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จุฬาฯ ภาคเหนือ
สารจากนายกสมาคมฯ
สวัสดีครับ พี่น้องจุฬาฯภาคเหนือ ทุกท่าน

เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมพี่น้องชาวจุฬาฯ และเป็นหน้าตารับแขกผู้มาเยือนได้อย่างสง่า
งาม ในช่วงทีผ่ า่ นมาผมและกรรมการบริหารฯ ได้พยายามปรับปรุงสมาคมฯ โดยล่าสุดเรากำ�ลังจะสร้าง
หลังคาเชื่อมอาคารห้องประชุมและห้องอาหารให้กันฝนและแดดได้ดีกว่าเดิม ทางเข้าด้านหน้าเราจะทำ�
ป้ายทีส่ วยงามซึง่ กำ�ลังรอการติดตัง้ คาดว่าก่อนวันทำ�บุญสมาคมฯ คราวหน้า จะสวยงามสมบูรณ์ขนึ้ กว่า
เดิมครับ
ปัจจุบนั รายได้ของสมาคมฯ มาจากการให้เช่าพืน้ ที่ โดยเฉพาะร้านอาหาร และห้องประชุม เพือ่
บริการการจัดเลีย้ ง ประชุมหรืองานสัมมนา พีน่ อ้ งจุฬาฯ ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ดว้ ยอัตราค่าเช่าทีถ่ กู
กว่าบุคคลทั่วไป นอกจากนี้รายได้หลักของสมาคมฯ ก้อนใหญ่ คือรายได้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำ�
เสนอความรู้เป็นหลักสูตรอบรม ที่เราดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ หลักสูตร Mini MBA ซึ่งกำ�ลังจะ
เปิดอบรมรุ่นต่อไปในเดือนหน้าคือ Mini MBA รุ่นที่ 4 แล้วครับ จากความแข็งขันของทีมงานบริหาร
หลักสูตรซึง่ ผมต้องขอขอบคุณและให้กำ�ลังใจไปพร้อมกัน นอกจากนีย้ งั มีหลักสูตรการจัดการด้านการ
ตลาดสมัยใหม่ (MMM) ที่เปิดอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวเชียงใหม่และภาค
เหนือค่อนข้างอบอุน่ หนาแน่นครับ พีน่ อ้ งจุฬาฯ สามารถติดตามและเข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลานะครับ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม ความกลมเกลียว และความเข้มแข็งของพวกเราชาวจุฬาฯ ภาคเหนือ ที่ส่งผล
ให้สมาคมฯ มีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความมั่นใจให้เรากล้าที่จะเปิดตัวสมาคมฯ ต้อนรับ
แขกผู้มาเยือนได้อย่างเชื่อมั่น ล่าสุดผมมีความภูมิใจที่จะได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการ
อำ�นวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ภายใต้การนำ�ของ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเป็นคณะล่าสุดที่จะมาเยือนสมาคมฯ ด้วยการจัดประชุมและพบปะสังสรรค์
ร่วมกับพวกเราชาวจุฬาฯภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจากสมาคมฯนิสิตเก่าจากพิษณุโลก เชียงราย ลำ�ปาง
นครสวรรค์ พะเยา แพร่ และกำ�แพงเพชร เข้าร่วมอย่างอบอุ่นครับ พร้อมกันนี้ยังมีนายกสภาจุฬาฯ
อธิการบดีจุฬาฯ มาร่วมสังสรรค์ด้วยครับ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องจุฬาฯ เชียงใหม่และภาค
เหนือ เข้าร่วมต้อนรับแขกสำ�คัญของพวกเราทุกคนครับ
ทัง้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ ก็เพราะเรามีเป้าหมายของการ จัดให้สมาคมฯ เป็นจุดศูนย์กลางในการประสาน
งาน ส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้พี่-น้อง ในคณะ–รุ่น ต่างๆ ได้มีโอกาส
รูจ้ กั กัน และรวมตัวสามัคคีกนั ให้ดยี งิ่ ขึน้ ขอทุกท่านได้แจ้งความประสงค์เพือ่ มาร่วมในกิจกรรมใหญ่ที่
จะมาถึง พร้อมกับงานใหญ่ประจำ�ปีของเรา ในงาน “ราตรีสีชมพู” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ได้ตลอด
เวลาทำ�การของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครับ สวัสดีครับ
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งานทำ�บุญสมาคม 26 มีนาคม 2559
นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสติ
เก่าจุฬาฯภาคเหนือ และพีน่ อ้ งจุฬาฯ ร่วมกันจัด
พิธที �ำ บุญสมาคมฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2559 ที่ผ่านมา และพี่น้องจุฬาฯได้ร่วมบริจาค
เงินสนับสนุนการจัดงานบุญครั้งนี้ 15,623 บาท
โอกาสนี้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน
ปวิณ ชำ�นิประศาสน์มาเป็นประธานในงาน

