
คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที ่๑๙ 

ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สานสายใย รวมใจ ชาวอักษรศาสตร 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สานสายใย รวมใจ ชาวอักษรศาสตร 

คณะกรรมการ 
 ๑. นางวิมลา ไตรทศาวิทย (๓๗)  นายกสมาคมฯ 
 ๒. นางชลทิชา สุทธินิรันดรกุล (๓๗)  อุปนายกสมาคมฯ 
 ๓. นางเยาวภา พัธโนทัย (๓๖)  เลขานุการ 
 ๔. นางพนิตตา อริยะวิชา (๔๙)  ผูชวยเลขานุการ 
 ๕. นางสุปริญา ลุลิตานนท (๔๒)  เหรัญญิก 
 ๖. นางทิพวรรณ แซตั้ง (๔๔)  ผูชวยเหรัญญิก 
 ๗. นางสาวอารีย พงษไชยโสภณ (๔๓)  ผูชวยเหรัญญิก 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยรัชนีโรจน กุลธำรง (๔๑) ปฏิคม 
 ๙. นางอรอนงค ฉายศิริโชติ (๔๑)  ผูชวยปฏิคม 
๑๐. นางศุลีรัตน ลีนุตพงษ (๔๑)  ผูชวยปฏิคม 
๑๑. นางฉวีวัณณ วิชชุภานันท (๔๒)  ผูชวยปฏิคม 
๑๒. รองศาสตราจารยปรารมภรัตน โชติกเสถียร (๓๗) นายทะเบียน 
๑๓. นางสวลี ศิริผล (๔๐)  ผูชวยนายทะเบียน 
๑๔. นายประสิทธิ์ รุงเรืองรัตนกุล (๔๑)  สาราณียกร 
๑๕. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม (๓๗)  ประชาสัมพันธ 
๑๖. นางจิรายุ สุวรรณภักดี (๔๑)  ผูชวยประชาสัมพันธ 
๑๗. รองศาสตราจารยกนิษฐา นาวารัตน (๔๒) ฝายกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
๑๘. นางดารณี รัตนนุกรม (๔๙) ผูชวยฝายกิจกรรม 
 และสมาชิกสัมพันธ 
๑๙. ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร (๓๗) กรรมการกลางและวิชาการ 
๒๐. นางสาวยุพิน จันทรเจริญสิน (๓๔) ผูชวยวิชาการ 

๒๑. รองศาสตราจารยสุชาดา นิมมานนิตย (๓๗)  ผูชวยวิชาการ 
๒๒. นางจำนรรค ศิริตัน (๓๗)  กรรมการกลางและกิจกรรมพิเศษ 
๒๓. นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ (๓๗)  กรรมการกลาง 
 และผูชวยกิจกรรมพิเศษ 
๒๔. นางศรีอรทัย บุรณศิริ (๓๐)  กรรมการกลางดานอักษรสัญจร 
 และสันทนาการ 
 
รายนามที่ปรึกษาสมาคมฯ 
 ๑. ศาสตราจารยไพฑูรย พงศะบุตร ๒. นายสิงหโต จางตระกูล 
 ๓. คุณหญิงสุภา กิจจาทร ๔. นายสุริย ดานสวัสดิ์ 
 ๕. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ๖. นางพรนิภา ลิมปพยอม 
 ๗. รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ๘. คุณหญิงลักขณา แสงสนิท 
 ๙. นางเดือนฉาย คอมันตร 
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย พุกผาสุข 
๑๓. คณบดีคณะอักษรศาสตร 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ) 
๑๔. รองคณบดีคณะอักษรศาสตรฝายกิจการนิสิต 
     (ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ) 
 

