รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พุทธศักราช 2554
สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 329 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ ที 27 พฤษภาคม 2554
----------------------------------------------------------------------------------รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1. ศ.ดร.บัณฑิต
2. น.ต.ธเนศวร์
3. คุณสมิตร
4. คุณกฤษณะ
5. คุณเชิดพล
6. คุณศานิต
7. คุณกิตติพงศ์
8. คุณปรมา
9. น.อ.ม.ล.ประกิตติ
10. คุณสมศักดิ
11. คุณทิฆมั พร
12. คุณฌานฤทธิ
13. คุณรวิวรรณ
14. คุณกวิศ
15. คุณนล
16. คุณสันทัด
17. คุณศรี อไุ ร
18. คุณธานี
19. คุณสุ ธรรม
20. คุณมติ
21. คุณจารึ ก
22. คุณอัสนี
23. ศ. กิตติคุณ ดร. ตรึ งใจ

จุลาสัย
วงศ์ธญ
ั ญกรณ์
โอบายะวาทย์
ธนะธนิต
สาธิ ตภัทร
กีบุตร
รุ่ งเรื องสาร
ทิพย์ธนทรัพย์
เกษมสันต์
วงศิริทรัพย์
ธี รพงศ์ภกั ดี
ธุ วะนุติ
วิทยาโกมล
ปานม่วง
เรื องนวรัตน์
ตัณฑนันทน์
วาสนะสมสิ ทธิ
แก้วสี ปลาด
บุณยะผลึก
ตังพานิช
แย้มงามเหลือ
มานู
บูรณสมภพ

คณบดี
ทีปรึ กษา
นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เหรัญญิก
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

คุณวลัยรัตน์
ร.ต. ชวพงศ์
คุณโสภาพิศ
รศ.ดร. วีระ
รศ. ยุพยง
คุณเพิมศักดิ
คุณสมพงษ์
คุณพิสิษฐ
คุณชวลิต
อาจารย์พวงเพ็ญ
คุณกําธร
คุณธาตรี
คุณสมชาย
ศ.เลอสม
คุณนิธิ
คุณอรรถพร
ผศ.สุ ดสวาสดิ
คุณประทีป
คุณศุภกิจ
คุณสุ แพรวพรรณ
คุณสิ น
คุณกชกร
คุณก่อเกียรติ
คุณเมตตา
คุณราเชนทร์
รศ.ดร. สันติ
คุณวิทยา
ดร.อัชชพล
คุณสนอง
คุณวิศิษฎ์
คุณวิภาพรรณ
คุณภาณุ
คุณยุพนิ
คุณพิรีย์

สุ ขวงศ์
ชํานิประศาสน์
อนันทริ ก
สัจกุล
เหมะศิลปิ น
ศิวายพราหมณ์
ตันสุ วรรณ
จุฑาสมิต
จงวัฒนา
วิบูลย์สวัสดิ
อรรถยุกติ
ประกอบผล
สถาพรดํารงค์
สถาปิ ตานนท์
สถาปิ ตานนท์
บุนนาค
ศรี สถาปั ตย์
ตังมติธรรม
มูลประมุข
ตันติพลาผล
พงษ์หาญยุทธ
สุ วรรณะบุณย์
นิมมล
วงศ์ศิริ
นิธิประภา
ฉันทวิลาสวงศ์
มูลประมุข
ดุสิตนานนท์
คัชมาตย์
ภาณุ สิทธิ กร
เจริ ญพงศ์
ศิริชยั
ติระธนะพิบลู ย์
พยุงเวช
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

คุณชัยวัฒน์
คุณพิเชษฐ์
คุณพิศิษฐ์
คุณวิรัช
คุณกิตติ
คุณจินดารัตน์
คุณฉัตรชัย
คุณสุ กิจ
คุณประภากร
ดร.ยุวนุช
น.อ.ม.ล.ประกิตติ
คุณไชยา
คุณแดน
คุณทวีจิตร
คุณวิรัตน์
คุณสมชาย
คุณนพพร
คุณชัยยุทธ
อาจารย์ ชัยบูรณ์
คุณศิระ
คุณพิชยั
คุณปฏิกร
คุณธีรานุช
รศ.ดร. อริ ยา
คุณปิ ยะพงศ์
คุณฟ้ าดล
คุณสมสกุล
คุณอธิโชค
ผศ.ดร.วรรณภา
คุณธนิชา
คุณวรชัย
คุณวิชญ์
ผศ.เสก
คุณนันธาสิ ต
คุณเตชิษฐ์

