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ขอแสดงความยนดีกบับณัฑตใหม ปี ิ ิ ่ 2550 
   

         ภาควชิาเคมร่ีวมกบัชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ไดจ้ดังานเพ ื�อแสดงความยนิดี

กบับณัฑติใหม่ ปี 2550 ไปเม ื�อวนัท ี� 6 กรกฎาคม 2550 ท ี�ผ ่านมา บรรยากาศในงาน

เต ็มไปด้วยความค ึกค ัก โดยงานนี" ผศ.ดร.ว ัลภา เอ ื"องไมตรีภ ิรมย ์ และ ผศ.ดร.

อภชิาต ิอิ�มยิ"ม รบัหน้าท ี�เป็นพธิกีร กจิกรรมในงานเริ�มตน้ดว้ย รศ.ดร. ศริริตัน์ ก๊กผล 

หวัหน้าภาควชิาเคม ีและคุณปฐม แหยมเกตุ ประธานชมรม ไดก้ล่าวแสดงความยนิดี

กบับณัฑติใหม่ แลว้ตามดว้ยการมอบของท ี�ระลกึจากเหล่าคณาจารยแ์ละรุ่นพี� ซึ�งเป็น

การ ์ดแสดงความยินดีจากภาควิชาฯ ดอกกุหลาบท ี�ได้ร ับความอนุเคราะห ์จาก

ศาสตราภ ิชานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล และยงัมหีน ังสอื “หย ูกยาน่าร ู ้” ท ี�ได้รบัความ

อนุเคราะห ์จาก ดร.ลักขณา ล ีละยุทธ-

โยธนิ กจิกรรมต่อมาเป็นการมอบรางวลั

แด่บณัฑิตท ี�ได้เกียรตินิยม ซึ�ง รศ.แม้น 

อมรสิทธ ิ กรุณาเป็นธ ุ ระในการเลือกI

รางวลั และปิดท ้ายด้วยการรบัประทาน

อาหารร่วมกนัของเหล่าคณาจารย ์ รุ่นพี� 

และบณัฑติ 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ห่างหายกนัไปนานพอสมควรกบัจดหมายข่าว  “นํ"าใจน้องพี� เคมจีุฬาฯ” โดยจดหมาย 

                                        ข่าวฉบบัพเิศษนี"จดัท ําข ึ"นเพ ื�อบอกเล่าเร ื�องราวของชมรมนิสติเก่าเคมฯี ต ั "งแต่ช่วงปีท ี�

ผ ่านมา เช่น กจิกรรมของชมรม คณะกรรมการชุดปจจุบนั และ ั รายนามสมาชกิ เป็นต้น ทางกองบรรณาธกิารหวงัเป็น 

อย่างยิ�งว่าจดหมายขา่ว “นํ"าใจน้องพี� เคมจีุฬาฯ” จะยงัเป็นส ื�อกลางของพี�น้องชาวเคม ีจุฬาฯ ต่อไป 
 

                                          กองบรรณาธกิาร  

บ.ก. แถลง
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อบรมหลกัส ูตรระยะส ั �นคร ั �งที� 3 เรื�อง Science and Technology 

of Fats and Oils 

        เม ือว ันท ี 18 กรกฎาคม  2550 

ภาควิชาเคมีและชมรมนิสิตเก่าเคม ี

จุฬาฯ ได้จ ัดการอบรมหลักส ูตรระยะ

ส ั "นคร ั "งท ี 3 ณ หอ้ง 1119 อาคารมหา-

มกุฎ ในหวัขอ้เร ือง ”Fats and Oils: 

New Innovation for Industries” โดยมี

คุณเสก บ ุญบรรลุ ให้เก ียรติเป็นผู ้

บรรยาย ซึงมเีนื"อหาเก ียวขอ้งกบัคุณสมบตัิต่างๆ แหล่งท ีมา กระบวนการผล ิต 

และตลาดของไขมนัและนํ"ามนั ปญหาสขุภาพจากไขมนัและนํ"ามนัั  และความร ู ้

เร ือง trans fatty acid, diglyceride และ modified fat & oil มคีณาจารยแ์ละ

ผูส้นใจเขา้ร่วมการอบรมกว่า 40 คน กจิกรรมคร ั "งนี"กใ็หค้วามร ูก้นัไปถ้วนหน้าอกี

เช่นเคย 

 

กอลฟ์การกศุล CU CHEM CLUB 2007 

        ผ่านไปแลว้จา้!! กจิกรรมดีๆ  ได้

บ ุญแล ้วย ังสุขภาพดีอีกด้วย เม ือว ันท ี 

27 ตุลาคม 2550 ท ีผ ่ านมา ภาควิชา

เคมี และชมรมนิสติเก่าเคมี จุฬาฯ ได้

จ ัดงานกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางว ัล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์  และถ้วย

รางวลัรองปลดักระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยขี ึ"น ท ีสนามเทรชเชอร ์ฮลิล ์(Treasure Hill, Golf and Country 

Club) อ. บ ้านบงึ จ. ชลบ ุร ี บรรยากาศการแข่งขนัเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน 

และในช่วงคําผูเ้ขา้แขง่ขนัไดร้่วมกนั 

รบัประทานอาหารเยน็ มกีารมอบถ้วย

รางวลัการแข่งขนักอล์ฟและจบัฉลาก

ของรางวลัดว้ย รายไดส้ว่นหนึงบรจิาค

ให ้มลูนิธ ิศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิ 
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จดหมายขา่วของชมรมนสิติเก่าเคม ีจุฬาฯ 
 

วตัถปุระสงค ์  
เพ ือเป็นส ือกลางระหว่างสมาชกิและภาควชิา 

ในการเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูของสมาชกิ 

ภาควชิาและความเคลือนไหวในวงการเคม ี
 

ที�ปรกึษา   
ประธานชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ  

(คุณปฐม แหยมเกตุ) 

หวัหน้าภาควชิาเคม ี 

(รศ.ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล) 
 

บรรณาธการิ  

อ.ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา   
 

กองบรรณาธการดาํเนนการ  ิ ิ  
ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิ

ผศ.ดร.วรวรี ์โฮเว่น 

ผศ.ดร.เสาวรกัษ์ เฟืองสวสัดิ I 

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@yahoo.com 

website: www.chemistry@sc.chula.ac.th 
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บรรยายพเศษ ิ “ทศทางและวชาชีพของชาวเคมีิ ิ  ปี 3” 

        ภาควชิาเคมร่ีวมกบัชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ จดัการบรรยายพเิศษและเสวนาใน