วาระการดำรงตำแหนง มกราคม ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๕ 

อาศิรวาท 

 เหมือนธารธรรมน้ำผุดพิสุทธิ์ใส เหมือนพฤกษไพรพราวพนาโอบปาเขา 

เย็นกวาเย็นเพ็ญพรางกลางใจเรา คือรมเงาพระมหากรุณาธิคุณ 

 “เทพรัตน” รัตนะเทววิชช แผวการกิจรายเรืองเนื่องนำหนุน 

เกษตร ศาสน พระราชทานอาหารทุน เกื้อการุญการศึกษาแพทยพยาบาล 

 สลักในใจเราชาวอักษรฯ “มหาจักรีสิรินธร”* อมรสถาน 

ผงาดเดนเปนสงาวิชาการ สืบสายธารมนุษยศาสตรพิลาสไกล 

 “หาสิบหา” วรพรรษพระชันษา นอมวันทาไตรรัตนสวัสดิ์ไสว 

ดลพระองคทรงสราญเบิกบานพระทัย ประสงคใดดั่งประสงคมั่นคงเทอญ 

ดวยเกลาดวยกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ 

(นายประสิทธิ์ รุงเรืองรัตนกุล อ.บ.รุน ๔๑ ประพันธ) 

 * ชื่ออาคารเรียนใหมของคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
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รูจักอักษรศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ป ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรกอตั้งมาไดครบ ๙๓ ป ผลิต

บัณฑิตแลว ๗๗ รุน สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเริ่มคัดเลือก 
“อักษรศาสตร จุฬาฯ ดีเดน” มาแลวมากมายหลายรุนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ - 
๒๕๕๐ ไดทำการคัดเลือก “อักษรศาสตร จุฬาฯ ดีเดน” ประจำป ๒๕๕๒ 
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติเปนจำนวน ๖ คน ปรากฏผลดังนี้ 

๑. นายสวัสดิ์ จงกล (อ.บ. รุน ๑๗) อดีตครูใหญโรงเรียนหลายแหง 
อดีตผูอำนวยการสำนักงานทดสอบการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อดีตอาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ ผูอำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ บรรณาธิการ 
องคปาฐกในการประชุมวิชาการระดับประเทศและตางประเทศ เปนตน ปจจุบัน 
เปนผูเชี่ยวชาญเอกสารประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาและประวัติศาสตรพระราชวงศ มีผลงานการจัดทำหนังสือ เขียน
บทความทรงคุณคาตาง ๆ มากมาย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักเฉลิม
พระนครท่ีลูกหลานจุฬาฯ ภาคภมิูใจและพึงดำรงไวใหย่ังยืน พระเก้ียวจุลมงกุฎศิริ 
เปนตน 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปญญา บริสุทธิ์ (อ.บ.รุน ๒๗) 
อดีตอาจารยแผนวิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ศาสตราจารย
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ราช-
บัณฑิตประเภทวรรณศิลป และนายกราชบัณฑิตยสถาน ปจจุบัน เปนกรรมการ 
จัดทำสารานุกรมนักเรียน นามานุกรมไทยและพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย
ของราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑการทับศัพทของ 
ราชบัณฑิตยสถาน ดร.ปญญา บริสุทธิ์ ไดใชความรูความสามารถดานภาษา
ฝรั่งเศส สงเสริมการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส และวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส จนไดรับ
ยกยองและรับมอบเครื่องราชอิสสริยาภรณชั้นสูงสุด ตระกูลปาลมล อากา-
เดมีกส (Commadeur dans l’Ordre des Palmes Academiques) จากรัฐบาล
ฝรั่งเศส 

๓. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง (อ.บ.รุน ๒๗) อดีตครู เจาของโรงเรียน
นาฏศิลป เจาหนาที ่ฝายตาง ๆ ของบริษัทเชลลแหงประเทศไทย จำกัด 
ปจจุบัน เปนผูอำนวยการศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ 
เหรัญญิก มูลนิธิราชสุดา ไดใชความรูความสามารถทางดานอักษรศาสตรและ
นาฏศิลปสรางสรรคผลงานไวมากมาย เชน การแตงบทรอยกรองสำหรับการ
แสดงนาฏศิลป รวมแสดงลับแลกลอนสด บอกสักวาทางสถานีโทรทัศน 
ประพันธบทรอยกรองในวารสารและนิตยสาร เปนตน นอกจากนี้ ยังไดรับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โปรดเกลาฯ ใหตามเสด็จรวมบอกสักวาถึง ๔ ครั้ง ไดรับรางวัล “เพชรสยาม” 
สาขาภาษาและวรรณกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับ
พระราชทานเข็มเกียรติคุณอนุรักษมรดกไทย เปนผูไหวครใูนเรื่องพระรวง ซึ่ง
สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ จัดแสดง ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ. เปนตน 

