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บานใหมของชาวเคมี จุฬาฯ 
 

สําหรับเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ที่ไมไดเขามาเยี่ยมภาควิชาฯ ในชวง 3-5 
ปที่ผานมาคงยังไมทราบวาตอนนี้เราไดยายเขามาอยูบานใหมที่อาคาร
มหามกุฏซึ่งตั้งอยูตรงขามกับอาคารจุลจักรพงศ อาคารมหามกุฏเปน
อาคาร 20 ชั้น ภาควิชาเคมีของเราไดพ้ืนที่ต้ังแตชั้น 7-15  
ภาพที่ทานเห็นเปนภาพถายของอาคารจากมุมที่มองผานอนุสาวรีย 

2 รัชกาล 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ของเรา ไดเริ่มกอต้ังอยางเปนทางการและไดจัดใหมีการ 
ประชุมเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ที่ผานมา  จดหมายขาว “น้ําใจนอง

พ่ีเคมีจุฬาฯ” ฉบับนี้เปนฉบับปฐมฤกษที่จะเปนเสมือนส่ือกลางระหวางภาควิชาเคมีกับมวลสมาชิกนิสิตเกา นิสิตปจจุบันและ
ทุกทานที่สนใจขาวสารวงการเคมี 

จดหมายขาวฉบับนี้ ขอแนะนําชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ คณะกรรมการชมรมนสิิตเกาฯ และคณะผูบริหารภาควิชาเคมี
ชุดปจจุบัน รวมทั้งบานใหมของเรา พรอมทั้งคอลัมน “เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี” ที่จะใหขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
ภายในภาควิชาฯ ในอนาคตทางคณะบรรณาธิการจะเปดใหมีคอลัมน “เร่ืองนอกร้ัวจามจุรี” และ “ขอฝากบอกตอ” ไวให
เปนเวทีสําหรับบัณฑิตเคมีที่อยากจะประชาสัมพันธกิจกรรมดีๆนอกรั้วจุฬาฯ จึงอยากจะขอเชิญชวนใหทานสงบทความหรือ
ขาวเขามาใหกับเรา 

ขอเชิญชวนใหชาวเคมี จุฬาฯ ที่ทราบขาวของชมรมแลว กรุณาบอกตอเพ่ือนๆในรุนของทาน รุนพ่ีรุนนองที่ทํางานที่
เดียวกับทานใหมาสมัครเปนสมาชิกชมรมเพ่ือรังสรรประโยชนรวมกัน จดหมายขาวจะเปนส่ือกลางแจงกิจกรรมและสิทธิ
ประโยชนที่ทานพึงมีพึงไดจากการเปนสมาชิกชมรมฯ นอกเหนือจากจิตอันเปนกุศลในการสมทบเงินเพ่ือสรางกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอนิสิตและภาควิชา…. 

 
กองบรรณาธิการ

บก.แถลง 
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เร่ืองอยากเลาของชาวเคมี 
การอบรมครู  
   เพ่ิงเสร็จส้ินไป
สดๆรอนๆ กับการ
จัดการอบรมครู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  
คอมพิวเตอรและ
วิทยาศาสตรโลก 
ซึ่งเปนโครงการ
ตามความรวมมือระหวางสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สสวท และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แหง 
ในปนี้ ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ไดรับมอบหมายใหเปนศูนยอบรมสาขาวิชาเคมีทั้ง 3 
หลักสูตร ในระหวางวันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2548 มีผูเขารวมอบรมที่
ภาควิชาฯ ทั้งหมด 90 ทาน ในนามของภาควิชาฯ ตองขอขอบคุณคณาจารยและ
เจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง อ.ดร.วัลภา เอ้ืองไมตรีภิรมย 
(เคมีรุน 56) ที่ชวยดูแลและประสานงานทําใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
เปนที่ประทับใจแกผูมาอบรมเปนอยางยิ่ง 

 