หวัขอ้เร ือง “ทศิทางและวชิาชพีของชาวเคม”ี ซึงในคร ั "งนี"จดัข ึ"นเป็นคร ั "งท ี 3 โดยมี

วตัถุประสงค ์ท ีจะให้นิสติเคมปีจจุบนัรบัร ูถ้ ึงสถานภาพของทศิทางและวชิาชพีน ักเคมีั

หลงัจากจบการศกึษาแลว้ การเสวนาจดัข ึ"นท ีหอ้ง 308 อาคารมหามกุฏ ในวนัท ี 6 

พฤศจกิายน 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยในปีนี"ไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรท ีเป็น

รุ่นพี ศาสตราภชิานไกรฤทธ ิ I บ ุณยเกยีรต ิ (ศษิยเ์ก่าภาควชิาพฤกษศาสตร)์ กรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท แพนราชเทวี ก รุ๊ป จําก ัด (มหาชน), คุณศ ิริวรรณ วชิระช ูเดช 

ผูจ้ดัการอาวุโสฝายพฒันาผลติภณัฑไ์อศกรมี บรษิทั ย ูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิ"ง จํากดั่  (เคมรุ่ีน 41), คุณยุทธนา เจยีมตระการ 

ผูจ้ดัการฝายสนิคา้พเิศษ บรษิทั เอสซจี ีพลาสตกิส ์จาํกดั่  (เคมรุ่ีน 50) และคุณสาวติร เผดมิอรรถกจิ (เคมรุ่ีน 72) โดยม ีผศ.ดร.

วรวรี ์โฮเว่น เป็นผูด้าํเนินรายการ 
 

 

 

 

นสตที�ได้รบัท ุนปี ิ ิ 2550 – 2551 

        ภายใตก้ารสนบัสนุนของชมรมฯ กองท ุน 96 ปี เคมจีุฬาฯ ไดม้อบท ุนอุดหนุนใหแ้ก่นิสติ

ภาควิชาเคมีอย่างต่อเนือง โดยในช่วงปี 2550 – 2551 มีจํานวนนิสิตท ีได้รบัท ุนด ังนี" ปี

การศกึษา 2550 มนิีสติภาควชิาเคมไีดร้บัท ุนทั "งหมด 9 คน รวมเป็นจํานวนเงนิทั "งสิ"น 144,000 

บาท และปีการศกึษา 2551 มนิีสติภาควชิาเคมไีดร้บัท ุนทั "งหมด 14 คน รวมเป็นจํานวนเงนิ

ทั "งสิ"น 182,000 บาท และล่าสดุช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคมท ีผ ่านมา มนิีสติจาํนวน 10 คน 

ไดร้บัท ุนภายใต้โครงการเสรมิประสบการณ์วจิยั (Chem-CU REU) รวมเป็นจํานวนเงนิทั "งสิ"น 

76,000 บาท 
 

 

 
กาํหนดการประชมุคณะกรรมการชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ่  

ห้อง 1108 อาคารมหามกฏุ ภาควชาเคมี คณะวทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทยาลยัิ ิ ิ  
 

คร ั "งท ี 4/2551 วนัองัคารท ี 22 กรกฎาคม 2551 คร ั "งท ี 5/2551 วนัองัคารท ี 19 สงิหาคม 2551 

คร ั "งท ี 6/2551 วนัองัคารท ี 23 กนัยายน 2551 คร ั "งท ี 7/2551 วนัองัคารท ี 21 ตุลาคม 2551 

คร ั "งท ี 8/2551 วนัองัคารท ี 18 พฤศจกิายน 2551 
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        และแลว้ ”งานคืนส ูเหย้าชาวเคมี่ ” กเ็วยีนมาอกีคร ั "งหนึง ซึงจดัข ึ"นในวนัท ี 8 ธนัวาคม 2550 ท ีผ ่านมา ณ หอ้งองัรดี ูน ังต ์

ราชกรฑีาสโมสร ต ั "งแต่ 18.00 – 22.00 น. มชีาวเคม ีจุฬาฯ กว่า 

300 คนตบเทา้มาร่วมงานกนัอย่างคกึคกั ทั "งนี" ศ.ดร.สุพจน์ หาร-

หนองบวั คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์ ให้เกยีรติมาร่วมงานด้วย ใน

โอกาสนี"ได้มีพิธ ีมอบรางว ัลนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ ดีเด่น ประจําปี 

2550 โดยจดัแบ ่งรางวลัเป็น 6 ประเภท คอื (1) น ักอุตสาหกรรม

และนกัธ ุรกจิดเีด่น ไดแ้ก่ คุณบ ุญฤทธ ิมหามนตร ีI (เคมรุ่ีน 33) และ

คุณวเิทยีน นิลดํา (เคมรุ่ีน 34), (2) น ักวชิาการดเีด่น ไดแ้ก่ ศ.ดร.

เผด ็จ สทิธ ิสุนทร (เคมีรุ่น 16), (3) ผู ้บ ําเพ ็ญประโยชน์ต่อสงัคม

ดเีด่น ไดแ้ก่ คุณวภิาวรรณ มนุญปิจุ (เคมรุ่ีน 14) และ รศ.ดร.พชิยั โตววิชิญ ์(เคมรุ่ีน 30), (4) นกับรหิารวชิาการดเีด่น ไดแ้ก่ ดร.

เจรญิ วชัระรงัษ ี(เคมรุ่ีน 20) และคุณสชุาต ิมงคลพนัธ ์(เคมรุ่ีน 21), (5) นิสติเก่ากติตคุิณ ไดแ้ก่ ศ.ดร.ประดษิฐ ์เชียวสกุล (เคมี

รุ่น 1), มล.อนงค ์นิลอุบล (เคมรุ่ีน 5), พลตร ีประเสรฐิ ธรีคุปต ์ (เคมรุ่ีน 5), ศ.เกยีรตคุิณ ดร. ก ําจร มนุญปิจุ (เคมรุ่ีน 11) และ

ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา (เคมีรุ่น 13), (6) นิสิตเก่าผู ้มีคุณูปการต่อภาควิชาเคมี ได้แก่ รศ.แม้น อมรสิทธ ิ I (เคมีรุ่น 21) และ 

ศาสตราภชิานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล (เคมรุ่ีน 34) 

 

  

 

 

 

 

 

 

        บรรยากาศภายในงานมกีารต ั "งซุม้ลุน้โชคเพ ือหารายไดไ้ปสบทบกองท ุน 96 ปี โดยกจิกรรมในงานเริมต้นดว้ยการแสดง