๔. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร (อ.บ.รุน ๓๐) 
อดีตอาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ผูอำนวยการ
สถาบันภาษา จุฬาฯ ปจจุบันเปนอาจารยพิเศษและที่ปรึกษาสถาบันภาษา
จุฬาฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบ จัด ประเมินผล หลักสูตรการสอน การ
วิจัย และใหคำปรึกษาโครงการวิจัยหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ 
ผลงานดีเดนคือ เปนผูแทนประเทศไทยรวมวิจัยโครงการวิจัยนานาชาติ ผูแทน
ประเทศไทยในการวิจัยเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
กรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ นอกจากนี้ ไดใหความ 
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในชนบทใหไดรับความรูเพิ่มขึ้น ดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีชุมชนบานสวนพัฒนา อำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปนอาทิ 

๕. นางพรศิร ิ มโนหาญ (อ.บ.รุน ๓๔) เร่ิมตนทำงานท่ีการทองเท่ียว- 
แหงประเทศไทย (ททท.) เติบโตในสายงานเปนลำดับ กระทั่งเกษียณอายุใน
ตำแหนงสูงสุดคือผูวาการ ททท. ปจจุบัน เปนประธานกรรมการสมาคม 
สงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประจำคณะกรรมาธิการการทองเที่ยววุฒิสภา วาระ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ที่
ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ตลอดระยะเวลาทำงาน ๓๙ ป
ในองคกร ททท. กระทั่งปจจุบัน นางพรศิริ มโนหาญ ไดอุทิศตนใหกับงาน
อยางเต็มกำลัง นำความรูมาประยุกตใช จนสามารถสรางงานสรางรายไดและ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศชาติอยางมากมาย ไดรับการยกยองจาก
สื่อมวลชนตางประเทศ ใหเปน ๑ ใน ๓๕ ชาวเอเชียผูนำการขับเคลื่อนการ
ทองเที่ยวของเอเชียในรอบ ๓๕ ป 

๖. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค (อ.บ.รุน ๔๑) ประวัติรับราชการ
เริ ่มที ่กรมศิลปากร ตอมาไดปรับยายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปนรองผูแทนถาวรไทยประจำ 
องคการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปนรองอธิบดีกรมพลศึกษา 
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝาย
ขาราชการประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ปจจุบันเปนเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (กอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงคได
ใชความรูความสามารถ สรางงานสรางสรรคดานศิลปะการแสดง งานแสง
ประกอบเสียง นำประวัติศาสตรมาบอกเลาดวยวิธีการสมัยใหมชวยใหนาสนใจ 
และนาตื่นตาตื่นใจสำหรับผูชมเปนอยางยิ่ง เชน เปนผูประกอบบทเขากับ
ดนตรีและเสียงประกอบ จัดการแสดงแสงประกอบเสียง เร่ือง “กรุงรัตนโกสินทร” 
จัดการแสดงแสงประกอบเสียงสำหรับหุ นนิ ่งเรื ่อง “บานบางระจัน” บท 
ประพันธและกำกับการแสดงแสงประกอบเสียงเรื่อง “พระบรมธาตุไชยา” และ 
“สุโขทัยรุงอรุณแหงความสุข” เปนตน 

นายสวัสดิ์ จงกล ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปญญา บริสุทธิ์ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร นางพรศิริ มโนหาญ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร นางพรศิริ มโนหาญ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปญญา บริสุทธิ์ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง 