การคัดเลือกและการจัดอบรมตัวแทนนักเรียนไปแขงขันเคมีโอลิมปกวิชา
การ  

    แลวในที่สุดประเทศไทย
ก็ไดตัวแทนนักเรียนที่จะไป
แขงขันเคมีโอลิมปก นอย
คนนักที่จะทราบวาผูที่อยู

เบ้ืองหลังกิจกรรมสําคัญดัง
กลาว คือ คณาจารยใน

ภาควิชาเคมีของเรามาก
กวา 20 ทานที่เขาไปมีสวน

รวมตั้งแตกระบวนการคัดเลือกรอบแรกไปจนถึงการติวเขมรอบสุดทายกอนการ
แขงขัน และคนที่เหนื่อยสุดๆในทีมคงจะหนีไมพน ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุม-นาวิน 
(เคมีรุน 55) ซึ่งในปนี้จะเปนผูนําทีมผูแทนประเทศไทยไปแขงขันที่ประเทศ
ไตหวัน ในเดือนกรกฎาคม 2548 ที่กําลังจะมาถึง ขอใหพวกเราเปนกําลังใจชวย
เชียรตัวแทนของประเทศไทยใหไดเหรียญมามากๆดวย 
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จดหมายขาวรายสองเดือนของชมรมนิสิต
เกาเคมี จุฬาฯ 
 

วัตถุประสงค   
เพ่ือเปนสื่อกลางระหวางสมาชิกและภาค
วิชา ในการเผยแพรขาวสารขอมูลของ
สมาชิก ภาควิชาและความเคลื่อนไหวใน
วงการเคมี 
 

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 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
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การประชุมวิชาการดานเคมีเชิงทฤษฎีและเคมีคอมพิวเตอรระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก คร้ังท่ี 2 (The 2nd Asian 
Pacific Conference on Theoretical and Computational Chemistry) (APCTCC-2) 

 

หนวยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร ภาควิชาเคมี นําทีม
โดยทานหัวหนาหนวย รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข (เคมีรุน 
51) ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชา
การระดับนานาชาติทางดานเคมีเชิงทฤษฎีและเคมี
คอมพิวเตอร ระหวางวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548 การ
ประชุมไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งจากนักวิชาการใน
สาขาเคมีเชิงทฤษฎีและเคมีคอมพิวเตอรในภูมิภาคเอ
เชีย-แปซิฟก โดยมีผูเขารวมการประชุมถึง 137 คน จาก 
10 ประเทศ นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก ฯพณฯกร 
ทัพพะรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมและเปนผูมอบรางวัลที่
สําคัญทางดานเคมีเชิงทฤษฎีและเคมีคอมพิวเตอรจํานวน 2 รางวัล คือ Fukui Medal ผูไดรับรางวัลคือ Prof. Keiji Morokuma 
จาก Emory University, USA และ Pople Medal ผูไดรับรางวัลคือ Prof. Peter M.W. Gill จาก Australian National University, 
Australia 
 

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

โมเลกุล 1-3 เปนอนุพันธของคาลิกซ[4]เอรีนประกอบดวยหนวยรับไอออนของโลหะแอลคาไลซึ่งมีลักษณะคลายคราวนอี
เธอรและหนวยใหสัญญาณไฟฟาเคมี (ควิโนน) จากการทดลองพบวาโมเลกุล 1-3 สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไอออน
โลหะแอลคาไลเชน Li+ Na+ K+ และ Cs+ ไดแตกตางกัน อีกทั้งยังใหสัญญานทางไฟฟาเคมีทั้งกอนและหลังการเติมไอออนโลหะ
แอลคาไลที่แตกตางกันอยางชัดเจน จึงอาจจะนําไปใชเปนเซนเซอรสําหรับไอออนของโลหะแอลคาไล  รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามไดจาก Journal of Organic Chemistry 2005, 70, 4797-4804 หรือสอบถามไดจาก รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ หัวหนาหนวย
ปฏิบัติการวิจัยเคมีซุปราโมเลกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร 02-218-7643 โทรสาร 02-
2187598 e-mail: tthawatc@chula.ac.th 
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คณะผูบริหารภาควิชาเคมีในปจจุบัน 
 นําทีมโดยทาน รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล (เคมีรุน 36) ทานหัวหนาภาควิชาเคมีคนปจจุบัน 
คณะผูบริหารชุดใหมกําลังทํางานกันอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเพ่ือรองรับกับการปรับปรุงใหมๆที่กําลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้ังแตการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของภาควิชา หลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง
จะนํามาเลาสูกันฟงในโอกาสตอไป 
 
