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จุฬาฯ ภาคเหนือ
สารจากนายกสมาคมฯ
สวัสดีครับ พี่น้องชาวนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือทุกท่าน
จดหมายข่าวนี้แม้จะเป็นฉบับแรกของปีนี้ แต่วันเดือนที่ผ่านได้แสดงให้เราเห็นได้ชัดเจน
ว่า วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน  รวดเร็วกับความโศกเศร้าทีเ่ หล่าพสกนิกรไทยทัว่ หล้า สูญเสียพระผูเ้ ป็นพ่อ
ของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เหล่าประชาชน
ชาวไทยและชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างร่วม  “น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ธ สถิตในดวงใจไทย ด้วยรักและภักดี ยิ่งชีวี ตราบนิรันดร์
อย่างไรก็ตามวันที่ 26 มีนาคม 2560 วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง วันที่พวกเรา
ชาวจุฬาฯ ต่างมีส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 5 ที่ต่อเนื่องยาวนาน
ผมก็ขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานท�ำบุญสมาคมฯ ประจ�ำปีเพือ่ ระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระเจ้าอยู่หัวทั้ง 3 พระองค์ในตอนเช้า และต่อด้วยการประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งปีนี้นอกจากจะมีการแถลงผล
งาน รวมทั้งรายงานงบการเงิน และ นโยบายให้ทุกท่านได้รับทราบ เราจะมีการเลือกนายกสมาคมคนใหม่ในวัน
เดียวกัน เสร็จแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันในบรรยากาศแบบพี่ๆ น้องๆ ครับ
การท�ำบุญและประชุมใหม่ของสมาคมฯในปีน  ี้ ผมอยากให้พนี่ อ้ งจุฬาฯ ช่วยกันชวนพีน่ อ้ งผองเพือ่ น
มาร่วมประชุมกันให้มากๆ นะครับเพราะทางสมาคมเองก็ได้จัดท�ำบัตรสมาชิกไว้ให้กับทุกท่าน พร้อมเสื้อยืด
โอกาสครบ 100 ปีจุฬาฯ สวยสดไว้เป็นของก�ำนัลแก่ทุกท่านครับ
ท้ายสุดนีผ้ มขอขอบคุณพีๆ่ น้องๆชาวจุฬาฯทุกท่านทีไ่ ด้ให้กำ� ลังใจคณะกรรมการฯ และร่วมสนับสนุน
สมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา วาระ 2 ปีที่ผมได้มีโอกาสเข้ามารู้จักและร่วมท�ำกิจกรรมสมาคมจุฬาฯภาคเหนือ รู้สึก
ว่าอะไรๆมันรวดเร็ว จนรูส้ กึ ว่ายังมีอะไรอีกหลายเรือ่ งเหมือนกันทีส่ มาคมฯ ยังสามารถท�ำอะไรให้กบั สมาชิกและ
ชาวภาคเหนือได้ครับ  ด้วยศักยภาพของสมาคมฯ ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก และมีศักยภาพในฐานะองค์กรสาธารณะ ที่
จะท�ำกิจกรรมสังคมดีๆ สู่สังคมเชียงใหม่ และภาคเหนือครับ พบกันในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560  ครับ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ

วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี

มาเป็นคู่ แจกเป็นคู่ มาเป็นกลุ่มแจกทั้งกลุ่ม

(เสื้อมีจำ�นวนจำ�กัด
ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าที่ https://goo.gl/z0rc6z แจกเฉพาะผู
้มาร่วมงานเท่านั้น)

ขอเชิญร่วมทำ�บุญวันสถาปนาจุฬาฯ 26 มีค.60

เลือกนายกฯ คนต่อไป วาระปี 60-62
พร้อมฟังเสวนา “เชียงใหม่พัฒนาเมือง”