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค 

รูจักอักษรศาสตร จุฬาฯ ดีเดน ป ๒๕๕๒ 
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บรรยากาศวัน “อักษรศาสตรคืนสูเหยา ๙๓ ป” 
เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี จัดประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๒ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การแสดงสักวากลอนสด เรื่อง 
“ขุนชางขุนแผน” ตอนพระไวยแตกทัพ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม (ชุดที่ ๑๙) และการพบปะสังสรรคชาวอักษรศาสตรในงาน 
“อักษรศาสตรคืนสูเหยา ๙๓ ป” ณ ลานสนามหลังหอประชุมจุฬาฯ ประกอบดวย พิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะอาจารยผูอาวุโส รับประทานอาหาร 
การแสดงดนตรีสากล การแสดงของนิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน เปนตน 

อนึ่ง ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ นางวิมลา ไตรทศาวิทย ไดรับเลือกเปนนายกสมาคมฯ 
            กรรมการกลาง ๑. นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ ๒. นางจำนรรค ศิริตัน 
    ๓. นางศรีอรทัย บุรณศิริ  ๔. นางเยาวภา พัธโนทัย 
    ๕. ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร 

บรรยากาศวัน “อักษรศาสตรคืนสูเหยา ๙๓ ป” 

 

เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในวันคลายวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครบ ๙๓ ป ณ บริเวณลานอาคารมหา- 
จุฬาลงกรณ และอาคารมหาวชิราวุธ และเวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินทรงรวมงานคืนสูเหยา “๙๓ ปชาวจุฬาฯ รวมใจ
ถวายพระพรองคราชัน” ณ บริเวณสนามหนาพระบรมราชานุสาวรียสองรัชกาล 
 

เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ในรั้วจุฬาฯ ในรั้วจุฬาฯ 
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ประวัติและผลงานของนายกสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เกียรติคุณลาสุด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ - โลเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนดานการศึกษา  

   โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต 

 - สตรีไทยตัวอยาง ๒๕๕๒ จากสภาหอการคาไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - วิทยากรพิเศษ บรรยายในที่ประชุมนายกเหลากาชาด 

  เหรัญญิก และเลขานุการเหลากาชาดจังหวัด 

  สภากาชาดไทย 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ (ป.ม.) 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

คูสมรส  ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บุตร บุตรชาย ๓ คน 

 ๑. นายวีรเดชน 

 ๒. นายเจตพลิศร 

 ๓. นายอิทธิกร 

นางวิมลา (กลกิจ) ไตรทศาวิทย 
อายุ ๖๐ ป 
 

การศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

  ปริญญาตร ีสาขาการแปล มหาวิทยาลัยมอนทรีออล แคนาดา พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

When I was a kid, my mom liked to make breakfast food for dinner every now and then. And I remember one 
night in particular when she had made breakfast after a long, hard day at work. 

On that evening so long ago, my mom placed a plate of eggs, sausages and extremely burned biscuits in front 
of my dad. I remember waiting to see if anyone noticed! Yet all my dad did was reach for his biscuit, smile at my mom 
and ask me how my day was at school. I don’t remember what I told him that night, but I do remember watching him 
smear butter and jelly on that biscuit and eat every bite! 

When I got up from the table that evening, I remember hearing my mom apologize to my dad for burning the 
biscuits. And I’ll never forget what he said : “Honey, I love burned biscuits.” 

Later that night, I went to kiss Daddy good night and I asked him if he really liked his biscuits burned. He 
wrapped me in his arms and said, “Your Momma put in a hard day at work today and she’s real tired. and besides -  
a little burn biscuit never hurt anyone!” 

You know, life is full of imperfect things...and imperfect people. I’m not the best at hardly anything, and I 
forget birthdays and anniversaries just like everyone else 

What I’ve learned over the years is that learning to accept each other’s faults - and choosing to celebrate  
each other’s differences - is one of the most important keys to creating a healthy, growing, and lasting relationship. 