 

   
รองหัวหนาภาคฯ ฝายบริหาร 
อ.ดร.อรวรรณ สงวนเรือง 

รองหัวหนาภาคฯ ฝายวิชาการ 
รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข 

รองหัวหนาภาคฯ ฝายวิจัย 
ผศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 

   
รองหัวหนาภาคฯ ฝายวางแผนและพัฒนา 

ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา 
รองหัวหนาภาคฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย 
รองหัวหนาภาคฯ ฝายกิจการนิสิต 

อ.ดร.เฟองฟา อุนอบ 

   
ผูชวยหัวหนาภาคฯ ฝายบริหาร 
อ.ดร.โสมวดี ไชยอนันตสุจริต 

ผูชวยหัวหนาภาคฯ ฝายบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร 

ผูชวยหัวหนาภาคฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.วราวุฒิ ต้ังพสุธาดล 

   
ผูชวยหัวหนาภาคฯ ฝายวิเทศสัมพันธ 

ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน 
เลขานุการภาควิชาเคมี 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร 
หัวหนาฝายประกันคุณภาพ 
อ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย 
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สวัสดีครับ พี่ๆ นองๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ท่ีเคารพและรักทุกคน 
 

นิสิตเกาและคณาจารย ภาควิชาเคมี จุฬาฯ กลุมหนึ่งมีดําริที่จะจัดตั้งชมรมนิสิตเกาเคมี  
จุฬาฯ เพ่ือเปนศูนยรวมพวกเราชาวเคมี จุฬาฯ อีกทั้งเพ่ือเตรียมจัดงานฉลอง 96 ปของการ
เรียนการสอนเคมีในประเทศไทยและ 72 ปของการจัดตั้งหลักสูตรเคมี ผมไดรับการทาบทาม
จากรองศาสตราจารยแมน อมรสิทธิ์ และรองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน กกผล (หัวหนาภาควิชา) 
ใหมาเปนผูประสานงานในครั้งนี้ 

จุดประสงคหลักของชมรมนิสิตเกาเคมีฯ คือ เปนศูนยรวมของเพื่อนๆ ชาวเคมี จุฬาฯ ซึ่งมี
ทั้งหมดกวา 1,900 คน เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ส่ือสัมพันธในหมูพวกเราทั้งหมด สนับสนุนการศึกษาภาครัฐและภาคเอก
ชน เปนที่ส่ือสารความรูดานวิชาการทั้งดานเคมีและอ่ืนๆ ที่พวกเราชาวเคมี จุฬาฯ กําลังทําอยูหรือทําสําเร็จแลวแก
สังคม เปนที่ใหความชวยเหลือแกนองๆ ที่กําลังเรียนและจบการศึกษาใหมเพ่ือใหมีความสามารถและกาวหนาในการ
ทํางาน เปนศูนยขาวพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและอื่นๆ 

ชมรมนี้จะกาวไปตามวัตถุประสงคไมไดหากไมไดรับความรวมมือรวมใจจากพวกเราชาวเคมีทุกคน ณ โอกาสนี้ ผม
ขอเชิญชวนพวกเราสมัครเปนสมาชิกชมรมหรือคณะกรรมการชมรม เพ่ือใหชมรมของพวกเราสามารถดําเนินการไป
ตามวัตถุประสงค 

 