มุฑติาจติแด่อาจารยอ์าวุโส เพ ือแสดงความเคารพและสาํน ึกในบ ุญคุณของเหล่าคณาจารยท์ ีอบรมส ั งสอน หลงัจากน ั "น กถ็งึควิ

การแสดงของนิสติภาควชิาเคมที ีต ั "งใจเตรยีมมาแสดงใหรุ่้นพีอย่างเตม็ท ี เม ือเพลดิเพลนิกบัการแสดงแลว้กเ็ป็นการมอบโล่รางวลั

แก่ศษิยเ์ก่าดเีด่น ผูป้ระพฤตตินดแีละสรา้งช ือเสยีงใหก้บัภาควชิาเคมขีองเรา และปิดทา้ยดว้ยการจบัรางวลัแก่ผูร่้วมงาน สรา้ง

ความสนุกสนานและลุ ้นระทึกว่าใครก ันหนอท ีจะได้เป็นเจ้าของรางว ัลใหญ่ของคําคนืนี"  และแลว้งานคนืส ูเ่หยา้ชาวเคม ี  

จุฬาฯ ปี 2550 กปิ็ดฉากไปอย่างสวยงามและประทบัใจ  
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รศ.ดร.ธรียุทธ วไิลวลัย ์ ไดร้บัรางวลันกัวทิยาศาสตรรุ่์นเยาว ์ จาก Third World Academy of 

Science (TWAS) เป็นรางวลัท ีมอบใหน้กัวทิยาศาสตรรุ่์นเยาวใ์นประเทศกาํลงัพฒันาท ีมผีลงาน

ดเีด่น โดยคดัเลอืกจากนกัวทิยาศาสตรท์ ีมผีลงานใน 4 สาขาวชิา คอื ชวีวทิยา เคม ีคณิตศาสตร ์

และฟิสกิส ์ ซึงไดม้พีธิมีอบรางวลัไปเม ือวนัท ี 7 กนัยายน 2550 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด ์

กรุงเทพฯ งานวจิยัเด่นท ีทาํใหไ้ดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ การสงัเคราะหเ์พพไทดนิ์วคลอีกิแอซดิ ซึง

สามารถจบัยดึกบัสารพนัธ ุกรรมไดอ้ย่างจาํเพาะเจาะจง การพฒันาวธิกีารสงัเคราะหส์ารออกฤทธ ิ I

ทางชวีภาพ เช่น สารยบัย ั "งเอนไซมไ์ดไฮโดรโฟเลตรดีกัเทส เพ ือใชเ้ป็นยาตา้นมาลาเรยี โอเซลทา

มเีวยีร ์เพ ือใชเ้ป็นยารกัษาไขห้วดันก เป็นตน้ 

ผศ.ดร.วรวรี ์โฮเว่น ไดร้บัประทานท ุนจากทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณ

วด ีซึงพธิกีารจดัให้มขี ึ"นท ีพระท ีน ั งเทวราชยส์ภารมย ์พระราชวงัพญาไท เม ือวนัท ี 24 เมษายน 

2551 ในโครงการท ุนวจิยั ลอรอีลั ประเทศไทย “เพ ือสตรใีนงานวทิยาศาสตร”์ ในหวัขอ้การวจิยั

เร ือง พอลอิะครลิ ิกแอซดิบรชั: เมทรกิซ์สามมติิชนิดใหม่สําหรบันิวคลอีิกแอซดิไบโอเซนเซอร ์

เพ ือเพิมประสทิธภิาพการทาํงานของเคร ืองมอืสาํหรบัตรวจลาํดบัเบสของสารพนัธ ุกรรมหรอืดเีอน็

เอ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการตรวจวนิิจฉัยโรคทางพนัธ ุกรรมและตรวจสอบสายพนัธ ุข์องสิงมชีวีติ 

นอกจากนี" ผศ.ดร.วรวรี ์ยงัไดร้บัท ุนจากม ูลนิธโิทเร เพ ือการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย 

ดว้ยงานวจิยัเร ือง “พอลเิมอไรเซชนัในวฏัภาคของแขง็: เสน้ทางใหม่ส ู่พอลเิมอร ์คอมพอสตินํา

ไฟฟา้ ” ซึงมพีธิรีบัมอบท ุนจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์ประธานองคมนตรแีละรฐับ ุรุษ 

ท ีโรงแรมปารค์นายเลศิ แรฟเฟิลส ์อนิเตอรเ์นชนัแนล เม ือวนัท ี 11 กุมภาพนัธ ์2551   

หลากหลายความภาคภมูใจิ ในรอบปี 2550 – 2551 

สภาวิจ ัยแห่งชาติได้มอบรางว ัลน ักวิจ ัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร ์เคมีและเภส ัช 

ประจําปี พ.ศ. 2550 ใหแ้ก่ รศ.ดร.ธวชัชยั ตนัฑุลานิ ไดศ้กึษาอุปกรณ์ตรวจวดัหรอืเซนเซอร ์

ซึงสามารถตรวจวดัไอออนได้อย่างเลือกจําเพาะถ ูกต้องแม่นยําตรวจวดัได้แม้ไอออนจะมี

ปริมาณน้อยมากๆ งานวิจยัจะเริมต ั "งแต่การสงัเคราะห ์โมเลกุลซึงเลอืกจบัเฉพาะไอออนท ี

ต้องการตรวจวดั แล ้วใช้ความร ู ้ด้านเคมีไฟฟาท ําให้เก ิดการเปล ียนแปลงศกัย ์ไฟฟาเม ือมี้ ้

ไอออนเขา้มาจบักบัโมเลกุลตวัจบัไอออน (ท ีสงัเคราะหไ์ด)้   เคร ืองมอืตรวจวดัท ีสรา้งข ึ"นจะอย ู่

ในรปูของข ั "วไฟฟา้  ซึงจะมลีกัษณะคลา้ยๆ กบัเคร ืองวดัความเป็นกรดเบส (pH meter) ท ําให้

ใชง้านไดส้ะดวก 

ในปี พ.ศ. 2550 ผศ.ดร.ณ ัฐชน ัญ ลพีพิฒัน์ไพบูลย ์ ไดร้บัรางวลั Top 25 Hottest Articles as 

published in Journal of Chromatography A จาก Elsevier Ltd. สหราชอาณาจกัร ซึงเป็นวารสาร

นานาชาตทิางดา้นเคมวีเิคราะหท์ ีม ีimpact factor สงูและมชี ือเสยีง 
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นักวิจยัรนุเยาว ์แ่ ละการอ้างองสงูสดุิ  

ปี 2550 

1. รศ.ดร.บญัชา พลูโภคา ไดร้บัรางวลันกัวจิยัรุ่นเยาวด์เีด่น สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์จากคณะ

วทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. รศ.ดร.สนอง เอกสทิธ ิ I ไดร้บัรางวลัน ักวจิยัท ี�มผีลงานท ี�ไดร้บัการอ้างองิสงูสุด สาขาวทิยาศาสตร ์กายภาพและ

คณิตศาสตร ์จากคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ผศ.ดร.ปรชีา ภูวไพรศริศิาล ไดร้บัรางวลันําเสนอผลงานวจิยัดเีย ี�ยมแบบโปสเตอร ์จากการประชุมนกัวจิยัรุ่นใหม่

พบเมธวีจิยัอาวุโส จากสาํนกังานกองท ุนสนบัสนุนการวจิยั 

ปี 2551 

1. รศ.ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล ไดร้บัรางวลัน ักวจิยัท ี�มผีลงานท ี�ไดร้บัการอา้งองิสงูสุด สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ

และคณิตศาสตร ์  จากคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ผศ.ดร.ปรชีา ภูวไพรศริศิาล ไดร้บัรางวลันกัวจิยัรุ่นเยาวด์เีด่น สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและคณิตศาสตร ์จาก

คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ผศ.ดร.ปรชีา ภูวไพรศริศิาล ไดร้บัรางวลัน ักวจิยัรุ่นเยาว ์ดเีด่น จากกองท ุนรชัดาภเิษกสมโภช จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานวจยัเดนิ ่  

วตัถดุบอนุภาคซลเวอรน์าิ ิ โนเพื�อการประยกุตใ์ช้ในภาคอตุสาหกรรมของไทย  

        รศ.ดร.สนอง เอกสทิธ ิหวัหน้าI หน่วยปฏบิตัิการวจิยัอุปกรณ์รบัร ู ้ (Sensor Research Unit) 

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ เป็นส่วนหนึ�งของผลงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติวสัดุ

นาโนในราคาท ี�ตํ� ากว่า นอกจากนี-คณะผูว้จิยัยงัใหค้วามสนใจท ี �จะนําเทคโนโลยที ี �พฒันาข ึ -นไป 

สน ับสนุนการผลติและพฒันาศกัยภาพสนิคา้ชุมชน (Nano-OTOP) ใหม้ศีกัยภาพส ูงข ึ-นโดยใชน้าโน

เทคโนโลยอีกีดว้ย โดยผูว้จิยัมโีครงการวจิยัต่อเนื�องเก ี�ยวกบัการสงัเคราะหอ์นุภาคคารบ์อนนาโนจาก

ต ัวท ําละลายอินทร ีย ์ท ี�เป็นของเส ียจากโรงงานอุตสาหกรรมและกล ีเซอรอลจากการผล ิตไบโอ- 

ดเีซล การเปล ี�ยนสขีองไข่มุกดว้ยอนุภาคนาโนของโลหะ หน่วยปฏบิตักิารวจิยัฯ ประสบความสาํเรจ็

ในการพฒันาวธิกีารเปล ี�ยนสแีละปรบัปรุงสขีองไขมุ่กจากธรรมชาตโิดยการปลกูอนุภาคนาโนของโลหะเงนิ ทอง และทองแดง ลง

บนผวิของไขมุ่ก ทาํใหไ้ขมุ่กเปล ี�ยนเป็นสเีทา สดีาํ สชีมพ ูและสเีหลอืงได ้

 

ผศ.ดร.ปรีชา ภวูไพรศรศาลิ ิ   รศ.ดร.อรวรรณ ชยัลภากลุ    รศ.ดร.สนอง เอกสทธิ ิ8     รศ.ดร.บญัชา พลูโภคา 
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พฒันาสารทาํเครื�องหมายนํ�าเชื�อเพลงจากเปลือกมะมวงหมพานต ์ิ ิ่  

รศ.ดร.อมร เพชรสม ผูอ้ํานวยการสถาบนัเทคโนโลยชีวีภาพและวศิวกรรมพนัธ ุศาสตร ์  จุฬาฯ 

ได้ศึกษาวิจยั “สารท ําเคร ื�องหมายนํ-าเช ื -อเพลงิจากเปลอืกมะม่วงหมิพานต ์” พบว่า เปลือกมะม่วง 

หมิพานต ์สามารถนํามาพฒันาเป็นสารท ําเคร ื�องหมายนํ-ามนัเช ื -อเพลงิเพ ื�อทดแทนการนําเขา้สารดงั 

กล่าวจากต่างประเทศซึ�งในปจจุบนัประเทศไทยต้องนําเขา้ทั -งหมด ั จุฬาฯ จงึได้ศกึษาวจิยัหาสารท ี�ม ี

คุณสมบตัขิองสารทาํเคร ื�องหมายฯ คอื เม ื�อเตมิลงไปแลว้จะต้องมองไม่เหน็ว่ามกีารเตมิสารใดๆ ลงไป

ในนํ-ามนั ตอ้งไม่มกีารเปล ี�ยนแปลงคุณสมบตัขิองนํ-ามนัทั -งทางเช ื-อเพลงิและกายภาพ จนกระทั �งพบว่า 

เปลอืกมะม่วงหมิพานต ์เม ื�อนํามากลั �นจะไดส้ารคารด์านอลซึ�งเป็นองคป์ระกอบหลกัของสารทาํเคร ื�องหมายฯ 
 

“เครื�องปั �นดนเผาไฟตํ�าิ ” ผลงานประดษฐ ์คดค้นประจาํปี ิ ิ 2551 รางวลัชมเชย 

        ดร.สุพณิ แสงสุข (เคมรุ่ีน 55) น ักวจิยัจากสถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ จุฬาฯ ไดร้บัรางวลัชมเชย

ผลงานประดิษฐ์ คิดค้นประจําปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร ์กายภาพและคณิตศาสตร ์ จากผลงาน 

“เคร ื�องปนดนิเผาไฟตํ�าั - ” เปิดเผยว่า เคร ื�องปนดนิเผาไฟตํ�ามคีุณภาพและรปูลกัษณ ์ เช่นเดยีวกบัเคร ื�องั -  

ปนดนิเผาจากดนิเหนียวผสมทรายท ี�ใชอ้ย ู่ในปจจุบนัสิ�งประดษิฐนี์-จงึเป็นผลงานท ี�มคุีณค่าและประโยชน์ั - ั

อย่างมาก เนื�องจากการใชอุ้ณหภูมใินการเผาท ี�ตํ�าจงึลดการใชพ้ลงังาน ลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์

ส ูบ่รรยากาศ ลดตน้ท ุนการผลติ โดยใชว้สัดุเหลอืใชม้าเป็นส่วนผสมไดถ้งึ 50% นอกจากนี-ยงัลดปรมิาณ