เวชพานิช
นพเจริ ญกุล
โรจนวานิช
รักวงษ์
อธิ สุข
จึงวัฒนศิริกลุ
อินทุสุต
ทรัพย์เพิมพูล
วทานยกุล
วทานยกุล
เกษมสันต์
เก็บบุญเกิด
สว่างอารมณ์
จันทรสาขา
ญาณวชิรากุล
เปรมประภาพงษ์
รอยศิริกุล
เทียนวุฒิชยั
ศิริธนะวัฒน์
วิสุทธิ โกศล
วงศ์ไวศยวรรณ
ณ สงขลา
วงศ์ไวศยวรรณ
อรุ ณินท์
ทิพรส
ณ นคร
แสงสุ วรรณ
พิมพ์วริ ิ ยะกุล
พิมพ์วริ ิ ยะกุล
นิยมวัน
ตันติศิริวฒั น์
อริ ยศรี วฒั นา
สวัสดี
รุ่ งรัตน์ธวัชชัย
ยุวดี
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93. คุณศุภกร
94. คุณชลางค์
95. คุณอธิคม
96. คุณวรณัน
97. คุณสิ ริวฒั น์
98. คุณปาริ ฉตั ต์
99. คุณจันทนา
100.คุณสุ จิตรา
101.คุณพงษกร
102.คุณสพล

เหรี ยญสุ วรรณ
กิจพยัคฆ์
ศรี ธรรม
ปั ญจวรญาณ
กุศลเลิศจริ ยา
ธเนศากร
เอียมวิลยั
จิระวาณิ ชย์กลุ
บุญรักษา
วงศ์อศิ เรศ