And that’s my prayer for you today. That you will learn to take the good, the bad, and the ugly parts of your 
life. 

We could extend this to any relationship. In fact, understanding is the base of any relationship, be it a husband-
wife or parent-child or friendship! 

“Don’t put the key to your happiness in someone else’s pocket- keep it in your own.” 

BURNED Biscuit...lovely 

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ ฝายตางประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒ ผูชวยผูจัดการ 

 บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปจจุบัน ผูอำนวยการโรงเรียนวิมลาการแปลและภาษา 

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๔ ผูจัดการสำนักกรรมการ 

 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ ผูจัดการสำนักงานจัดซื้อกลาง 

 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปจจุบัน ผูจัดการสำนักงานบริหารกลาง 

 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
 

งานพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๘ อาจารยพิเศษ หลักสูตรการแปล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

BURNED Biscuit...lovely 
วิมลา ไตรทศาวิทย (อ.บ.รุน ๓๗) 
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กิจกรรมสมาคม 

๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 
๑๘ เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบ 
ทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ณ วังสระ-
ปทุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 
๒. คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร 

จุฬาฯ ชุดที่ ๑๙ รับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 
๑๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และมีมติในการประชุมคร้ังแรก 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ประการหนึ่งวา จะจัดทำเว็บไซต
ของสมาคมฯ ขึ้นใหม มีขอมูลตาง ๆ ของสมาคมฯ เชน รายชื่อคณะ
กรรมการ ขอบังคับและนโยบายของสมาคมฯ ใบสมัครสมาชิก (ให
ดาวนโหลดและสมัครไดทางอีเมล) อีเมลของตัวแทนสมาคมฯใน
ประเทศและตางประเทศ ชองเปดรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
รายงานกิจกรรมตาง ๆ และ “อักษรสัมพันธ” เปนตน ปจจุบัน ได
ปรับปรุงแลวเสร็จแลว ผูสนใจสามารถเขาชมเว็บไซตของสมาคมฯ 
ไดที่ http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html และติดตอ
สมาคมฯ ไดที่ E-mail: artsalumni19@gmail.com 

กิจกรรมสมาคม 

๓. นางศรีอรทัย บุรณศิริ กรรมการกลางดานอักษรสัญจรและสันทนาการ รวมกับบริษัทนีโอ ทราเวล จำกัด 
จัดอักษรสัญจรตางประเทศสูสาธารณรัฐเกาหลี “อันยองฮาเซโย เยือนมรดกโลกเกาหลีใต วันดอกไมบาน” ระหวางวันที่ 
๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ รวม ๗ วัน เยือนเมืองปูซาน เคียงจู ซูอันโบ ซุนซอน เกาะนามิ ซูวอน Everland และกรุงโซล  
เปนตน โดยรับสมาชิกสัญจร ๓๐ - ๔๐ คน คาใชจายทานละ ๓๘,๗๐๐ บาท 

 
๔. สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตรรวมงานวันปฐมนิเทศนิสิต

ใหมคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอง ๕๐๓ อาคาร 
บรมราชกุมารี เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๕๐ น.  
โดยนายกสมาคมฯ กลาวแสดงความยินดีตอนิสิตใหม พรอมแนะนำ
กิจกรรม ผลงานของสมาคมฯ และเชิญชวนนิสิตใหมสมัครเปนสมาชิก 

อนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรรับนิสิตใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๒๘ คน และนิสิต
ใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๘๑ คน 

 
๕. ลีลาศการกุศล “อักษราลีลาศ” ครั้งที่ ๑๕ หารายไดสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของสมาคมฯ และงาน 