เคารพและรักอยางสูง 
บัญชา ชุณหสวัสดิกุล 

 
คณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ประจําป 2548 

ศาสตราจารย ดร.เผด็จ สิทธิสุนทร  รุน 19  ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย ดร.อุดม กกผล    รุน 30   ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย ดร.โสภณ เริงสําราญ   รุน 36  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยแมน อมรสิทธิ์    รุน 21  ที่ปรึกษา 
คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล    รุน 34   ประธาน 
คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี     รุน 33  รองประธาน 
ดร.สุเมธ ล่ิมอตบูิลย    รุน 33  รองประธาน 
รองศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน กกผล   รุน 36   กรรมการ 
อาจารย ดร.อธิชา ฉายสุวรรณ   รุน 46   กรรมการ 
ดร.ยงยศ ยองใย    รุน 55  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ รุน 58  กรรมการ 
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน   รุน 41  กรรมการและปฏิคม 
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา จูอนุวัฒนกุล  รุน 43  กรรมการและเหรัญญิก 
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา พูลโภคา  รุน 56   กรรมการและนายทะเบียน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ชวศิริ  รุน 50   กรรมการและเลขานุการ

 

โปรดเสนอชื่อ 
ผูแทนรุนของทานพรอมสถาน
ที่ โทรศัพท โทรสาร และ e-

mail เพ่ือเปนตัวแทนในการติด
ตอ สงขาวสารและขอมูล 

กับชมรมฯ  
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สมาชิกชมรมนิสิตเกาเคมี 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ครั้งที่ 3/2548 เห็น
ชอบใหชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ มีสมาชิก 6 ประเภท ไดแก 

 

1. สมาชิกรายป หรือสมาชิกแบบเงิน  
อัตราคาสมัคร 300 บาท/ป ถาทานชําระเงินติดตอกัน 10 ป จะไดปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบทอง 

สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 5% 

2. สมาชิกตลอดชีพแบบทอง  
อัตราคาสมัคร 3,000 บาทและสามารถปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบเพชรไดเมื่อชําระเงินเพ่ิมเติมอีก 7,000 

บาท หรือสามารถปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบแพลทินัมเมื่อชําระเงินอีก 17,000 บาท 
สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 10% 

3. สมาชิกตลอดชีพแบบเพชร  
อัตราคาสมัคร 10,000 บาทและสามารถปรับสถานภาพเปนสมาชิกตลอดชีพแบบแพลทินัมเมื่อชําระเงินอีก 10,000 

บาท 
สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 15% 

4. สมาชิกตลอดชีพแบบแพลทินัม   
อัตราคาสมัคร 20,000 บาท 

สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 20% 

5. สมาชิกกิตติมศักดิ์   
เปนบุคคลที่สมาชิกของชมรมฯ เห็นชอบวามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ทั้งนี้

ตองผานมติเห็นชอบจากการประชุมของชมรมฯ 
สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 10% 

6. นิสิตสมาชิก 
ผูสมัครตองมีสถานภาพเปนนิสิต อัตราคาสมัคร 150 บาท/ป 

สิทธิประโยชนพ้ืนฐานที่จะไดรับ ไดรับขาวสารจากชมรม สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น ซื้อของที่ระลึกของชมรม
และรานคาที่เขารวมกับชมรมในอัตราพิเศษ ลด 5% 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

 

กําหนดการฌาปนกิจ ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.ตอพงศ โทณะวนิก (เคมีรุน 12) อดีต
อาจารยประจําภาควิชาเคมี ณ ฌาปนกิจสถาน
กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 7
กรกฎาคม 2548 เวลา 17.30 น. 