การใช้แร่ดินเหนียวซึ�งเป็นแร่ท ี�สําคญัชนิดหนึ�งท ําให้ผู ้ผลติมรีายได้เพิ�มข ึ-นและเป็นการอนุรกัษ์ศลิปหตัถกรรมของไทยด้าน

เคร ื�องปนดนิเผาใหค้งอย ู่เป็นมรดกชาตสิบืไปั -  

นสิ ิตคณะวทยิ าศาสตรค์ว้ารางวลันวตักรรมแหงประเทศไทย คร ั �งที�  ่ 7 

การประกวดโครงการรางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย คร ั -งท ี� 7 จดัข ึ-นท ี� ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมอมิแพค็ เมอืง

ทองธานี ระหว่างวนัท ี� 4-7 ตุลาคม 2550 ในงานเทคโนมาร ์ท 2007 ปรากฏว่า นายอนุพนัธ์ โพธสิถ ิตยนืยง นิสติปรญิญาเอก 

ภาควิชาเคม ี และนิสิตปริญญาโท หลักส ูตรปิโตรเคม ีและวิทยาศาสตร ์พอล ิเมอร ์  

3 คน ไดแ้ก่ น.ส.จาสุมา บ ุญยเิซ่ง นายเทอดทูน แจ่มไพบูลย ์และ น.ส. สรรสนีย ์ บ ุญ

ชติ ได้รบัรางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย สาขาปิโตรเคม ี พอลเิมอร ์ และเช ื-อเพล ิง

ทดแทน ระดบับณัฑติศกึษา รองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดร้บัโล่เกยีรติยศ ประกาศนียบตัร

และเงินรางว ัล 50,000 บาท และรางว ัลแผนธ ุรกิจ รองชนะเล ิศอ ันด ับ 1 ได้ร ับโล่

เกยีรติยศ และเงนิรางวลั 30,000 บาท จากการส่งประกวดโครงการเร ื�อง “สอีจัฉรยิะ

บอกอุณหภูม”ิ โดยม ีรศ.ดร.มงคล สขุวฒันาสนิิทธ ์เป็นอาจารยท์ ี�ปรกึษา   

The PTT – Chemical Trophy ปี 2008 

เม ื�อวนัท ี� 13 –14 มนีาคม 2551 จุฬาฯ ไดจ้ดัการประชุมวชิาการประจําปี 2551 “The Science Forum 2008” และนิสติ

ภาควชิาเคมกีส็ามารถควา้รางวลั The PTT – Chemical Trophy ปี 2008 ไดด้งันี-  

ด้าน Nanomaterials นายชุติพนัธ์ เลศิวชริไพบูลย ์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิแบบบรรยาย ได้รบัเงนิรางวลั พร้อมโล่และ

วุฒบิตัร และนางสาวอรพรรณ เวยีรชยั ไดร้บัรางวลัชนะเลศิแบบโปสเตอร ์ไดร้บัเงนิรางวลัพรอ้มวุฒบิตัร 

ด้าน Physical Sciences นายพ ูนลาภ เงนิมณีรตัน์ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิแบบบรรยาย ได้รบัเงนิรางวลั พร้อมโล่และ

วุฒบิตัร และนายอาทติย ์วงศอ์จัฉรยิา ไดร้บัรางวลัชนะเลศิแบบโปสเตอร ์ไดร้บัเงนิรางวลัพรอ้มวุฒบิตัร 

ด้าน Material Sciences นายพรอ้มพงศ ์เพยีรพนิิจธรรม ไดร้บัรางวลัชนะเลศิแบบบรรยาย ไดร้บัเงนิรางวลั พรอ้มโล่

และวุฒบิตัร และน.ส.ปิยวรรณ แคนยุกต ์และ น.ส.กรกช จนัทรโ์สภาพศิ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิแบบบรรยาย ไดร้บัเงนิรางวลั

พรอ้มวุฒบิตัร 
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       ชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ   
     ภาคว ิชาเคมี คณะว ิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาว ิทยาลยั  
     254 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330.  E-mail: cuchemalumni@yahoo.com 
     Tel. 0-2218-7596-7   Fax. 0-2254-1309, 02-218-7598 
 

 

 

 

 

ชมรมนิสิตเก่าเคม ี จุฬาฯ เป็นศูนย ์รวมเล็กๆ ท ี� นิสิตเก่าเคม ีฯ คณะวิทยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาพบปะสงัสรรคแ์ลกเปล ี�ยนความคดิเหน็กนัเป็นคร ั -งคราว ทางชมรม

เองยงัไม่มสีถานท ี�ทาํการของชมรมเป็นหลกัเป็นฐาน แต่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากภาควชิาเคม ี

ซึ�งมที ั -งบ ุคลากรและสถานท ี�จดักจิกรรมของชมรมตลอดเวลาท ี�ผ ่านมา 

ในโอกาสท ี� น้องๆ บณัฑิตเคม ีใหม่ท ี�สําเร ็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 และจะร ับ

พระราชทานปรญิญาบตัรในเดอืนกรกฎาคม 2551 นี-  ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ขอแสดงความยนิดกีบัน้องๆ ท ุกคน 

และขอตอ้นรบัเป็นสมาชกิชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ เพ ื�อร่วมกนัทาํงานกจิกรรมท ี�เป็นประโยชน์ต่อภาควชิาเคม ีและคณะ

วทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในโอกาสต่างๆ ต่อไป 

ส ู้ตรากตราํลาํบากเรียนยากเหลือ 

ผลกลูเกื�อทนัเหน็เป็น “บณัฑติ ” 

นับแตนี�ต้องฝึกค่ วามนึกคดิ  

พฒันาวทยาศาสตรข์องชาตไทยิ ิ  

ขอแสดงความยนดีที�ท ุกทานิ ่  

ได้ก้าวผานส ูวถีชีวตใหม่ ่ ่ิ ิ  

หวงัอนาคตขา้งหน้าตอ่ ๆ ไป 

พบความสุขชื�นใจท ุกทานเทอญ่  

 

          ปฐม  แหยมเกต ุ

        ประธานชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯิ ิ ่  พ.ศ. 2550-2551 

 
 

 

แนะนําอาจารยใ์หม ่ในภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2550 ภาควชิาเคมไีดร้บัอาจารยน้์องใหม่ 1 ท ่าน 

คอื อาจารย ์ ดร.สมัฤทธ ิวชัรสนิธ ุ ์ I (เคมรุ่ีน 65)  อาจารย ์สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาเคม ี

