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“ THE NEW SIAM SQUARE 2020 ” 

  PMCU มีโครงการ พัฒนาพื้นที่ขนาด 63 ไร่ ภายใน
สยามสแควร์เพ่ือให้เป็น ศูนย์การค้าแนวราบ ช้อปปิ้ง 
สตรีทอันน�าสมัยและยังเปิดพื้นที่สร ้างสรรค์ส�าหรับ 
เปิดโอกาสให้กับคนรุน่ใหม่ได้ใช้แสดงความสามารถในด้าน
ต่างๆ เป ็นย ่านวัฒนธรรมและแหล ่งเชื่อมโยงผู ้คน 
ที่หลากหลาย สร้างสยามสแควร์ให้มีชีวิตชีวา และยังคง
ความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และรักษาเสน่ห์การเป็น
แหล่งสนัทนาการและความบนัเทงิ ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ 
โดยเฉพาะธุรกิจด้านแฟชั่น งานศิลปะ งานดีไซน์ และธุรกิจ
เกิดใหม่อีกมากมาย

BLOCK H: SIAM SCAPE เป็นโครงการพัฒนาอาคาร 
โบนันซ่าเดิมให้เป็นอาคารรูปแบบผสมผสานที่ประกอบไปด้วย  
ศูนย์รวมการเรียนรู้ อาคารส�านักงานสมัยใหม่ และพื้นที่ร้านค้า 
ที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยแนวคิดการจัดสรรและใช้ทรัพยากร 
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาและ
สถาบันเสริมทักษะ ใจกลางสยามสแควร์ ครบทุกความต้องการ 
ส�าหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด 
“LIFE & LEARNING EXPERIENCES” พัฒนาสยามสแควร์ให้
เป็นถนนคนเดิน Walking & Shopping Street อย่างเต็มรูปแบบ
มากขึ้น

BLOCK L: ภายในปี พ.ศ. 2563 พื้นที่สยามกิตติ์
เดิมจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นโรงแรม 3 ดาว ห้องพักจ�านวน 
400 ห้อง ตกแต่งสไตล์ Loft สมยัใหม่ โดยร่วมกับภาคเอกชน
ลงทุนก่อสร้างบนพ้ืนที่รวม ประมาณ 25,000 ตร.ม.และ
บรหิารจดัการโดยแบรนด์มอือาชพีเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว
ต่างชาติ 

BLOCK L

BLOCK H



สวนหลวงสแควร์

BLOCK 28 

BLOCK 33

BLOCK 34

ตลาดสามย่าน 

 ตลาดสดที่มีความเป็นมายาวนาน 
กว่า 4 ทศวรรษ และเพิ่งได้รับรางวัล ตลาด
ต้นแบบ “พรีเมียม”  ซึ่งกรุงเทพมหานคร 
จดัขึน้เพือ่ยกระดบัตลาด รบัรองมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ตาม
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
โดยมุ่งในจะพัฒนารูปแบบตลาดที่ทันสมัย
ตอบสนองชุมชนโดยรอบ คงเอกลักษณ ์
ทีเ่ป็นต�านานความเป็นตลาดสดทีม่ชีือ่เสยีง 
เป็นความผกูพันของนสิติและประชาคมโดย
รอบโดยเฉพาะชั้น  2 ของตลาดสามย่าน  
ที่เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านอาหาร 
เก ่าแก่ ได ้รับรางวัลการรันตีมากมาย  
และเป็นที่นิยมในหมู่นิสิต นักศึกษา 

SAMYAN MITRTOWN

SAMYAN MARKET
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เรื่อง : อุมาพร โกมลรุจินันท์
ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร

มหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้าง

สุขภาวะ
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อาหาร
ม้ือใหญ่

สมองส่ังให้ร่างกายใช้
พลังงานในการย่อย
มากขึน้ และใช้พลังงาน
ในส่วนอืน่ๆ น้อยลง 

ร่างกายหล่ังฮอร์โมน
อนิซลิูน เพือ่ลดระดับ
น�า้ตาลให้ปกติ 
อนิซลิูนท�าให้สมอง
ขบัสารเซโรโทนิน* 
และเมลาโทนิน** ท่ีท�าให้ง่วง

อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย
ท�างานช้าลง รูสึ้กเหมือน
หมดแรง เหนือ่ย อณุหภูมิ
ภายในร่างกายเย็นกว่าปกติ  

FOOD 
COMA
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TRANSFORMATION 
ปรับเปลี่ยน เพื่อ เปลี่ยนแปลง
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CU Global 
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“ไก่คาราเกะ”

น�า้จิม้สก้ีุและพอนสึ 

เนือ้ใบพาย
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โจทย์ : จงถอดค�าจากรูปภาพให้เป็นชื่อชมรมที่สังกัดสโมสรนิสิตจุฬาฯ

ของรางวัลคือ Gift Voucher 
จากร้าน COMMON ROOM
จ�านวน 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท 

Gift 
Voucher Gift 

Voucher 
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14 NOV-1 DEC 2018
อบรมหลักสูตร “การเป�นนักว�แคราะห�ทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ” รุ�นที่ 71
ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ�
      สอบถามเพ��มเติม : ศูนย�บร�การว�ชาการแห�งจ�ฬาฯ 
โทร. 089-893-7286

19-21 NOV 2018
สัมมนา “การเจรจาให�ประสบความสำเร็จสำหรับผู�บร�หาร” 
(Successful Negotiations for Executives)
ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจ ศศินทร�
     สอบถามเพ��มเติม : http://execed.sasain.edu/ne/

11 NOV 2018
พ�ธีไหว�ครูดนตร�ไทย ชมรมดนตร�ไทย 
สโมสรนิสิตจ�ฬาฯ ประจำป�การศึกษา 2561
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจ�ฬาฯ
     สอบถามเพ��มเติม : สำนักบร�หารกิจการนิสิต จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-7052

14-16
NOV
2018
อบรมระยะสั้นตจว�ทยา 
“Essence in Dermatology”
ณ ห�องประชุม 1210 
อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ� 
รพ.จ�ฬาลงกรณ�
      สอบถามเพ��มเติม : คณะแพทยศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2256-4253 ต�อ 101

10-11/17-18/ 24
NOV 2018
อบรมหลักสูตร “Logistics Strategy 
& Management” รุ�นที่ 1/2562
ณ ห�องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ� 
    สอบถามเพ��มเติม : สถาบันการขนส�ง จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-7444

การประชุมว�ชาการนานาชาติ 
“Non-Human Primates in 
Biomedical Research : 
Industry – Academic Partnerships 
in Solving Global Health Problems” 
ณ โรงแรมแมนดาร�น
     สอบถามเพ��มเติม : ศูนย�ว�จัยไพรเมทแห�งชาติ จ�ฬาฯ
 http://www.nprct.org/

5-6 NOV 2018
พ�ธีถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำป� 2561 
ณ วัดเขาแก�ววรว�หาร จ.สระบุร�
     สอบถามเพ��มเติม : ศูนย�บร�หารกลาง จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-0184, 0-2218-0261

8 NOV 2018
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08-9893-7286

9


