จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกได้จัดทาขึ้นเพื่อประสงค์จะแจ้งข่าวต่างๆ ของชมรมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สมาชิกได้รับทราบถึงข่าวสารต่างๆ และในฉบับแรกนีผ้ ู้จัดทาก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบหลาย
เรื่องด้วยกัน ดังนี้
ข่าวแรกที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ขณะนี้ชมรมอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมนิสิตเก่า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยใช้เครื่องหมายดังหัวจดหมายข่าวนี้ ประกอบด้วย
ตัวอักษร KU สีเขียวอ่อน
(สีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ตัวอักษร SCIENCE สีน้าเงิน
(สีคณะวิทยาศาสตร์)
ตัวอักษร Alumni สีส้ม
กิ่งไม้สีฟ้า และใบไม้สีเขียว
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอักษรย่อ “สวมก.” ชื่อภาษาอังกฤษ Science Alumni Association
of Kasetsart University มีอักษรย่อ “SAAKU” โดยสานักงานตั้งอยู่ที่ สานักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารวิทยา ศาสตร์ ๒๕ ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๓
คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดก่อตั้งมีดังนี้
๑. นางนิดา ชาญบรรยง
นายกสมาคม
๒. นางพัฒนา อนุรักษ์พงศธร
อุปนายกสมาคม
๓. นางสาวมาริสา มัยยะ
เหรัญญิก
๔. นางสาววิรัญญา แก้ววัฒนะ
เลขานุการ
๕. นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายสมาน แก้วไวยุทธ
ประชาสัมพันธ์
๗. นายอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
นายทะเบียน
๘. นายปรินทร เต็มญารศิลป์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
๙. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา
กรรมการ
๑๐. นางวิภา หงษ์ตระกูล
กรรมการ
๑๑. นายสุริยา ณ หนองคาย
กรรมการ
๑๒. นางกัลยาณี บรรจงจิตร
กรรมการ
๑๓. นางสาวสรัญญา วัชโรทัย
กรรมการ
๑๔. นางนันทนา สีสุข
กรรมการ
๑๕. นางสาวสุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
กรรมการ
๑๖. นายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์
กรรมการ
น.ส.นงพร บุญสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๔

ข่าวเรื่องที่สอง การจัดงานงานคืนสู่เหย้า ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
เสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ในงานนี้
มีศิษย์เก่า วท. มาร่วมงานกันประมาณ ๑,๐๒๙ คน และรูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมได้ที่
www.sci.ku.ac.th
ข่าวเรื่องที่สาม จานวนสมาชิกชมรมศิษย์เก่า วท.มก. ขณะนี้มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๐ คนแล้ว และอยากจะขอ
เชิญชวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ชาววิทยาศาสตร์ มก. สมัครเป็นสมาชิกกับเรา เพื่อเราจะได้เติบโตเป็นสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ โดยท่านสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.sci.ku.ac.th และ
ชาระเงินค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพจานวน ๒๐๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี “ชมรมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์” เลขที่บัญชี ๐๖๙-๒-๓๕๕๗๙-๕ และกรุณาสาเนาใบโอนเงินส่งถึงผู้ประสานงานชมรมฯ ที่
โทรสาร ๐๒-๙๔๒๘๒๙๐ เพื่อออกใบรับเงินใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้สมัครเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว

แผนดาเนินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า วท.มก. “SAAKU”
๑. การจัดกิจกรรม แรลลี่ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. ช่วงเปิดเทอมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์
๒. การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในโอกาส คณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบ ๔๕ ปี ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
๓. งานมุฑิตาจิตคณาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ ที่อายุครบ ๗๒ ปี, ๘๐ ปี, ๘๔ ปี ประมาณ
เดือนเมษายน๒๕๕๕
๔. การสัญจรเยี่ยมชมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น วิทยาเขตสกลนคร ศรีราชา
กาแพงแสนตามโอกาสที่เหมาะสม
๕. กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ช่วยผู้ประสบภัยด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ณ สถาน
เด็กพิการ และสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ข่าวเรื่องสุดท้ายในฉบับนี้ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าว ผู้จัดทาคาดว่าจะมีจดหมายข่าวแบบ e-news และจัดพิมพ์
แผ่นประชาสัมพันธ์ ส่งให้สมาชิกทาง e-mail และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้ให้ไว้กับชมรมฯ

จัดพิมพ์โดย
ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
รศ.นิดา ชาญบรรยง
กองบรรณาธิการ คณะกรรมการก่อตัง้ สมาคมนิสิตวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและส่งข่าวได้ที่ E-mail : fscinpb@ku.ac.th
โทร. ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕ หรือ ๐๒-๕๖๒-๕๔๔๔ ต่อ ๑๐๒๐ โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๒๙๐