เปิ ดประชุม เวลา 17.25 น.
คุณ สมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมฯ แจ้ง ให้ทีประชุ มทราบว่า ตามข้อ บัง คับสมาคมฯ ข้อ ที 19.1
กล่าวไว้วา่ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกครังต้องมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50 คน จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
และดําเนินการประชุมได้ บัดนีมีสมาชิกเข้าประชุมจํานวน 102 ท่าน จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554
ตามวาระต่อไป
วาระที : รั บรองการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ เลขาธิ การ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553 ให้ทีประชุ มพิจารณา
รับรอง
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที : นายกสมาคมฯแถลงกิจการในรอบปี
คุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมฯ แถลงกิ จการทีทางสมาคมฯได้ดาํ เนิ นงานในวาระปี 2553-2554 มี
รายละเอียดสรุ ป ดังต่อไปนี
o เต็ค ตัวพ่อสอถอตัวแม่ “เสี ย งเพลงเริ มลื มเลื อนพีช่ วยเตื อนเติมทํา นอง” จัดเมือวัน ที 1 ตุลาคม 2553 มี
ผูร้ ่ วมงาน 150 คน ตอนนีสามารถทําให้นอ้ งๆร้องเพลงคณะได้ไม่เพียนแล้ว ปี นีกิจกรรมค่อนข้างน้อยแต่จะ
เน้นเรื องกระชับความสัมพันธ์ในหมูส่ มาชิก และระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปั จจุบนั
o กล้องตัวพ่อดินสอตัวแม่ พาสมาชิกร่ วมสัญจรย้อนประวัติศาสตร์ ชมวัดพระศรี มหาธาตุและพระนารายณ์ราช
นิเวศน์ จ.ลพบุรี เมือวันที 5-6 มีนาคม 2554 โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
, คุณนิธิ สถาปนิตานนท์ และคุณประดิษชญา สิ งหราช บรรยายเรื องเทคนิคการถ่ายภาพและ สเก็ตซ์ภาพ
o หนังสื อ a+ A เล่มล่าสุ ด ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ เป็ นผลงานออกแบบของคุณธีรพล นิยม และLighting
Designers เป็ นผลงานออกแบบของ Designer 6 ท่าน คือ ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ , ดร.จรรยาพร จุลตามระ,
คุณกริ ช มโนพิโมกษ์ ,รศ.พรรณชลัท สุ ริโยธิน ,ผศ.ดร.วรรณภา พิมพ์วริ ิ ยะกุล และอาจารย์ลออใจ บุญปิ ติ
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o กอล์ฟการกุศลประจําปี 2554 เพือหารายได้นาํ ไปใช้ในกิ จกรรมสมาคมฯและสนับสนุ นกิ จกรรมของนิ สิต
คณะฯ จัดเมือวันที 13 พฤษภาคม 2554 มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1,400,000 บาท
o ปรับปรุ งห้องนําอาจารย์ บริ เวณชัน 2 โดยผูร้ ับเหมาทีเป็ นนิสิตเก่ารุ่ น 2514 คุณเมธี สกาวแสง ใช้งบประมาณ
100,000 กว่าบาท
o โครงการจัดสร้ างห้องซ้อมดนตรี ผูร้ ั บเหมาตีราคา 800,000 บาท คาดว่าจะได้รับการบริ จาควัสดุอุปกรณ์
ทังหมดจากสปอนเซอร์
o E-news สมาคมฯได้จดั ทําจดหมายข่าวอิเลคโทรนิค โดยให้ชือว่า จ๊ะเอ๋ ..เอ้ เพือส่ งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ
สมาคมฯไปยังสมาชิ กสมาคมฯ และเพือเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง จึงใช้วิธีส่งไปยัง E-mail ของ
สมาชิกสมาคมฯแทน
o สนับสนุนกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ ละครสถาปั ตย์ , ค่ายอาสาพัฒนาชนบท, หนังสื อเรื อนไทย , กิจกรรมรักบี
3สถาบัน ฯลฯ โดยเฉพาะกิจกรรมละคร ได้มีการแนะนําในเรื องการหาสปอนเซอร์
o สนับสนุนกิจกรรมคณะได้แก่ จดหมายข่าวส่ งสาร PLUS ,งาน INDA GALA DINNER ของภาควิชา INDA ฯลฯ
o คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ โรงพยาบาลศิริราช
ทีประชุมรับทราบ
วาระที : เหรั ญญิกเสนองบดุลแสดงฐานะทางการเงิน
คุณกิตติพงศ์ รุ่ งเรื องสาร เหรั ญญิกได้ชีแจงงบแสดงฐานะทางการเงิ นของสมาคมฯประจํางวดวันที 31 มกราคม 2554
เสนองบดุลของสมาคมฯต่อทีประชุม (โดยมีรายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี)
o ร.ต.ชวพงศ์ ชํานิประศาสน์ แจ้งต่อทีประชุมสรุ ปได้ดงั นี
- ขอให้ตรวจสอบยอดสิ นค้าคงเหลือเพราะอาจมีการชํารุ ดเสี ยหายได้ เพือให้ทราบยอดทีแน่นอน
- ให้ระบุตวั เลขให้ชดั เจน เรื องยอดดอกเบียจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และอยากให้พิจารณา
ผลตอบแทนจากธนาคารอืนๆด้วย เช่น ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ให้อตั ราดอกเบียเงิ นฝาก
