระหว่างสมาชกิและภาควชิา 
ในการเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูของสมาชกิ 
ภาควชิาและความเคลื�อนไหวในวงการเคม ี
 

ที�ปรกึษา   
ประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ  
(คุณปฐม แหยมเกตุ) 
รองประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ  
(รศ.ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล) 
หวัหน้าภาควชิาเคม ี 
(ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ)ิ 
 

บรรณาธการิ  
อ.ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา   
 

กองบรรณาธการดาํเนนการ  ิ ิ  
ผศ.ดร.วรวรี ์โฮเว่น 
ผศ.ดร.เสาวรกัษ์ เฟื�องสวสัดิ h 
ผศ.ดร.ขนษิฐา พุดหอม 
 

สถานที�ตดตอ  ิ ่  

ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ภาควชิาเคม ี 

คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท ์0-2218-7596-7  

โทรสาร 0-2218-7598  

e-mail: cuchemalumni@gmail.com 

website: www.chemistry@sc.chula.ac.th 

 

                                            จดหมายข่าว “นํ?าใจน้องพี� เคมจีุฬาฯ”  
                                            ฉบบันี?ถอืฉบบัส่งท้ายปี 2551 ซึ�งในปี 
                                            หน้า ทางชมรมนิสติเก่าเคมฯี จะมกีาร
ปรบัรูปแบบของจดหมายข่าว ทั ?งนี?ทางกองบรรณาธกิารยนิดเีป็นอย่างยิ�ง 
หากสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยส่งมาได้ที� 
cuchemalumni@gmail.com เพื�อที�จดหมายข่าว “นํ?าใจน้องพี� เคมจีุฬาฯ” 
จะไดเ้ป็นสื�อกลางของพี�น้องชาวเคม ีจุฬาฯ ต่อไป  
 นอกจากนี? อยากเชญิชวนสมาชกิทุกท่านมาร่วมงาน “คืนสูเหยา้่
ชาวเคมี 2552” ในวนัอาทิตย์ที� 1 กุมภาพนัธ์ 2552 ซึ�งจะมีการทําบุญ
ภาควชิาเคมใีนช่วงเช้า และรบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ณ ศาลา
พระเกี?ยว จุฬาฯ ทางกองบรรณาธิการหวงัว่า พี�น้องชาวเคมี จุฬาฯ จะ
มาร่วมงานนี?อย่างคบัคั �งเช่นเคย ซึ�งสามารถดูรายละเอยีดของงานได้ใน
จดหมายขา่วฉบบันี?  
                                       - กองบรรณาธกิาร -  

บ.ก. แถลง 

 

กาํหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ่  
ห้อง 1108 อาคารมหามกฏุ ภาควชาเคมี คณะวทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทยาลยัิ ิ ิ  

 

ครั ?งที� 9/2551 วนัองัคารที� 2 ธนัวาคม 2551  ครั ?งที� 1/2552 วนัองัคารที� 13 มกราคม 2552 
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ภาควชาเคมีิ  คณะวทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทยาลยัิ ิ  และ ชมรมนสตเกาเคมี จุิ ิ ่ ฬาฯ 

มคีวามยนิดขีอเชญิท่านร่วมงาน 
 

“คืนสเูหย้า่  ชาวเคมี จฬุาฯ ปี 2552” 
 

วนัอาทตยที์! ิ 1 กมุภาพนัธ ์2552 
เวลา 9.00 - 11.00 น. ชั �น 11 อาคารมหามกุฏ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จฬุาฯ 

เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ศาลาพระเกี�ยว จุฬาฯ  
      กาํหนดการ  

09.00-11.00 น. พธิทีาํบญุภาควชิาเคมปีระจาํปี 2552  ชั �น 11 อาคารมหามกุฏ 

11.00-11.30 น. ลงทะเบยีน ศาลาพระเกี�ยว จุฬาฯ  

11.30-12.00 น. พธิแีสดงมุทติาจตินกัเคมอีาวโุส  

12.00-15.00 น. งานสงัสรรค ์“คืนสูเหย้า่  ชาวเคมี จฬุาฯ ปี 2552” 

- ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิหวัหน้าภาควชิาฯ กล่าวตอ้นรบั 

- คุณปฐม แหยมเกตุ ประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ กล่าวเปิดงาน 
- ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั 

- การแสดงของนิสติปจจุบนัั  
- พธิมีอบรางวลันิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ดเีด่น ประจาํปี 2551 

- การจบัฉลากของรางวลั 

- กจิกรรมบนเวทอีื6นๆ  

 

 

      บตัรราคา 300 บาท สาํรองที�นั �งและสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�: คุณศรินินัท ์โทร 0-2218-7605; คุณปรศันียา โทร 0-2218-7596-7; 
      โทรสาร 0-2218-7598, 0-2254-1309; และ e-mail cuchemalumni@gmail.com 
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 ผศ.คร.วรินทร ชวศิริ (เคมีรุ่นที� 50) ได้เข้ารบัตําแหน่งหวัหน้าภาควิชาเคมี ต่อจาก รศ.ดร. 
ศริิรตัน์ ก๊กผล (เคมีรุ่นที� 36) ซึ�งหมดวาระไปตั ?งแต่เดือนตุลาคมที�ผ่านมา โดยมีทีมทํางานที�พร้อมจะ
พฒันาภาควชิาต่อไป ดงันี? 
 

  

 

รองหวัหน้าภาคฯ ฝายบรหิาร่  
ผศ.ดร.อรวรรณ สงวนเรอืง 

 

รองหวัหน้าภาคฯ ฝายวางแผนและพฒันา่  
ผศ.ดร.ปรชีา เลศิปรชัญา 

รองหวัหน้าภาคฯ ฝายวชิาการ่  
ผศ.ดร.สชุาดา จอูนุวฒันกุล 

   
รองหวัหน้าภาคฯ ฝายวจิยั่  

รศ.ดร.ธรียทุธ วไิลวลัย ์
รองหวัหน้าภาคฯ  

ฝายเทคโนโลยี่ และสารสนเทศ 
อ.ดร.ววิฒัน์ วชริวงศก์วนิ 

 

รองหวัหน้าภาคฯ ฝายกจิการนิสติ่  
ผศ.ดร.เฟื�องฟา อุ่นอบ้  

   
ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ ฝา่ยบรหิาร 
ผศ.ดร.โสมวด ีไชยอนันตส์จุรติ 

ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ ฝายบรหิาร่  
อ.ดร.สมัฤทธ ิวชัรสนิธุ์h  

ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ ฝายวชิาการ่  
ผศ.ดร.อรณุศริ ิชติางกูร 

 

    
ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ  

ฝายวชิาการ่  
ผศ.ดร.เสาวรกัษ ์เฟื�องสวสัดิ h 

ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ  
ฝายวชิาการ่  

อ.ดร.สนิุปกา สขุภริมย ์

ผูช้่วยหวัหน้าภาคฯ  
ฝายวเิทศสมัพนัธ์่  

ผศ.ดร.วรวรี ์โฮเว่น 

เลขาธกิารภาคฯ 
อ.ดร.พฒัทรา สวสัด ี

คณะบรหารชุดใหมของภาควชาเคมีิ ิ่  
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       ชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯ  ิ ิ ่  
     ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     254 ถนนพญาไท ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 E-mail: cuchemalumni@gmail.com 
     Tel. 0-2218-7596-7 Fax. 0-2254-1309, 02-218-7598 
 

 
 
 
 

งาน “จุฬาวชิาการ” ที�เพิ�งผ่านมาในวนัที� 26-30 พฤศจกิายน 2551 เป็นโอกาสหนึ�งที�จะ
ส่งเสรมิให้นิสติ ได้ลงแรงร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมความรู้ด้านต่างๆ คณาจารย์ มโีอกาสได้นํา
ผลงานที�มคุีณค่าออกแสดงต่อสาธารณชน เพื�อถ่ายทอดความรูข้องตนออกไป 