หลักสูตร MMM @ Chiangmai “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ครั้งที่ 1
สำ�เร็จลุล่วงด้วยความมุ่งมั่นของกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่
ต้องการให้สมาคมฯเป็นหลักของการเผยแพร่วชิ าการฯ หลักสูตร
MMM “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ได้ต้อนรับผู้เข้า
อบรม สมาชิกรุ่นที่ 1 จำ�นวน 55 ท่าน
เมื่อวัน เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยนายกสมา
คมฯนายสุ ริ ย ะ ประสาทบั ณ ฑิ ต ย์ เป็ น ประธานเปิ ด
งาน และได้ปิดการอบรม ลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
โดยท่านผู้ว่าฯ ปวิณ ชำ�นิประศาสน์ มาเป็นประธานปิดงาน

โครงการ MMM

โบว์แดง!!เปิดเพิ่มหลักสูตร MMM@Chiang Mai
โครงการ “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่”
ขยายผลงานสมาคมฯ ร่วมมือคณะพาณิชย์บัญชีจุฬาฯ
เพิ่มการบริการวิชาการแก่ชาวเหนือ คนแห่เรียนเพียบ

“การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่”
สุดยอดการจัดการสมาคมฯ นายกสมาคมนิสติ เก่าฯภาค
เหนือสัง่ ลุยทุกรูป แบบเปิดหลักสูตร MMM “การจัดการด้านการ
ตลาดสมัยใหม่”ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่โดย
อาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตลอดหลักสูตร ชาว
เชียงใหม่แห่เรียนล้นห้อง หลังจากโครงการMini MBAจุฬาฯ@
เชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากชาวเหนืออย่างล้นหลาม นายกฯ
สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานเปิดห้องเรียนรุ่นที่ 1วันที่ 7
พฤษภาคมที่ผ่านมา เตรียมเปิดรุ่น 2 รับคนผิดหวังรุ่นที่ 1 ย้ำ�
เป้าหมายการเป็นสมาคมฯบริการวิชาการแก่สังคม และสร้าง
รายได้เลี้ยงสมาคมฯ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือกล่าวถึงการเปิดหลักสูตรMMM
“การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่”ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในเชียงใหม่วา่ เป็นการขยายความร่วมมือ เพือ่ ตอบโจทย์นกั ธุรกิจ
ในเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่ต้องการความรู้จากวิทยากรระดับ

เปิดบริการแล้ว!!

ชาติที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโดยตรง โดยสมา
คมฯได้รับการสนับสนุนเรื่องวิทยากรและอาจารย์ผู้สอนส่งตรง
จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เช่นเคย โดยมีนายปราชญ์ วงศ์วรรณ เป็นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สามารถเปิดการอบรมรุ่นแรกได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ณ สมาคมจุฬาฯ
ทางด้านนายปราชญ์ วงศ์วรรณ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
และกรรมการบริหารสมาคมฯได้กล่าวเสริมถึงโครงการนี้ว่า
“หลักสูตรเฉพาะด้านดีๆ อย่างนี้ พอเราประชาสัมพันธ์ออกไป
ก็มีคนยื่นความจำ�นงและสมัครเรียนกันล้นห้อง เพราะเราได้
สอบถามและนำ�ข้อเสนอแนะจากโครงการมินเิ อ็มบีเอมาต่อยอด
โดยได้รบั การสนับสนุนอาจารย์ชนั้ นำ�จากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนเต็มทีม ทำ�ให้คน
ที่สนใจส่วนหนึ่งผิดหวัง จึงวางแผนกันว่าจะเปิดรุ่น 2 หลักสูตร
MMM ในระยะอันใกล้แน่นอน”