วิชาการของนิสิตคณะอักษรศาสตร กำหนดจัดขึ้น ณ หองอังรีดูนังต ราชกรีฑาสโมสร วันเสารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ประกอบดวย ตลาดนัดสินคาไทย อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต เพลินเพลงไพเราะจากวงดนตรี Sensation 
และนักรองกิตติมศักดิ์ สังสรรค ลีลาศ รำวง การแสดงลีลาศ จับสลาก รูเล็ต เปนตน บัตรอาหารรวมลีลาศ ราคา ๑,๑๐๐ บาท 
และ ๑,๓๐๐ บาท และบัตรอาหารรวมฟงเพลง ราคา ๖๕๐ บาท ติดตอซื้อบัตรไดที่ คุณปยะพร หอมศิริ เจาหนาที่สมาคมฯ 
โทรศัพท ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ “อักษราลีลาศ” นี้นับเปนกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งจัดตอเนื่องกันมา ๑๕ ปแลว ไดรับความนิยม 
และการสนับสนุนจากนิสิตเกาอักษรศาสตร และมิตรสหายในวงการลีลาศอยางคับคั่งทุกป 

 
๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการบริหารของ

สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ ชุดที่ ๑๙ เขาเฝาฯถวายตัวและกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมดำเนินงานของสมาคมฯ 
และเบิกผูไดรับคัดเลือกเปนอักษรศาสตรดีเดน จุฬาฯ ประจำป ๒๕๕๒ เขารับพระราชทานพระเกี้ยวทองคำ ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

เกียรติคุณลาสุด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ - โลเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนดานการศึกษา  

   โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต 

 - สตรีไทยตัวอยาง ๒๕๕๒ จากสภาหอการคาไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - วิทยากรพิเศษ บรรยายในที่ประชุมนายกเหลากาชาด 

  เหรัญญิก และเลขานุการเหลากาชาดจังหวัด 

  สภากาชาดไทย 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ (ป.ม.) 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

คูสมรส  ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บุตร บุตรชาย ๓ คน 

 ๑. นายวีรเดชน 

 ๒. นายเจตพลิศร 

 ๓. นายอิทธิกร 

.  

อนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรรับนิสิตใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๒๘ คน และนิสิตอนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรรับนิสิตใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๒๘ คน และนิสิตอนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรรับนิสิตใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๒๘ คน และนิสิตอนึ่ง ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ คณะอักษรศาสตรรับนิสิตใหมหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓๒๘ คน และนิสิต
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปนประธานในพิธี
เปดอาคาร “มหาจักรีสิรินธร” อาคารเรียนหลังใหมของชาวคณะอักษรศาสตร และพระราชทานเข็มที่
ระลึกใหกับผูบริจาคเงิน จำนวน ๒๐๕ คน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

วันเสารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน 
ประดิษฐพงษ รองคณบดีคณะอักษรศาสตรฝายกิจการนิสิต นำนิสิตปจจุบันและนิสิตเกาอักษรศาสตร 
รวมจัดงาน “๒๗ มีนา เริงราเปดตึกใหม” รับขวัญอาคารมหาจักรีสิรินธร ดวยบรรยากาศที่ซาบซึ้งตรึง
ใจ เริ่มตนดวย การรวมตัวกันหนาตึกเทวาลัย ถายภาพรวมกัน ฟงบรรยายปริศนาธรรมที่ซอนเรนใน 
ตึกอันสวยงาม เปดประตูเทวาลัยถวายการบูชาพระบรมฉายาลักษณลนเกลารัชกาลที่ ๕ ณ หองโถง
กลาง ไดเวลาเหมาะสม จึงพรอมกันเดินมาชมอาคารเรียนหลังใหม ชมนิทรรศการความเปนมาของ
คณะฯที่ชั้นลอย ครั้นเย็นย่ำค่ำแลว จึงรวมกันรับประทานอาหาร และเพลิดเพลินกับการแสดงตาง ๆ 
ท่ีสุดแสนประทับใจ ณ บริเวณสนามหนาอาคารเรียนหลังใหม ในการน้ี สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี ในฐานะศิษยเกาอักษรศาสตร ไดเสด็จพระราชดำเนินเปนการสวนพระองคทรง
รวมงานดวยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยเปนอยางยิ ่งดวย ยังความปลาบปลื ้มปติในพระ-
มหากรุณาธิคุณตอชาวอักษร-ศาสตรอยางหาที่สุดมิได 