อนิทรยี ์ จาก University of Missouri-Columbia หลงัจากจบการศกึษาน ั -น ท ํางานท ี� Wyeth Pharma-

ceuticals ใน Drug Discovery Department ท ี�มลรฐันิวยอรค์ ประเทศอเมรกิาเป็นเวลา 2 ปี งานวจิยัท ี�

ดําเนินงานอย ู่ เป็นการออกแบบวธิกีารสงัเคราะห ์สารและค้นหาปฏกิริยิาใหม่ๆ ซึ�งความร ู ้นี-นําไปส ู่การ

ประยุกต ์ใช้ในส่วนของงานวจิยัด้านเคมเีภสชั ซึ�งเป็นการปรบัปรุงโครงสร้างของสารจากธรรมชาตเิพ ื�อ

ศกึษาถงึฤทธทิางชวีภาพ นอกจากนี-ยงัใชง้านดา้นพอลเิมอร ์I โดยสนใจออกแบบและสงัเคราะหม์อโนเมอร ์ท ี�นํามาประยุกต ์เป็น

เคร ื�องตรวจวดัความรอ้น (Thermal Sensor) 

 

คยุกบัประธานชมรม
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เหน็ฟ้าครึ�มครึ�มกวาฟ้าต้องลาจาก่ ด้วยพลดัพรากนํ� าตาลอยพลอยโศกศลัย์     

อกมลายลมเหลือรํ �าจาบลัย์่   หวนคืนวนัสุขอยูทุกขป์ะปน่       

เรารวมทาํกราํฝ่าบากหน้าสู้่   ที �หมายอยูต้องสู้เรียนเพียรฝึกฝน่                 

ดั �งสวรรคฟ้์าแกล้งให้ดบัตน  อาลยัล้นทุกขท์ุรนหมนอาวรณ์่  

ผองเพื �อนรกัใจหายมวายหวงิ ่   คงเปลาทรวงดวงจตคดสงัหรณ์่ ิ ิ  

เฝ้าคดถึงิ  “ชนนาถิ ” ผูจ้ากจร  หวงอาทรหงอยเศรา้เหงา่ เดียวดาย 

โอ้ชีวตคดไปนาสงวนิ ิ ่    แตต้องดวนมลายวบัดบัสลาย่ ่  

อนัความรกัพนัผกูมรูค้ลายิ   เพราะความตายพรากได้แตเพียงตวั่  

คณะกรรมการชมรมนสตเกาเคมีิ ิ ่  จฬุาฯ ประจาํปี พ.ศ. 2550 - 2551 

1. รองศาสตราจารย ์แมน้ อมรสทิธ ิ I  รุ่นท ี� 21  ท ี�ปรกึษา 

2. ศาสตราจารย ์ดร.อุดม ก๊กผล   รุ่นท ี� 30  ท ี�ปรกึษา 

3. ศาสตราภชิานบญัชา ชุณหสวสัดกุิล  รุ่นท ี� 34  ท ี�ปรกึษา 

4. ศาสตราจารย ์ดร.โสภณ เรงิสาํราญ  รุ่นท ี� 36  ท ี�ปรกึษา 

5. คุณปฐม แหยมเกตุ    รุ่นท ี� 36  ประธาน 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ศริริตัน์ ก๊กผล  รุ่นท ี� 36  รองประธาน 

7. ดร.ลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ   รุ่นท ี� 41  กรรมการ 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สชุาดา จอูนุวฒันกุล รุ่นท ี� 43  กรรมการ 

9. คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา   รุ่นท ี� 45  กรรมการ 

10. อาจารย ์ดร.อธชิา ฉายสวุรรณ   รุ่นท ี� 46  กรรมการ 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรนิทร ชวศริ ิ  รุ่นท ี� 50  กรรมการ 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ เฟื�องสวสัดิ I รุ่นท ี� 58  กรรมการและนายทะเบยีน 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา พุดหอม  รุ่นท ี� 61  กรรมการและเลขานุการ 

14. อาจารย ์ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา  รุ่นท ี� 63  กรรมการและเหรญัญกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล และ นายเมศยะ โตพนัธานนท ์ 

      ประพนัธใ์นนาม นิสติช ั -นปีท ี� 4 ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีการศกึษา 2551  

 

ทางชมรมนิสติเก่าเคม ี จุฬาฯ ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไปอย่างไม่ม ีว ันกลบัของ น.ส.จุฑารตัน์ อภ ิรกัษ์ว ัฒนา และ   

นายกฤษดา แทเ้ท ี�ยงธรรม ท ี�กําลงัจะเป็นบณัฑติใหม่ในปีการศกึษา 2550  ไดเ้สยีชวีติในวนัท ี� 27 กุมภาพนัธ ์2551 และ 

น.ส. ชนินาถ รุ่งทวิาสวุรรณ นิสติช ั -นปีท ี� 4 ภาควชิาเคม ีโดยเม ื�อวนัท ี� 13 มถุินายน 2551 ชมรมนิสติเก่าเคม ีจุฬาฯ ไดจ้ดั

งานท ําบ ุญร่วมกบัภาควชิาเคม ี และขอฝากขอ้คดิด ีๆ  ไว้สําหรบัท ุกคนว่า “ชีวตเป็นสงที�บอบบางิ ิ�  ดงันั �นควรใช้ชีวติ

อยางระมดัระวงั่ ”  และดว้ยความอาลยัรกัจากเพ ื�อนนิสติช ั -นปีท ี� 4 เพ ื�อนๆ จงึร่วมกนัเขยีนกลอนเพ ื�อแสดงความเสยีใจใน

การจากไปของ น.ส.ชนินาถ รุ่งทวิาสรุรณ 

โปรดเสนอช ื�อ 

ผูแ้ทนรุ่นของท ่านพรอ้ม 

สถานท ี� โทรศพัท ์โทรสาร และ 

Email เพ ื�อเป็นตวัแทนในการ 

ตดิต่อ สง่ขา่วสารและขอ้มลู 

กบัชมรมฯ
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ขอ้มลู ณ วนัท ี�  31 กรกฎาคม 2551  

(ตวัเลขหลงัช ื�อสมาชกิคอืรุ่นของท ่าน) 
 

แพลทนัมิ  เพชร ทอง เงนิ  นสติ ิ  รวม 

1 7 70 41 5 124 
 

 

สมาชกแบบิ แพลทนัมิ     

คุณอารรีตัน์  อารณัยองัก ูร (39)    

สมาชกแบบเพชริ     

คุณบญัชา ชณุหสวสัดกิุล (34) ศ.ดร.โสภณ เรงิสําราญ (36) คุณธงชยั คงศกัดไ์พศาล (14) รศ.อรณุ ี คงศกัดไิพศาล I (14) 