ห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุม-สัมมนา มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว
ณ CU Place สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ เปิด
ให้บริการ Room Service ครบวงจรพร้อมร้าน
อาหารทีใ่ ห้บริการ ทุกขนาดตามความต้องการ
รองรับการจัดเลี้ยงและการประชุม - สัมมนา
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสูงสุดรับได้ถึง 200 ที่นั่ง
ความจุ
สำ�หรับพีน่ อ้ งจุฬาฯ ราคาพิเศษเริม่ ต้น
ที่ 1,800 ต่อวัน สนใจติดต่อได้ที่ ดิลก 091 856
3343 และชมห้องตัวอย่างได้ทสี่ มาคมฯทุกวัน

อย่าลืม !!! มาร่วมรับแขกระดับบิ๊ก จุฬาฯ 27 - 28 ส.ค. นี้
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Mini MBAจุฬาฯ@Chiang Mai #4
รับเพียง 55 คนเท่านั้น

สุดยอดการจัดการสมาคมฯ นายก
สมาคมนิสิตเก่าฯภาคเหนือ ประกาศลุยสาน
ต่อโครงการ Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เปิดแน่นอน10 กย-16 ตค.นี้ โดยอาจารย์
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตลอดหลักสูตร ราคาเดิม
หลังรอความพร้อมเพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือกล่าวถึงการเปิดหลักสูตรMini
MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่รนุ่ ที่ 4 ว่า ได้เวลา
แล้วสำ�หรับผูท้ พี่ ลาดเข้าร่วมอบรมมาในรุน่ 3 วันนีส้ มาคมฯพร้อม
สานต่อโครงการดีๆ ทีช่ าวเชียงใหม่ตอ้ งการนำ�ความรูจ้ ากกูรู ของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา

ต่อยอดธุรกิจ และหาเครือข่ายธุรกิจที่หาไม่ได้ง่ายๆ ในจังหวัด
ภูมิภาค ที่อยู่ไกลกรุงเทพฯ โดยรุ่นนี้จะจัดอบรมที่สมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ทีม่ หี อ้ งประชุมและสถาน
ที่โอ่โถง สวยงามไม่แพ้โรงแรมชั้น 1 ในเชียงใหม่
ทางด้านนางยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ ศิษย์เก่าคณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและ
กรรมการบริหารสมาคมฯได้กล่าวเสริมว่า เป็นความตืน่ เต้นและ
ประทับใจ ทีส่ ร้างความภูมใิ จให้แก่ทมี งานเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ทราบ
ว่าผู้สนใจโครงการนี้ ให้การติดตามและแจ้งความจำ�นงมาที่ทีม
งานตลอดว่าจะเปิดเมือ่ ไหร่ และลงทะเบียนได้หรือยัง เพือ่ ไม่ให้
พลาดกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่นำ�มาใช้ได้จริงกับธุรกิจของ
ทุกคน ติดต่อสอบถาม และสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่
www.cuanr.com หรือสายด่วนที่ 088-289-0085

“ราตรีสีชมพู 59”