 

“มหาจักรีสิรินธร” อาคารเรียนหลังใหมของชาวคณะอักษรศาสตร 

๑. รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานองคความรูชุมชนทองถิ่น (TK) ใน
คณะกรรมการเตรียมการประชุม WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Generic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 
(IGC) ของกระทรวงการตางประเทศ 

๒. รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให 
เดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเขารวมประชุม The Final Project Meeting ระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๓. ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ไดรับเชิญจากศาสตราจารยโฟลคเคอร กรา-บอฟสกี ภาควิชา Thaistik สถาบันเอเซีย-อาฟริกา 
มหาวิทยาลัยฮัมบวรก ใหแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “Europäische Klassik und “Klassik” in der Thai Literatur” (คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกใน
วรรณกรรมไทย) ในงาน Thai Cultural Festival ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรก ที่ประเทศเยอรมนี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๔. ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ไดรับเชิญจาก ศาสตราจารย ดร.เพเทอร อา ชมิทห ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการแปล
และการลาม ครั้งที่ ๙ (LICTRA 2010) ใหนำเสนอผลงานเรื่อง übersetzer und Dolmetscherausbildung in Thailand im neuen geopolitischen und 
geoökonnomischen Setting” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใตหัวขอเรื่อง Translation & Interpretation Research-International Synergies ที่สถาบัน 
ภาษาศาสตรประยุกตและศาสตรการแปล มหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ในแวดวงชาวอักษรฯ ในแวดวงชาวอักษรฯ 

“มหาจักรีสิรินธร” อาคารเรียนหลังใหมของชาวคณะอักษรศาสตร 
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ใบสมัครสมาชิก 

ใบแจงขอมูลปจจุบัน 

เลขที่รับ.................... 

สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำหรับเจาหนาที่ 
                 
     สมาชิกสามัญตลอดชีพ               สมาชิกสมทบ (นิสิตปจจุบันระดับปริญญาตรี)    

ไดรับเงินคาสมาชิก ___๕๐๐.- (หารอยบาทถวน) ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ _______ เลขที่ ______ วันที่ ________________ 

   ___๑๐๐.- (หนึ่งรอยบาทถวน) ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ _______ เลขที่ ______ วันที่ ________________ 

                              ___๔๐๐.- (สี่รอยบาทถวน) ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ _______ เลขที่ ______ วันที่ ________________ 
     ลงชื่อ ________________________________________________เหรัญญิก / นายทะเบียน 
           (________________________________________________) 

            วันที่............เดือน..................................พ.ศ................. 

  วิธีการสมัคร 
 

๑. ขอรับใบสมัครไดที่สำนักงานสมาคมฯ หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตของสมาคมฯ http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/
index.html และสงเอกสารการสมัครไดทาง E-mail: artsalumni19@gmail.com หรือ โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือยื่นใบสมัครที่สำนักงานสมาคมฯ 
หอง ๑๐๕ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

๒. การชำระเงิน คาสมาชิกสามัญตลอดชีพ ๕๐๐ บาท และ/หรือ สมาชิกสมทบ* (นิสิตปจจุบันระดับปริญญาตรี) ๑๐๐ บาท ชำระไดที่
สำนักงานสมาคมฯ หรือ โอนเงินเขาบัญชีชื่อ สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ บัญชีออมทรัพยเลขที ่ ๔๐๑-๒-๑๒๙๐๓-๐ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขายอยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสงสำเนาใบโอนเงินมายังสำนักงานสมาคมฯทางโทรสาร ๐-๒๒๕๓-
๒๐๕๙ หรือทางไปรษณียตามที่อยูของสมาคมฯขางตน 

 
ติดตอสอบถาม: โทรศัพท ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙, ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘  โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือ E-mail: artsalumni19@gmail.com 
 
* สมาชิกสมทบ เมื่อจบการศึกษาแลว และประสงคจะเปนสมาชิกสามัญตลอดชีพ จะตองชำระเงินเพิ่มอีก ๔๐๐ บาท 

                          

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ..................)  ..................................................................... นามสกุล ................................................................................... 