แจกฟรี!!
เสื้อจุฬาฯ 100 ปี

นายกสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ นาย
สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนพี่น้องจามจุรีสีจุฬาฯภาคเหนือ  
ร่วมท�ำบุญวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีค.60  ครบ 100
ปี ณ อาคารสมาคมฯ ข้างโรงเรียนวัฒโนฯ   งานนี้ใครมาใครได้ “เสื้อ
จุฬาฯ 100 ปี” 100 ปีมีหนเดียว นอกจากนี้ช่วงบ่ายเชิญร่วมฟังเสวนา
ปัญหาและแนวทางพัฒนาเมืองเชียงใหม่ จากวิทยากรชั้นน�ำ ฟรี...
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ เพื่อน�ำเสนอผลการท�ำงานของคณะกรรม
การฯ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมเลือกนายกฯ คนต่อไป ที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งวาระปี 60-62 ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
นอกจากนี้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกงานหนึ่งที่สมาคมฯ
ภาคภูมิใจเสมอมาเพราะเป็นงานคืนทุนให้สังคมเชียงใหม่ จัดเสวนา
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ “เชียงใหม่พัฒนาเมือง” ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

กำ�หนดการงาน
“วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรอบ 100 ปี”
09.00 - 10.00 น.

ลงทะเบียนและทำ�บัตรสมาชิกสมาคมฯ

10.00 - 11.00 น.

ประกอบพิธีสงฆ์

11.00 - 12.00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของสมาคมฯ

12.00 - 13.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียนงานเสวนา “เชียงใหม่พัฒนาเมือง”
คนเชียงใหม่จะร่วมสนับสนุนได้อย่างไร?

13.30 - 15.00 น.

ช่วงเสวนา

15.00 - 15.30 น.

ช่วงตอบคำ�ถามจากผู้เข้าฟังสวนา

มาแล้วๆๆ

บัตรสมาชิกเพื่อพี่น้องจุฬาฯ
เดินเข้ามาสมาคมฯ วันที่ 26 มีนาคม 2560 นี้
ลงทะเบียนรับบัตรกลับไปได้เลย

สำ�หรับสมาชิกอาวุโสจามจุรี..

สมาคมฯ เดินหน้าจัดโครงการเพื่อสังคม

ฟรี!!

เปิดหลักสูตร

MMM@Chiang Mai # 2

Mini MBAจุฬาฯ@Chiang Mai # 5
สุดยอดการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมภาคเหนือของสมาคมฯ นายกสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯภาคเหนือ สั่ง
เดินหน้า เปิดหลักสูตร MMM “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” และ Mini MBAจุฬาฯ@Chiang Mai ต่อเนื่อง
เพื่อสานปณิธานการสร้างวิชาการสู่สังคม พร้อมเสริมรายได้ให้สมาคมฯ
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เปิดเผยถึง
กิจกรรมของสมาคมฯ ที่ด�ำเนินงานแล้วสร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯว่า การจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคมภาคเหนือ ที่สมาคมฯได้เปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่องคือหลักสูตร Mini MBAจุฬาฯ@Chiang
Mai และ หลักสูตร MMM@Chiang Mai ซึ่งโครงการแรกได้เปิดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น รุ่นต่อไปจะ เปิดแน่นอนใน
เดือน กย.-ตค.60 นี้   ส่วนหลักสูตร MMM@Chiang Mai เพิ่งเปิดอบรมไปรุ่นแรกเมื่อกลางปี 59 ส�ำหรับรุ่นต่อไป
จะเปิดรุ่น 2 แน่นอนในเดือน พค.- มิย.
“ทั้งสองหลักสูตร ได้ท�ำให้สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนี้อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการเปิด
หลักสูตรอบรมนักธุรกิจในจังหวัดอื่นๆ ที่เราภาคภูมิใจอีกด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรทั้งสอง
ได้ครับ” นายกสมาคมฯกล่าว

SP.CON
56/2 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-แม่ออน ต.บวกค้าง อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Tel. 053-446058

ขอเรียนเชิญนิสิตเกาจุฬาฯ ทุกรุนในภาคเหนือ
มารวมทําบุญและประชุมสามัญประจําปในงาน

“วันสถาปนาครบรอบ 100 ป จุฬาฯ”
ในวันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 60 ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม)

รับสิทธิ์ไดรับเสื้อยืดจุฬาฯ 100 ป (Limited Edition)
เมื่อชวนเพื่อนมารวมงานเปนทีมและลงทะเบียนเขางานลวงหนา
สอบถามโทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085

ในโอกาสครบรอบจุฬาฯ 100 ป
ขอเรียนเชิญชาวเชียงใหมทุกทานเขารวม

งานเสวนา “เชียงใหมพัฒนาเมือง”
คนเชียงใหมจะรวมสนับสนุนไดอยางไร ?

ในวันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 60 ตั้งแตเวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม)
สอบถามโทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085

สมาคมฯ สนับสนุนกิจกรรมค่ายของน้องๆ นิสิตรุ่นปัจจุบัน
กิจกรรมค่ายจุฬาฯ เชียงใหม่ (ค่ายวารี) ครั้งที่ 17
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร พร้อมกับคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ไปร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิด “ค่ายจุฬาฯ เชียงใหม่” ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยเป็นค่าย
เพื่อการแนะแนวน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่สนใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนเข้าร่วมจากโรงเรียน
ต่างๆ กว่า 100 คน และในช่วงเย็นของวันที่ 26 ธันวาคม 2559 พี่ๆ นิสิตเก่า ซึ่งเป็น
กรรมการ และสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จึงได้มี
โอกาสเลี้ยงอาหารเย็น รวมไปถึงมีกิจกรรมกระชับสัมพันธ์เล็กๆ น้อยๆ กับน้องๆ
นิสิตปัจจุบันที่มาออกค่าย “จุฬาฯ-เชียงใหม่” เพื่อเป็นการขอบคุณน้องๆ ที่มาท�ำ
กิจกรรมดีๆ เพื่อส่วนรวม

กิจกรรมค่ายจามจุรศี รีจามเทวี (ค่ายสองจาม) ครัง้ ที่ 10
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. กรรมการสมาคมนิสติ เก่าจุฬาฯ ได้
ไปร่วมในพิธเี ปิด ”ค่าย สองจาม„ ของน้องๆ นิสติ ปัจจุบนั จากทุกคณะ
ณ อาคารบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน โดยเป็นค่าย
เพื่อการแนะแนวน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่สนใจในการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมค่ายครุ
กรรมการสมาคมนิ สิ ต เก่ า
จุฬาฯ ภาคเหนือ ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมเยียนค่ายพัฒน์ ของ
น้องๆนิสติ รุน่ ปัจจุบนั จากคณะ
ครุศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่แสม
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�ำพูน เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2559

การแสดง คอนเสิร์ต
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ  ร่วมน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอลุลยเดช จึงได้ให้การ
สนับสนุนและเชิญ วงจุฬาแชมเบอร์เข้าร่วม
แสดง ในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
CHIANGMAI COUNTDOWN 2017 คืน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559ณ ลานอนุสาวรียส์ าม
กษัตริย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ แต่
เวลา 21.00 น. - 23.00 น. โดยได้อัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน, ความฝัน
อันสูงสุด, แผ่นดินของเรา และบทเพลงเทิด
พระเกียรติ อาทิเช่น ต้นไม้ของพ่อ,ของขวัญ
จากก้อนดิน,รูปที่มีทุกบ้าน,ในหลวงของ
แผ่นดิน,ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป,พระ
ราชาผู้ทรงธรรม ฯลฯ มาบรรเลงในงาน  ซึ่ง
ได้รับการต้อนรับจากชาวเชียงใหม่และชาว
ต่างชาติเข้าร่วมชมอย่างล้นหลาม

วงจุฬาแชมเบอร์

ช่องทางการติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ เพื่ออัพเดทข้อมูลสมาชิก
เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการขอความร่วมมือท่านสมาชิกท�ำการอัพเดทข้อมูลสมาชิก
รวมไปถึงการแนะน�ำนิสิตเก่าท่านอื่นๆ 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

ผู้รับ
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