รวมพลังน้องพี่
รับจุฬาฯ 100 ปี

สร้างสัมพันธ์พี่น้องจามจุรี ที่เดิม เวลาเดิม ณ บ้านของเรา ข้างวัฒโนฯ

นายกสมาคมฯ เชิญชวนพีน่ อ้ งจุฬาฯ ร่วมงาน“ราตรีสชี มพู 59” วันที่ 23 ตุลา 59 ทีเ่ ก่าเวลาเดิม รับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าวาระครบ 100 ปี ชีส้ มาคมฯมีเรือ่ งราวจะถ่ายทอดและแจ้งแก่สมาชิกมากมาย รับรองผองพี่ น้อง เพือ่ นฝูงในรุน่ และต่างรุน่ ด้วย
อาหาร เครื่องดื่มเต็มที่ พร้อมของรางวัลไม่อั้น
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวถึงการจัดงาน “ราตรีสีชมพู
59” ว่า ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมนี้และสมาชิกเช่นเดียวกับทุกปี เนื่องจากพี่น้องจุฬาฯ คือ
บุคคลสำ�คัญสำ�หรับสมาคมเสมอ สำ�หรับปีนี้ได้มอบหมายให้คุณสุภาพร วัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการและการวางโครง
งาน
“งาน “ราตรีสีชมพู” ไม่ใช่เป็นแค่วันพบปะกันธรรมดา แต่มันคือ สัญญา และสัญญาณใจของชาวจุฬาฯ ที่จะได้มาพบกัน
และร่วมระลึกถึงบุญคุณของสถาบัน ซึ่งผู้ที่เป็นชาวจุฬาฯ จะต้องมีวันนี้และวัตถุประสงค์นี้อยู่ในใจ หรือฝังอยู่ในจิตวิญญาณก็ว่า
ได้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงให้ความสำ�คัญและรอคอยทีจ่ ะพบกับพีน่ อ้ งจุฬาฯ ทุกปี และปีนนี้ บั ว่าสำ�คัญอีกปีหนึง่ เพราะเราต้องการ
นำ�เสนองานที่เรามุ่งมั่นทำ�เพื่อสมาคมฯ มาอย่างแข็งขันให้พวกเราได้รับทราบและเข้าใจสถานภาพของสมาคมฯอย่างมากค่ะ” นาง
สุภาพร วัฒนา ประธานกรรมการจัดงาน “ราตรีสีชมพู 59”กล่าว

ปรับ LooK!! ปรับราคา
เพื่อต้อนรับพี่น้องจุฬาฯ

เปิดแล้ว..1 พค.59 “ครัวพรรวา”ร้านอาหารคุณภาพ ณ CU Place

สมาคมจุฬาฯแนะนำ�ร้านอาหารปรับโฉมใหม่ “ครัวพรรวา” ร้านอาหารไทยมาตรฐานพร้อมการันตีฝีมือว่าอร่อย
ถูกใจพี่น้องจุฬาฯแน่นอน...
ครัวไทยสามารถรองรับชาวจุฬาฯ และชาวเชียงใหม่ได้กว่า 120 คน พร้อมต้อนรับเหล่ามวลนักชิมทั้งมื้อกลางวัน
และมื้อเย็น 1 พค. 59 นี้ เลี้ยงรับปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่และโอกาสพิเศษคราวต่อไป เชิญที่ “ครัวพรรวา” เฉพาะชาว
จุฬาฯ ทุกท่านลด 10% ในช่วงแรกเพียงแค่แจ้งว่าเป็นนิสิตเก่าก็ได้ส่วนลดทันที
สืบเนือ่ งจากโครงการสร้างรายได้เข้าสมาคมฯ ด้วยการสร้างรายได้ทตี่ อ่ เนือ่ ง
ด้วยการ ให้เช่าพื้นที่บางส่วนของสมาคมฯ เพื่อทำ�ร้านอาหารซึ่งการมีร้านอาหารจะ
อำ�นวยความสะดวกให้ทั้งแก่กรรมการ เมื่อมีการจัดงาน จัดประชุม ขณะเดียวกัน
พี่น้องชาวจุฬาฯ ก็จะมีที่พบปะสังสรรค์ พร้อมรสชาติอาหารที่น่าลิ้มลอง
ทางด้านนายวีรภัทร ลีลามานิตย์ กล่าวอย่างมั่นใจว่า “ครัวพรรวา” จะเป็น
ร้านทางเลือกใหม่ของชาวจุฬาฯ และชาวเชียงใหม่ ที่รสอาหารและเมนูอาหารถึงคัด
สรรมาเพื่อมอบให้กับทุกท่าน เราตั้งเป้าหมายของการจัดร้านอาหารที่นี่ให้เป็นที่พัก
ผ่อน และความบันเทิงทั้งท่านที่มาเป็นคู่ เป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มเล็ก
กลาง ใหญ่ เราต้อนรับได้หมดทุกรูปแบบ กับเมนูที่เราสรรสร้างมาให้กับชาวเหนือ
โดยเฉพาะครับ ทานอาหารครัง้ หน้าเชิญที่ “ครัวพรรวา” ณ สมาคมจุฬาฯ ติดคูเมือง
พร้อมกันนี้ส�ำ หรับการเปิดร้าน เรามีโปรโมชั่นสำ�หรับชาวจุฬาฯ ครับ “ชาวจุฬาฯ ทุก
ท่านลด 10% เพียงแค่แจ้งว่าเป็นนิสิตเก่าก็ได้ส่วนลดทันที” นายวีรภัทร กล่าว

มาแล้วๆๆ...