ชมรมนิสติเก่าเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ ขอสนบัสนุนกจิกรรมที�มคุีณค่าในครั ?งนี? และทางชมรมภาคภูมใิจที�ได้
มสีว่นร่วมในการจดัเสวนาเรื�อง “ทศิทางพลงังานใหม่สาํหรบัประเทศไทยในอนาคต” ในงานจุฬาวชิาการฯ อกีดว้ย และ
หวงัว่าความรูท้ี�แลกเปลี�ยนกนัในการเสวนาดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจบา้ง ไม่มากกน้็อย 

ชมรมหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า จะมบีทบาทมากขึ?นในเวทวีชิาการต่างๆ ซึ�งจะเป็นไปได ้หากเพื�อนพอ้งน้องพี� ชาวเคมี
ดว้ยกนั  มาร่วมเป็นสมาชกิชมรมมากขึ?น และเขา้ร่วมกจิกรรมสาํคญัๆ ของชมรมฯ ในโอกาสต่อไป 

ขอบคุณและสวสัดคีรบั  
 

          ปฐม  แหยมเกต ุ
      ประธานชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ่  พ.ศ. 2550-2551 

 

 

คณะกรรมการชมรมนสตเกาเคมีิ ิ ่  จฬุาฯ ประจาํปี พ.ศ. 2550 - 2551 

1. รองศาสตราจารย ์แมน้ อมรสทิธิ h  รุ่นที� 21  ที�ปรกึษา 
2. ศาสตราจารย ์ดร.อุดม ก๊กผล   รุ่นที� 30  ที�ปรกึษา 
3. ศาสตราภชิานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล  รุ่นที� 34  ที�ปรกึษา 
4. ศาสตราจารย ์ดร.โสภณ เรงิสาํราญ  รุ่นที� 36  ที�ปรกึษา 
5. คุณปฐม แหยมเกตุ    รุ่นที� 36  ประธาน 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล  รุ่นที� 36  รองประธาน 
7. ดร.ลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ   รุ่นที� 41  กรรมการ 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สชุาดา จอูนุวฒันกุล รุ่นที� 43  กรรมการ 
9. คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา   รุ่นที� 45  กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.อธชิา ฉายสวุรรณ   รุ่นที� 46  กรรมการ 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรนิทร ชวศริ ิ  รุ่นที� 50  กรรมการ 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ เฟื�องสวสัดิ h รุ่นที� 58  กรรมการและนายทะเบยีน 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา พุดหอม  รุ่นที� 61  กรรมการและเลขานุการ 
14. อาจารย ์ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา  รุ่นที� 63  กรรมการและเหรญัญกิ 

คยุกบัประธานชมรม
ฯ 

โปรดเสนอชื�อ 
ผูแ้ทนรุ่นของท่านพรอ้ม 

สถานที� โทรศพัท ์โทรสาร และ 
Email เพื�อเป็นตวัแทนในการ 
ตดิต่อ สง่ขา่วสารและขอ้มลู 

กบัชมรมฯ 
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ขอ้มลู ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2551  แพลทนัมิ  เพชร ทอง เงิน นสติ ิ  รวม 
(ตวัเลขหลงัชื�อสมาชกิคอืรุ่นของท่าน) 2 7 75 15 24 123 
 

สมาชกแบบิ แพลทนัมิ     

คุณอารรีตัน์ อารณัยองักูร (39) คุณศริบิุญ พลูสวสัด ิh (39)   

สมาชกแบบเพชริ     

น.ต. เกยีรตศิกัดิ h นุตาลยั (12) คุณธงชยั คงศกัดไ์พศาล (14) รศ.อรณุี คงศกัดไิพศาล h (14) คุณบญัชา ชณุหสวสัดกิุล (34) 
ศ.ดร.โสภณ เรงิสําราญ (36) คุณเอกสทิธิ h บวัสรวง (37) คุณสหสั ศภุพมิล (44)  