ขาวประชาสัมพันธ 
รองศาสตราจารยรศนา อัชชะกิจ (เคมีรุน 21) อดีต
อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดถึงแกกรรม เจาภาพได
ต้ังสวดพระอภิธรรม ณ วัดเจาอาม ศาลา 5 ต้ังแตวันที่
22-24 มิถุนายน 2548  
จดหมายขาวขอรวมไวอาลัยและขอใหดวงวิญญาณของ
อาจารยสูสุขคติเทอญ 
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จํานวนสมาชิกแบบเพชร 1 คน ทอง 1 คน เงิน 30 คน  
รวมท้ังสิ้น 32 คน 

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548 (ตัวเลขหลังชื่อสมาชิกคือรุนของทาน) 
 
 

 
 

คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล (34)   
 
 
 

ผศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ (56)   
 
 
 

คุณอลัน อิษวาส  (14) คุณแพทอง สุวรรณรัฐ (21) รศ.อินทิรา หาญพงษพันธ (22) 
คุณวิรัช จารุสมบัติ (25) ศ.ดร.อุดม กกผล (30) คุณเครือวัลย โสภาสรรค (31) 
คุณจิราภา สุวรรณประกร  (33) รศ.ดร.ศิริรัตน กกผล (36) ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ (36) 
คุณสุธีรา อุปพัทธางกูร (37) คุณศิริบุญ พูลสวัสดิ์  (39) ผศ.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล (42) 
คุณสุชาติ รัตนเจียเจริญ (45) อ.ดร.อธิชา ฉายสุวรรณ (46) ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (50) 
คุณสิริวรรณ ดาราสม (50) คุณวิภา เชิดชูสกุลชัย (50) คุณวิภารัตน รัตนยานนท  (53) 
รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา (55) คุณสิทธิศักดิ์ อาชายินดี (57) รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย (57) 
ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน (57) ผศ.ดร.เสาวรักษ เฟองสวัสดิ์ (58) ผศ.ดร.บุษยรัตน ธรรมพัฒนกิจ (60) 
ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน (60) คุณภัสสรพล งามอุโฆษ (63) ดร.ณัฐพร พิมพะ (64) 
คุณกิติยาพร วิทยานรากุล (66) คุณณัฐวุฒิ ยงพฤกษา (67) คุณพิมลพร เที่ยงธรรม (โท45) 

 
 
 
 
 
 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

สมาชิกตลอดชีพแบบเพชร 

สมาชิกตลอดชีพแบบทอง 

สมาชิกรายป (แบบเงิน) 

ติดตอสมัครสมาชิกชมรม หรือเปล่ียนสถานภาพสมาชิกชมรมไดที่ ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ ทานสามารถ load file ใบสมัคร
ไดที่ website ของชมรมฯ หรือของภาควิชาเคมี www.chemistry.sc.chula.ac.th 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 

อังคาร 28 มิถุนายน 2548 
17.30-19.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 5/2548 รวมกับตัวแทน
นิสิตเกาเคมีรุนตางๆ 

หองประชุมใหญ 1109 ภาควิชา
เคมี อาคารมหามกุฏ จุฬาฯ 

ศุกร 1 กรกฎาคม 2548 
12.30-16.00 น. 

เสวนาเรื่อง “ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ: ทําได
หรือไม อยางไร” 
เนื่องในโอกาสวันที่ระลึก ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ 

หอง 309 อาคารมหามกุฏ 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

พฤหัส 7 กรฎาคม 2548 
11.00-14.00 น. 

กิจกรรมรวมแสดงความยินดีกับปริญญาบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม สาขาเคมี 

ภาควิชาเคมี อาคารมหามกุฎ 
จุฬาฯ 

พฤหัส 14 กรกฎาคม 2548 นิสิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม สาขาเคมี เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ศุกร 15 กรกฎาคม 2548 นิสิตปริญญาบัณฑิตใหม สาขาเคมี เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2548 ทัศนศึกษาและทอดกฐิน คายบางกุง สมุทรสงคราม 
พฤศจิกายน 2548 Job Fair  
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ โทร 0-2218-7625 ผศ.ดร.วรวีร โฮเวน โทร 0-2218-7624 โทรสาร 0-2254-1309,       
0-218-7598 e-mail: cuchemalumni@yahoo.com website: www.chemistry.sc.chula.ac.th  

 

 
ΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦΓΦ 

 
 

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 

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาเคมีแและชมรมนิสิตเกาเคมีฯ

One spirit…. One vision 