บัตรสมาชิกเพื่อพี่น้องจุฬาฯ

เดินเข้าสมาคมฯ รับบัตรสมาชิกฯ

รับสิทธิประโยชน์มากมาย ฟรี!! สำ�หรับสมาชิกอาวุโสจามจุรี.
นายกสมาคมฯนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์เปิดมิติใหม่รับมาตรฐานสมาชิกจามจุรี ต้องมีสิทธิประโยชน์ เพื่อบริการพี่
น้องจุฬาฯ ให้ได้สิ่งที่มากกว่าการมีชื่อเป็นสมาชิก “บัตรสมาชิกจุฬาฯ” โฉบเฉี่ยว ไฉไลเข้ากับยุคสมัย ใครยังไม่มี เดินเข้าสมา
คมฯ สมัครได้ทันที 1 บัตร ใช้ได้ตลอดชีพ

!! ยินดียิ่งแล้ว..แขกแก้วมาเยือน..!!
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ชุดใหม่
บุกประชุมสัญจรเชียงใหม่แห่งแรกในภูมิภาค

พบปะผองเพื่อน..เชิญชวนจามจุรีภาคเหนือบริการสังคม
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือและกรรมการสมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กล่าวถึงการมาเยือนชาว
จุฬาฯเชียงใหม่และภาคเหนือว่า สนจ.มีกิจกรรมประจำ�ปีใน
การให้บริการวิชาการและบริการสังคมอยู่แล้ว ซึ่งปีนี้เป็นปีร่วม
ฉลองโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี สนจ.ได้จัด
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ที่คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 จึงถือ
โอกาสนี้จัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมฯครั้งที่ 8 /
2559 ที่เชียงใหม่ไปพร้อมกัน โดยขอความร่วมมือจากสมาคมฯ

นิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ เป็นที่จัดประชุม พร้อมกันนี้ทางสนจ.
ยังได้บรรจุกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบห้องน้ำ�ให้โรงเรียน
ศิริมังคลาจารย์ ที่ต.แม่เหียะ ไปด้วย
โอกาสนีจ้ งึ ขอเชิญชวน พีน่ อ้ งจุฬาฯ ทัง้ ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคเหนือ ร่วมให้บริการแก่สงั คม และพบปะ
สังสรรค์ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ศกนี้ โดยสามารถแจ้ง
ความจำ�นงเข้าร่วมสังสรรค์ สัมพันธ์น้องพี่ที่ คุณดิลก 091 856
3343 และคุณสุภาเพ็ญ...089 770 3141

ช่องทางการติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ เพื่ออัพเดทข้อมูลสมาชิก
เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการขอความร่วมมือท่านสมาชิกทำ�การอัพเดทข้อมูลสมาชิก
รวมไปถึงการแนะนำ�นิสิตเก่าท่านอื่นๆ ให้มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้โดยประสานงานผ่านผู้จัดการสมาคมฯ
เริ่มเปิดลงทะเบียน ! กิจการของนิสิตเก่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยประชาสัมพันธ์
กิจการของท่านให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มสมาชิกนิสิตเก่าจุฬาฯ ในอนาคต ... กรุณาติดต่อ คุณดิลก (อ้น) ผู้จัดการสมาคมฯ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ (ข้างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 09.30-17.30 น.

โทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085
Email cualumni.nr@gmail.com

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากทางสมาคมฯ
Website

Facebook

www.cuanr.com

ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สุภาวดี อัชชเสวิน
หมายเลข 083 084 8489
รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
หมายเลข 081 796 6044

www.facebook.com/cualumninorth
หรือพิมพ์ “Chula Alumni Northern
Region” ในช่องค้นหา

Line

Line ID: @cuanr

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
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