สมาชกแบบทองิ     

พล.ต.ประเสรฐิ ธรีคุปต ์(5) ศ.ดร.เผดจ็ สทิธสิุนทร (16) รศ.แมน้ อมรสทิธ ิh (21) รศ.สุวล ีจนัทรก์ระจา่ง (27) 
คุณชดชอ้ย เอี�ยมพงษ์ (28) คุณสนัต ์หวงัเจรญิ (28) คุณบุญฤทธ ิมหามนตรีh  (33) คุณสุเมธ ลิ�มอตบิลูย ์(33) 
คุณจริาภา  สุวรรณประกร (33) คุณสุรยี ์นรนิทรส์รศกัดิ h (33) คุณประสาน  แกว้เกษ (34) คุณประสพพร พาทยกุล (35) 
รศ.ดร.เพรศิพชิญ์ คณาธารณา (36) คุณปฐม แหยมเกตุ (36) ศ.ดร.สุดา เกยีรตกิาํจรวงศ ์(37) คุณประพนัธ ์อรยิเมธ ี(38) 
คุณโอภาส โอรสาโรจน์ (38) คุณวฒันี เจรญิสวรรค ์(38) รศ. ดร.ศภุวรรณ ตนัตยานนท ์(38) ดร.วราคณา เอี�ยมแกว้ ๖39) 
คุณดยันา ครีะสมบูรณ์ (39) คุณขวญั อึ�งตระกูล (39) คุณจนัทรเ์พญ็ ใจธรีภาพกุล (39) ดร.อญัชร ีธปูตากอ้ง (39) 
คุณสาธติ อารสีนิพทิกัษ์ (40) คุณสุทศัน์ ลิ?มประดษิฐานนท ์(40) คุณลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ (41) ผศ.พรพรรณ อดุมกาญจนนนัท ์(41) 
ผศ. ดร.สุชาดา จอูนวฒันกลุ (43) คุณนนัทวิฒัน์ ประทปีะวณิช (43) คุณอดุมสนิ เจรญิวุฒพิงศ ์(43) คุณสุภรณ์  นาวเีรอืงรตัน์ (43) 
คุณวนิิต ณ ระนอง (44) คุณศภุางค ์เชงิชวโน (44) คุณโฆษติ เลศิพรมสนิธิ h (44) คุณกาญจนา อนุรกัษ์กมลกุล (44) 
คุณธารนีิ อตัตาภบิาล (45) คุณทวชียั ชื�นสุขสนัต ์(45) คุณดวงรตัน์ งามไพบูลย ์(45) คุณศกัดณิรงค ์ลมิปภาสวตั h (45) 
คุณอารยะ สุคนธข์จร (45) คุณสุปรยีา แสงหริญั (45) คุณภานุช เพช็รบวัศกัด ิh (45) คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา (45) 
คุณพชิยั จนิดาทองประภา (45) คุณไกรสหี ์วงศอ์นวชั (48) คุณสนัทนา ธติริงัส ี(48) คุณเบญจวรรณ นิ�มอนงค ์(48) 
ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิ(50) คุณจรีะพนัธ ์จนิดา (50) คุณชลธชิา มหทัธนารกัษ์ (50) คุณธนสาร  สุรวุฒกิุล (50) 
รศ.ดร.สุภา หารหนองบวั (51) คุณวราภรณ์  พาราสุข (51) รศ.ดร.วุฒชิยั พาราสุข (51)   คุณมานิต ตนัตศิริวิฒัน์ (51) 
คุณสุขจติ  พงษเ์จรญิ (54) คุณกติพิงษ์ สระทองลอ้ม (54) คุณชชัชยั กรีตวิรสกุล (55) รศ.ดร.มงคล สุขวฒันาสนิิทธ ิh (56) 
คุณอาทติยา วรีกาญจนา (56) ผศ. ดร.วรวรี ์โฮเว่น (57) คุณศริวิรรณ ทั ?งวงศเ์จรญิ (57) ดร.ประวทิย ์สงิหโ์ตทอง (54) 
ดร.บญุชวน อมิราพร (59) คุณไกรธวชั ศรเีบญจรตัน์ (59) คุณสทิธศิกัด ิอนนัตประยูร h (60) ผศ. ดร.สมศกัด ิเพยีรวณิช h (60)  
คุณสุพจน์ อว้นเจรญิกุล (60) ดร.ดวงกมล นนัทศร ี(61) คุณสลลิทพิย ์ประเทอืงสุขศร ี(68) คุณคุณาวฒุ ิใจแน่ (72) 
รศ.ดร.นวลพรรณ จนัทรศริ ิ คุณศริพิร สถติมั �นคง ดร.อจัฉรา เพยีรวณิช   