น.ต. เกยีรตศิกัดิ I นุตาลยั (12) คุณเอกสทิธ ิ I บวัสรวง (37) คุณสหสั ศภุพมิล (44)  

สมาชกแบบทองิ     

ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิ(50) รศ.ดร.สุภา หารหนองบวั (51) รศ.ดร.มงคล สุขวฒันาสนิิทธ ิI (56) คุณสทิธศิกัด ิอนนัตประย ูร I  

ศ.ดร.เผดจ็ สทิธสิุนทร (16) รศ.แมน้ อมรสทิธ ิI (21) คุณบ ุญฤทธ ิ  I  มหามนตร ี(33) คุณสุเมธ ล ิ�มอตบิลูย ์(33) 

คุณลกัขณา ลลีะยุทธโยธนิ (41) ผศ.สุชาดา จอูนวฒันกุล (43) คุณสลลิทพิย ์ประเทอืงสุขศร ี(68) คุณชลธชิา มหทัธนารกัษ์ (50) 

รศ.ดร.นวลพรรณ จนัทรศริ ิ คุณชชัชยั กรีตวิรสกุล (55) คุณธนสาร  สุรวุฒกิุล (50) คุณศริวิรรณ ทั -งวงศเ์จรญิ (57) 

อ.ดร.ดวงกมล นนัทศร ี คุณจรีะพนัธ ์จนิดา (50) ผศ.ดร.สมศกัด ิตนหม ั �นเพยีร I  คุณดวงรตัน์ งามไพบูลย ์ (45) 

คุณศริพิร สถติม ั �นคง ผศ.พรพรรณ อดุมกาญจนนนัท ์(15) คุณธารนีิ อตัตาภบิาล (45) คุณทวชียั ช ื�นสุขสนัต ์(45) 

คุณศกัดณิรงค ์ลมิปภาสวตัI  (45) คุณอารยะ สุคนธข์จร (45) คุณสุปียา แสงหริญั (45) คุณภานุช เพช็รบงัศกัดิ I (45) 

คุณประพนัธ ์อรยิเมธ ี(38) คุณโอภาส โอรสาโรจน์ (38) พล.ต.ประเสรฐิ  ธรีคุปต ์(5) คุณนนัทวิฒัน์ ประทปีะวณิช (43) 

ดร.บญุชวน อมิราพร (59) คุณไกรธวชั ศรเีบญจรตัน์ (59) คุณสุขจติ  พงษเ์จรญิ (54) รศ.สุวล ีจนัทรก์ระจา่ง (27) 

รศ.ดร.เพรศิพชิญ์ คณาธารณา (36) คุณวฒันี เจรญิสวรรค ์(38) คุณสุรยี ์นรนิทรส์รศกัดิ I (33) คุณประสพพร พาทยกุล (35) 

คุณสนัต ์หวงัเจรญิ (28) คุณกติพิงษ์ สระทองลอ้ม (54) คุณสาธติ อารสีนิพทิกัษ์ (40) คุณสุพจน์ อว้นเจรญิกุล (60) 

ดร.ประวทิย ์สงิหโ์ตทอง (54) คุณวนิิต ณ ระนอง (44) คุณประวทิย ์สนัตวิฒันา (45) คุณพชิยั จนิดาทองประภา (45) 

คณุศภุางค ์เชงิชวโน (44) คุณไกรสหี ์วงศอ์นวชั (48) คุณสนัทนา ธติริงัส ี(48) คุณโฆษติ เลศิพรมสนิธ ิ I (44) 

คุณสุทศัน์ ล ิ-มประดษิฐานนท ์(40) คุณอดุมสนิ เจรญิวุฒพิงศ ์(43) คุณดยันา ครีะสมบูรณ์ (39) คุณขวญั อ ึ�งตระก ูล (39) 

คุณสุภรณ์  นาวเีรอืงรตัน์ (43) คุณกาญจนา อนุรกัษ์กมลกุล (44) คุณเบญจวรรณ นิ�มอนงค ์(48) ศ.ดร.สุดา เกยีรตกิาํจรวงศ ์(37) 

คุณจนัทรเ์พญ็ ใจธรีภาพกุล (39) ดร.อญัชร ีธปูตากอ้ง (39) คุณปฐม แหยมเกตุ (36) คุณอาทติยา วรีกาญจนา (56) 

ดร.อจัฉรา เพยีรวณิช  คุณวราภรณ์  พาราสุข (51) รศ.ดร.วุฒชิยั พาราสุข (51)   คุณคุณาวฒุ ิใจแน่ (72) 

คุณมานิต ตนัตศิริวิฒัน์ (51) คุณประสาน  แกว้เกษ (34)   

สมาชกแบบิ เงน ิ (รายปี)   

รศ.ดร.บ ุษยรตัน์ ธรรมพฒันกจิ (60) คุณวภิารตัน์   รตันยานนท ์(53) รศ.ดร.ธรียุทธ วไิลวลัย ์(57) รส.ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล 

ดร.พฒัทรา สวสัด ี(60) ผศ.ดร.ปรชีาภูวไพรศริศิาล (61) รศ.ดร.ธวชัชยั ตนัฑลุานิ รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจกัร (57) 

ผศ.ดร.ขนิษฐา พดุหอม (61) รศ.เกษร วรีชาโต (28) คุณจริาพร พนมธรรม (58) อ.ดร.ปารฉิตัร วนลาภพฒันา (63) 

คุณจติตนินัท ์มว่งจนี  คุณวศนิ บ ุญพฒันาภรณ์ (71) คุณดํารงค ์สมมติร ์(61) คุณดวงธดิา จิ-วบ ุญสรา้ง (58) 

คุณสุชาดา ดชียัยะ (58) คุณกณัทพิย ์รตันชาตชิชูยั (39) นาวาเอกมานะ นาคแนวด ี(41) คุณทศพล โพธสิมทุรโยธนิ (69) 

คุณฉตัรตร ีภูรตั (69) คุณสทิธเิดช สมบ ุญ คุณวชิดุา วฒันาราม (71) คุณสุเทยีม เครอืวลัย ์(72) 

คุณพนิดา เพชรสมทุร (72) คุณพรอ้มพงศ ์เพยีรพนิิจธรรม (72) คุณอรรถพล เกษมสุขนิมติ (72) คุณศริชิยั ปิยะอกัษรศกัดิ I (72) 

คุณทศพร ต ั -งทองก ูร (72) คุณสาวติร เผดมิอรรถกจิ (72) คุณทศพร คงแสงดาว (72) คุณจมุพล ปรชีานุก ูล (72) 