ขณะศึกษา ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ..................)  ................................................ นามสกุล ................................................................................... 

วัน เดือน ปเกิด วันที่ ............. เดือน.................................................... พ.ศ.................. 

ที่อยู เลขที่................. หมูที่ .............. หมูบาน/อาคาร ...................................................................ชั้น.............. 

ตรอก/ซอย ..................................................................... ถนน.............................................................. แขวง/ตำบล .......................................................... 

เขต/อำเภอ...................................................................... จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย ........................................................ 

โทรศัพท.......................................................................... มือถือ........................................................... โทรสาร .................................................................. 

E-mail...................................................................................................................................................................................................................................... 

การศึกษาในคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขาศึกษาป พ.ศ..................... รุน............... 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา .................................................................................................. รับพระราชทานปริญญาบัตร ป พ.ศ. ................... 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา .................................................................................................. รับพระราชทานปริญญาบัตร ป พ.ศ. ................... 

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา .................................................................................................. รับพระราชทานปริญญาบัตร ป พ.ศ. ................... 

อาชีพปจจุบัน      ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองคกรเอกชน เจาของธุรกิจ   

       อาชีพอิสระ  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................  

ตำแหนง............................................................................................................ ฝาย ............................................................................................................ 

สถานที่ทำงาน ....................................................................................................................................................................................................................... 

เลขที่............................ ตรอก/ซอย..................................................ถนน...............................................แขวง/ตำบล............................................................ 

เขต/อำเภอ......................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย....................................................................... 

โทรศัพท ............................................................ โทรสาร................................................ E-mail................................................................................... 

สถานที่จัดสงเอกสาร / วารสารอักษรสัมพันธ (กรุณาเลือกที่เดียว)         ที่บาน     ที่ทำงาน   E-mail 

     

          ลงชื่อ ...................................................................................ผูสมัคร 

รหัสสมาชิก 
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สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ 

ชำระคาไปรษณียากรแลว 
ใบเลขที่ ๘๙/๒๕๕๓ 
ศฟ.หัวลำโพง ๑๐๓๓๑ 

 วารสารอักษรสัมพันธ กำหนดเผยแพรปละ ๓ ฉบับ ในเดือนเมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม จัดพิมพ: สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย หอง ๑๐๕ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ Homepage: http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html E-mail: artsalumni19@gmail.com สาราณียกร: 
นายประสิทธิ์ รุงเรืองรัตนกุล ศิลปกรรม: บริษัทสรางสรรคบุคส จำกัด พิมพ: เลิฟแอนดลิพเพรส โทรศัพท ๐-๒๕๔๐-๕๒๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ªÁª×è¹ ª×è¹ã¨ ³ ºŒÒ¹ “ÊÇ¹¼ÒÊØ¡” ¢Í§Í´Õµ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤ÁÏ 
วันเสารท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.พรทพิย พกุผาสขุ อดีตนายกสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเพิ่งหมดวาระ
ดำรงตำแหนง ไดเชิญคณะกรรมการบริหารซึ่งรวมงานดวยกันมา พบปะสังสรรคที่บาน 
“สวนผาสุก” อำเภอนครชัยศร ี จังหวัดนครปฐม โดยในภาคเชาคุณพี่ศรีอรทัย บุรณศิริ 

ผูชำนาญการดานการทองเที่ยวทั่วเทศ-ทั่วไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑรถโบราณอันลือชื่อ คือ Jesada Technik Museum ของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ 
นักธุรกิจชาวไทย ผูหลงใหลมนตเสนหของรถเกาโบร่ำโบราณ ที่ตำบลงิ้วราย อำเภอ 
นครชัยศรี ดวยความประทับใจอยางยิ่ง 
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