สมาชกแบบเงน ิ ิ (รายปี)   

รศ.เกษร วรีชาโต (28) คุณกณัทพิย ์รตันชาตชิชูยั (39) นาวาเอกมานะ นาคแนวด ี(41) คุณวภิารตัน์ รตันยานนท ์(53) 
รศ.ดร.ธรียุทธ วไิลวลัย ์(57) คุณดวงธดิา จิ?วบุญสรา้ง (58) คุณจริาพร พนมธรรม (58) ผศ. ดร.เสาวรกัษ์ เฟื�องสวสัด ิh (58) 
คุณสุชาดา ดชียัยะ (58) ผศ. ดร.ปกรณ์ วรานุศภุากุล (59) ดร.พุทธรกัษา วรานุศภุากลุ (60) คุณดํารงค ์สมมติร ์(61) 
ผศ.ดร.ขนิษฐา พดุหอม (61) ผศ.ดร.ปรชีาภูวไพรศริศิาล (61) อ.ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา (63)  

สมาชกนสต ิ ิ ิ (รายปี)    

คุณกนกพร คาํทพิย ์(73) คุณกนิษฐกิา สําเนียงแจม่ (73) คุณกรทพิย ์วชัระธาํรงกุล (73) คุณกรองกาญจน์ ววิฒัน์วศิวกร (73) 
คุณกฤตธิ ีวรรณจกัร (73) คุณคมพนัธ ์วงศป์ญญาภรณ์ั  (73) คุณเจนจริา ปานชมพู (73) คุณเจนจริา ภูรริกัษพ์ติกิร (73) 
คุณณชัฌา พาณิชยว์งศ ์(73) คุณไตรรตัน์ กุลศริวิฒัน์ (73) คุณธชัชา สามพมิพ ์(73) คุณธญัชนก อดุมทรพัย ์(73) 
คุณประเสรฐิ แซ่เบ๊ (73) คุณภทัรพร นําศรนิีรนัดร ์(73) คุณรุง่นภา คงสงัข ์(73) คุณวรรณนภา ลดีอกไม ้(73) 
คุณศภุวรรณ ถริะโสภณ (73) คุณสราญ กรบงกชมาศ (73) คุณสริกิาญจ ์ชวิววิ (73) คุณสริริตัน์ เพญ็ศริกิุล (73) 
คุณสุธรีา ตนัตวิฒันกูล (73) คุณอมรเศรษฐ ์เตชพฤทธนินัท ์(73) คุณอาทติย ์วงศอ์จัฉรยิา (73) คุณเอกสทิธ ิปนรตัน์h ั ?  (73) 

 
 
 

 ท่านที�สมคัรสมาชกิแล้วแต่ยงัไม่มรีายชื�อของท่านปรากฎอยู่ในรายนามสมาชกิชมรมฯ กรุณาติดต่อนายทะเบยีน 
(ผศ.ดร.เสาวรกัษ์ เฟื�องสวสัดิ h) หรอืเลขานุการชมรมฯ (ผศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม) ทั ?งนี?สมาชกิสามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลู
ไดเ้องที� http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni/index.htm ภายใตห้วัขอ้ “ทาํเนียบนิสติเก่า” 
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ใบสมคัรสมาชกิ  
 

 ⋅ ชื�อ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 
 ⋅ เขา้ศกึษาเคม ีจุฬาฯ ปีการศกึษา .................................................................................................................. 
 ⋅ ที�อยู ่เลขที� .............................. หมู่บา้น ............................................ ซอย ................................................... 
    ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต .................................. 

         จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย ์............................. โทรศพัท ์................................................ 
    โทรสาร ..................................... E-mail: .................................................................................................... 
 ⋅ สถานที�ทาํงาน เลขที� .............................. ซอย ........................................ ถนน ............................................. 
    ตําบล/แขวง ........................................................... อาํเภอ/เขต ................................................................... 
    จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... โทรศพัท ์....................................... 
    โทรสาร ....................................... 
 ⋅ ตําแหน่งปจจุบนัั  ............................................................... 
 ⋅ วุฒกิารศกึษาสงูสดุ .......................................................... สาขา .................................................................. 
 ⋅ ความเชี�ยวชาญพเิศษ ................................................................................................................................... 
 ⋅ สมคัรสมาชกิประเภท 

□ รายปี (เงนิ) 300 บาทต่อปี*   □ ตลอดชพีแบบทอง 3,000 บาท 
□ ตลอดชพีแบบเพชร 10,000 บาท  □ ตลอดชพีแบบแพลทนิมั 20,000 บาท 
□ นิสติสมาชกิ 150 บาทต่อปี   □ สมาชกิสถาบนั 2,000 บาทต่อปี 
*หากชาํระต่อเนื�องกนั 10 ปีจะไดร้บัการปรบัสภานภาพเป็นสมาชกิตลอดชพีแบบทอง 

 ⋅ วธิชีาํระเงนิค่าสมาชกิ 
□ เงนิสด 
□ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 

ชื�อบญัช ี“ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ” เลขที�บญัช ี045-2-942-48-4 
(กรุณา fax สาํเนาหลกัฐานการโอนเงนิมาที� 0-2218-7598, 0-2254-1309) 

□ ธนาณตั ิหรอื เชค็ สั �งจ่าย “ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ” ปณ. จฬุาฯ 
 

         ลงนาม ................................................................. 
  
 

 

ชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ   
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
254 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 E-mail: cuchemalumni@gmail.com 
Tel. 0-2218-7596-7 Fax. 0-2254-1309, 02-218-7598 
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วนั-เวลา กจกรรมิ  สถานที� 

องัคาร 2 ธนัวาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั ?งที� 9/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 

องัคาร 13 มกราคม 2552 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั ?งที� 1/2552 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 

อาทติย ์1 กุมภาพนัธ ์2552 งาน “คนืสูเ่หยา้ชาวเคม ี2552” ภาควชิาเคม ีและศาลาพระเกี?ยว 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ:  ผศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม โทร 0-2218-7639 โทรสาร 0-2254-1309, 0-218-7598 
e-mail: cuchemalumni@gmail.com website: www.chemistry@sc.chula.ac.th 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦ 
 
 

 
ชมรมนสตเกาเคิ ิ ่ มี จฬุาฯ   
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2218-7596-7, 0-2218-7625 โทรสาร 0-2254-1309 02-218-7598  
e-mail: cuchemalumni@gmail.com 

 
กรุณาสง่ 
 

 
 

 
 
 
 

One spirit…. One vision ทานสมคัรเป็นสมาชกชมรมฯ แล้วหรอืยงั่ ิ ? 

ปฏทนกจกรรมิ ิ ิ ภาควชาเคมีและชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ิ ่  

 

ชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ่ ได้เปลี�ยนแปลง e-mail account จาก cuchemalumni@yahoo.com เป็น 
cuchemalumni@gmail.com 

 

พบกนัพบกนั......วนัคืนสเูหย้าฯ ่วนัคืนสเูหย้าฯ ่ 11  กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์22555522    