ว่าท ี�ร.ต.ศริะ พริยิานนทกจิ (72) คุณมนตรช์ยั โนร ี (72) คุณสุเมธา อสิรยิะเนตร (72) คุณอมาวส ีพลแจง้ (72) 

คุณบ ุษยา ศรวีจิารย ์(72) คุณเทพฤทธ ิไตรสรณกลุI  (72) คุณมารศิ นิตยสุทธ ิ I (72) คุณสุรชั เปล ี�ยนศร ี(72) 

คุณอตริทุธ ิ I เสรจ็กจิ (72)    

สมาชกนสต ิ ิ ิ (รายปี)    

คุณสายนท ีเช ื-อพงษ ์ คุณกนกพร  ฤชามณ ี (73) คุณสุทธเิดอืน ชณุหกานต ์ คุณนราจนัทร ์พมิเสน 

คุณปิยะดา ตะบูนพงศ ์(73)    

     ท ่านท ี�สมคัรสมาชกิแลว้แต่ยงัไม่มรีายช ื�อของ

ท ่านปรากฎอย ู่ในรายนามสมาชกิชมรมฯ กรุณา

ตดิต่อนายทะเบยีน (ผศ.ดร.เสาวรกัษ์ เฟื�องสวสัดิ I) 

หรอืเลขานุการชมรมฯ (ผศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม) 
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ใบสมัครสมาชิก 

 

 ⋅ ชื'อ-นามสกลุ ............................................................................................................................................... 

 ⋅ เข้าศกึษาเคม ีจฬุาฯ ปีการศกึษา .................................................................................................................. 
 ⋅ ที'อยู ่เลขที' .............................. หม ูบ้่าน ............................................ ซอย ................................................... 

    ถนน .......................................... ต ําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต .................................. 

         จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. โทรศพัท์ ................................................ 

    โทรสาร ..................................... E-mail: .................................................................................................... 

 ⋅ สถานที'ทํางาน เลขที' .............................. ซอย ........................................ ถนน ............................................. 

    ต ําบล/แขวง ........................................................... อําเภอ/เขต ................................................................... 

    จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย์ ..................................... โทรศพัท์ ....................................... 

    โทรสาร ....................................... 

 ⋅ ต ําแหนง่ปัจจบุนั ............................................................... 

 ⋅ วฒุ ิการศกึษาสงูสดุ .......................................................... สาขา .................................................................. 

 ⋅ ความเชี'ยวชาญพิเศษ ................................................................................................................................... 

 ⋅ สมคัรสมาชิกประเภท 

□ รายปี (เงิน) 300 บาทตอ่ปี*   □ ตลอดชีพแบบทอง 3,000 บาท 

□ ตลอดชีพแบบเพชร 10,000 บาท  □ ตลอดชีพแบบแพลท ินมั 20,000 บาท 

□ นิสติสมาชิก 150 บาทตอ่ปี   □ สมาชิกสถาบนั 2,000 บาทตอ่ปี 

*หากชําระตอ่เนื'องกนั 10 ปีจะได้รับการปรับสภานภาพเป็นสมาชิกตลอดชีพแบบทอง 

 ⋅ ว ิธีชําระเงินคา่สมาชิก 
□ เงินสด 

□ โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย 

ชื'อบญัชี “ชมรมนิสติเก่าเคม ีจฬุาฯ” เลขที'บญัชี 045-2-942-48-4 

(กรุณา fax สาํเนาหลกัฐานการโอนเงินมาที' 0-2218-7598, 0-2254-1309) 

□ ธนาณตั ิหรือ เช็ค ส ั'งจ่าย “ชมรมนิสติเกา่เคม ีจฬุาฯ” ปณ. จฬุาฯ 

 

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

  

 

 
ชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ   
ภาคว ิชาเคมี คณะว ิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาว ิทยาลยั  
254 ถนนพญาไท ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330.  E-mail: cuchemalumni@yahoo.com 
Tel. 0-2218-7596-7   Fax. 0-2254-1309, 02-218-7598 
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วนั-เวลา กจกรรมิ  สถานที� 
ศุกร ์4 กรกฎาคม 2551 แสดงความยนิดกีบับณัฑติใหม ่ ตกึมหามกุฏ 
10-11 กรกฎาคม 2551 พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร จ ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
องัคาร 22 กรกฎาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั -งที� 4/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 
องัคาร 19 สงิหาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี คร ั -งท ี� 5/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 

พุธ 13 สงิหาคม 2551 เสวนาพเิศษเร ื�อง “พลงังานนิวเคลยีร”์ 

    

(ไม่เสยีค่าใชจ้่าย) 

หอ้งประชุมใหญ่ 1119 อาคาร

มหามกุฏ ภาควชิาเคม ีคณะ

วทิยาศาสตร ์จฬุาฯ 

องัคาร 23 กนัยายน 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั -งที� 6/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 
องัคาร 21 ตุลาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั -งที� 7/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 
พฤศจกิายน 2551 บรรยายพเิศษ “ทศิทางและวชิาชพีของชาวเคม ีปี 4” 

 
หอ้งประชุมใหญ่ 1119 อาคาร
มหามกุฏ ภาควชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร ์จฬุาฯ 

องัคาร 18 พฤศจกิายน 2551 ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสติเก่าเคมฯี ครั -งที� 8/2551 หอ้ง 1108 อาคารมหามกุฏ 
26-30 พฤศจกิายน 2551 จุฬาฯ วชิาการ 51 จ ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ธนัวาคม 2551 งาน “คนืส ูเ่หยา้ชาวเคม ี2551” จ ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ:  ผศ.ดร.ขนิษฐา พุดหอม โทร 0-2218-7639 โทรสาร 0-2254-1309, 0-218-7598 

e-mail: cuchemalumni@yahoo.com website: www.chemistry@sc.chula.ac.th 
 

ΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦΓΓΓΓΦΦΦΦ 
 

 

ชมรมนสตเกาเคมี จฬุาฯ  ิ ิ ่  
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปท ุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2218-7596-7, 0-2218-7625 โทรสาร 0-2254-1309 02-218-7598  
e-mail: cuchemalumni@yahoo.com 

 

กรุณาสง่ 

 
 

 

 

 

 

One spirit…. One visionทานสมคัรเป็นสมาชกชมรมฯ แล ้วหรอืยงั่ ิ ?

ปฏทนกจกรรมิ ิ ิ ภาควชาเคมีและชมรมนสติ ิ ิ เกาเคมี จฬุาฯ่


