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      จามจุรีที่ทรงปลูกถูกฝนล้ม  
แต่บุญบ่มพระบารมีที่ทรงสร้าง 
อยู่เหนือเกล้าเสมอสมัยไม่รู้จาง  
จะอยู่กลางใจจุฬาฯ สถาพร

- ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ -
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เรื่อง : นิธิกานต์ ปภรภํฒ
ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร และ RA

ศิลปาธรผู้สร้าง
สถาปัตยกรรมแห่งสังคม
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ภาพและเรื่อง : กรรชิต จิตระทาน

รางวัลที่ได้รับ

- Winner of The Royal Academy Dorfman 
Awards 2019, from The Royal Academy 
of Arts, London
- ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2562
- Global Award for Sustainable 
Architecture 2018, UNESCO

ศิลปาธรผู้สร้าง
สถาปัตยกรรมแห่งสังคม



เรื่อง/ภาพ : เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล

CU Knowledge | 8



CU Health | 9

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
“การออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนัก 
อย่ามองไปท่ีนํ้าหนักตัวลดลง แต่ให้มองการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเราพอใจ 
เช่น ร่างกายฟิตขึ้น สัดส่วนกระชับ 
ใส่เส้ือผ้าได้สวยงามขึ้น และที่สําคัญ 
เม่ือนํ้าหนักลดลงแล้ว ต้องไม่ขึ้นกลับมาอีก
น่ันแหละ ถือว่าเป็นความสําเร็จ”
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เรื่อง อภิชัย ไทยเกื้อ
ภาพ สมบูรณ์  พัฒนปรีชาเสถียร
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Are you enjoying 

the BREEZE, boss dog?

My name is Bailey, and 

this is my boss, Ethan.

ศัพท์น่ารู้
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ศิลปะบนก�าแพงเก่า 
เพิ่มมูลค่า สร้างสีสัน
ให้ชีวิตชุมชนเมือง อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม



เดเอล ฮอร์แกน

คุณกมลชัย หีดแก้ว

คุณวัลลภา โชคอุดมพร 



เรื่อง/ภาพ : เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล

“ฉันไม่ว่าง” 
ทะเลสดจานอร่อย ต้อง “ว่าง” มาลอง 
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ปไูข่ดอง 
https://www.instragram.com/

chanmaiwangseafood/
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โจทย์ : จงจับคู่ภาพและชื่ออาคารให้ถูกต้อง
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ศรัณย์ นราประเสริฐกุล 
นกัแสดงรุน่ใหม่กบัชวีติแบบสตัวแพทย์

“เน๋ง” 
เรื่อง : นิธิกานต์ ปภรภัฒ
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
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รับน้องแบบไหน “อิน” 
แบบไหนต้อง “เอ๊าต์”



ประชุมว�ชาการนานาชาติ “Innovative and Sustainable 
Development of English Language Teaching (ELT) 
in the Digital World” ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม : สถาบันภาษา จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-6021  http://www.culi.chula.ac.th/research

5 JULY 2019

22 JULY 2019
โครงการจ�ตอาสา “10 สายธารแห�งความดี 
เราทำดีด�วยหัวใจ”
ณ สระน้ำจ�ฬาฯ และสถานที่บำเพ็ญประโยชน�
      สอบถามเพ��มเติม : 
สำนักบร�หารกิจการนิสิต จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-7052 ต�อ 309

23 - 24, 30 - 31 JULY, 21 - 23 AUG, 6 SEP 2019
โครงการพัฒนาคุณภาพชีว�ต หลักสูตรการเตร�ยมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
ณ ห�อง 111 อาคารมหาจ�ฬาลงกรณ� ห�อง 2001 ชั้น 20 อาคารจามจ�ร� 10 ศูนย�บร�การสุขภาพแห�งจ�ฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว
      สอบถามเพ��มเติม : สำนักบร�หารทรัพยากรมนุษย� จ�ฬาฯ โทร. 0-2218-0371

25 - 26 JULY 2019
ประชุมว�ชาการเร�่อง “คุณภาพยาชีววัตถุ : 
ควบคุมอย�างไรให� ได�มาตรฐานสากล : 
กรณีศึกษา Monoclonal Antibody” 
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทว� 
      สอบถามเพ��มเติม : คณะเภสัชศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-8450

27 JULY - 17 AUGUST 2019
นิทรรศการ “สมถะ” ผลงานจ�ตรกรรมโดยศิลป�น 
“ระพ�พัฒน� ผลรัตนไพบูลย�”
ณ หอศิลป�จามจ�ร� อาคารจามจ�ร� 8
      สอบถามเพ��มเติม : หอศิลป�จามจ�ร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-3709
 

24 - 26 JULY 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด�านเทคโนโลยีการผลิต
และการย�ายฝากตัวอ�อนในโค
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร� จ�ฬาฯ และณรงค�ชัยฟาร�ม จ.ชลบุร�
      สอบถามเพ��มเติม : คณะสัตวแพทยศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-9733 – 9

9 - 27 JULY 2019
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รุ�นที่ 10 
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ�
      สอบถามเพ��มเติม : 
ศูนย�บร�การว�ชาการแห�งจ�ฬาฯ  
โทร. 0-2559-3638
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