ใบสมัคร

ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2562-5444 0-2562-5555 โทรสาร 0-2942-8290

ส่วนที่ 1

สมัครสมาชิก
เลขที่สมาชิก

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..………………………….นามสกุล……………….………………………………………
NAME (Mr. /Mrs. /Miss.)
2. ชื่อเดิม ………………………………………………………นามสกุลเดิม…………………………………......………………………………
3. เกิดวันที่………..เดือน…………………………พ.ศ. …………..สัญชาติ…………………….เชื้อชาติ………………..ศาสนา……….………
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปีที่เข้าศึกษา ปีทจี่ บการศึกษา รุน่ คณะ

5. สถานที่ทํางาน...........................................................................................................................................................................................................
เลขที…
่ ………… ถนน……...………….......... แขวง.………………… เขต…………………... จังหวัด..............................รหัส ป.ณ................
โทรศัพท์. ………………………….......... โทรศัพท์มือถือ.......................................โทรสาร........................………..................................
ตําแหน่งงาน………………………………………………………………… e-mail …………………………..............………………………..
6. ที่อยู่ (บ้าน) เลขที…
่ …………..หมู่ที่............. อาคาร ......................................ซอย...........................................ถนน……...………......……….
แขวง………………………เขต………........……..……….... .จังหวัด..............................................รหัส ป.ณ ...................................................
โทรศัพท์. …………………………โทรสาร..............................
7. ที่อยู่สําหรับการติดต่อ
บ้าน
ที่ทํางาน
8. ประเภทสมาชิก
สมาชิกวิสามัญ (ไม่เสียค่าสมาชิก)
สมาชิกสามัญ (ค่าสมาชิกตลอดชีพ 200 บาท)
9. กิจกรรมพิเศษ / ความสนใจ....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้เป็นสมาชิกของชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าพเจ้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิกที่มีต่อชมรมฯ ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ และช่วยเหลือส่งเสริมอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ชมรมฯ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ทั้งนีข้ ้าพเจ้าได้สง่ ค่าสมาชิกสามัญเป็นเงิน 200 บาท โดยจ่ายเป็น ( ) เงินสด ( ) ธนาณัติ ( ) ตั๋วแลกเงิน มาพร้อมกันนี้
ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้สมัคร
วันที…
่ ………… .เดือน………….………………พ.ศ…………….

ส่วนที่ 2

สําหรับเจ้าหน้าที่

เรียน

เลขานุการชมรมฯ
เพื่อโปรดพิจารณา ผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียม
การสมัครเรียบร้อยแล้ว
………………………………………..
(………………………………………)
เจ้าหน้าที่ชมรมฯ
…………../……..……./…………..…

เรียน

ประธานชมรมฯ
เพื่อโปรดพิจารณา…………………………….
…………………………………………………..…………
…………………..………………..
(……………..……………………)
เลขานุการชมรมฯ
……………../…….……./……..…

ความเห็นของประธานชมรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………..
(……………..……………………)
ประธานชมรมฯ
…..…../……...……./……..…

หมายเหตุ
1. การส่งใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าสมาชิกสามัญ ได้ที่ นางสาวมาริสา มัยยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900 หรือ น.ส. นงพร บุญสวัสดิ์ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900
2. วิธีการจ่ายเงินค่าสมาชิกสามัญ 200 บาท
2.1 เงินสด ที่ นางสาวมาริสา มัยยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ น.ส. นงพร บุญสวัสดิ์
สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 ธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาวมาริสา มัยยะ ปณฝ. เกษตรศาสตร์ (ส่งพร้อมใบสมัคร ที่ นางสาวมาริสา มัยยะ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900)
2.3 ธนาคาร โอนเงินสดไปยัง ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “บัญชีชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์”
บัญชีเลขที่ 069-235579-5 พร้อมส่งสําเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัครที่หมายเลขโทรสาร 0-2942-8290 มายัง
น.ส. นงพร บุญสวัสดิ์
3. ประเภทสมาชิก
3.1. สมาชิกสามัญได้แก่ ผูท้ ี่เคยขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ หรือ
บัณฑิตศึกษา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ 1. นิสิตปริญญาตรี และนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือ 2. ผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ นางนิดา ชาญบรรยง โทร 0-2562-5444 ต่อ 4520, หรือ น.ส. นงพร บุญสวัสดิ์ โทร.0-25625444 ต่อ 1020