มากกว่า เป็ นต้น
- เสนอให้จดั ทํางบเปรี ยบเทียบ 2 ปี
คุณกิตติพงศ์ รุ่ งเรื องสาร เหรัญญิก ชีแจงต่อทีประชุม สรุ ปได้ดงั นี
- จะนํา ข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณาต่อ ไป สํ าหรั บงบเปรี ย บเทีย บ 2 ปี อยู่ร ะหว่างดําเนิ นการ แต่
เนืองจากปี นีไม่สามารถเปรี ยบเทียบงบได้เนืองจากข้อมูลไม่พร้ อม จึงจะขอนําเสนอต่อทีประชุ มในปี
ถัดไป
จากนันทีประชุมได้รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมติเอกฉันท์
วาระที : เลือกตังผู้ตรวจสอบบัญชี
คุณกิตติพงศ์ รุ่ งเรื องสาร เหรัญญิก แจ้งต่อทีประชุม สรุ ปได้ดงั นี
o ตามระเบียบของสมาคมฯ เมือครบ 1 ปี จะต้องมีการเลือกตังผูต้ รวจสอบบัญชีของสมาคมฯใหม่ โดยให้สมาชิก
สามัญในทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี เสนอชือ
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o คุณธานี แก้วสี ปลาด ได้เสนอชือคุณบุญเชียร เตชัสอนันต์ ผูส้ อบบัญชีเดิมจาก บจก.สํานักงานสุ ทธิ ธรรม
ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบบัญชีให้กบั สมาคมฯต่ออีก 1 ปี
ในทีประชุมไม่มีผใู ้ ดเสนอชือท่านอืนอีก ทีประชุมจึงได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์เลือกคุณบุญเชียร เตชัสอนันต์ เป็ นผู ้
ตรวจสอบบัญชีให้กบั สมาคมฯ ต่ออีก 1 ปี
วาระที 5 : เรื องเสนอทีประชุมพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที 12 และข้ อที 17
คุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมฯ เสนอทีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที 12 และข้อที 17 สรุ ปได้
ดังนี
o ข้อที 12 เรื องการแต่งตังกรรมการบริ หารสมาคม
- 12.1 (เดิม) กําหนดให้วนั ที 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็ นวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี และในปี ใดที
นายกสมาคมฯครบวาระในตําแหน่ง 2 ปี ให้ทาํ การเลือกตังนายกสมาคมฯคนใหม่ในการประชุ มใหญ่
สามัญประจํา ปี นัน ขอแก้ไขเป็ น “กําหนดวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ภายในเดือนพฤษภาคมถึ ง
เดือนกรกฎาคม ตามทีนายกสมาคมฯเห็นสมควร และในปี ใดทีนายกสมาคมฯครบวาระในตําแหน่ง 2 ปี
ให้ทาํ การเลือกตังนายกสมาคมฯคนใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี นัน”
o ข้อที 17 เรื องการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
- (เดิม) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคมฯ ปี ละครัง ในวันที 23 พฤษภาคมของทุกปี หรื อ
กํา หนดวันใหม่ในเดือนพฤษภาคม ตามทีนายกสมาคมฯเห็น สมควร ฯลฯ ขอแก้ไ ขเป็ น “ให้มีก าร
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคมฯ ปี ละครั ง ภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ตามที
นายกสมาคมฯเห็นสมควร ฯลฯ”
สมาชิกมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานจึงขอให้สมาชิกในทีประชุมยกมือเพือลงคะแนนเสี ยง
ทีประชุ มได้มีมติเ ป็ นเอกฉันท์ไ ม่เห็นด้วยกับการขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯข้อที 12 และข้อที 17 ด้วย
คะแนนเสี ยง 88 เสี ยง : 10 เสี ยงเห็นควรเปลียน : 4 เสี ยงไม่ออกเสี ยง
วาระที 6 : เรื องสมาชิกแสดงความคิดเห็น
o คุณชวลิต จงวัฒนา แจ้งต่อทีประชุ มสรุ ปได้ดงั นี
- การจัดส่ งเอกสารไปยังสมาชิ กทางไปรษณี ย ์ข อให้ค งไว้สํา หรั บสมาชิ ก อาวุโ ส เนื องจากบางท่า น
ไม่ได้ใช้อินเตอร์ เน็ต
- เรื องสต็อกสิ นค้า เสนอให้นาํ ไปทําของชําร่ วยแจกในกิ จกรรมต่า งๆของสมาคมฯ , ลดราคามีก าร
เสนอขายสิ นค้าผ่าน E-mail
o คุณกิ ตติ อธิ สุข แจ้งต่อทีประชุ มสรุ ปได้ดงั นี
- กลุ่มนิสิตเก่าชาวค่ายได้ตงั facebook / ค่ายถาปั ด’ตังแต่ตน้ ขณะนีมีสมาชิกภายในกลุ่ม 30 คน
- มีการนัดพบปะสังสรรค์กนั และรวบรวมเงินบริ จาคได้จาํ นวน 24,000 บาท โดยมีเจตนารมณ์ ทีจะมอบ
เงินให้ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะฯ
- มีแนวคิดจัดกิจกรรมเพือหารายได้สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา และเสนอทีประชุมพิจารณาบรรจุกิจกรรม
ดังกล่าวเป็ นกิจกรรมของสมาคมฯต่อไป
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o คุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมฯ ชีแจงต่อทีประชุม สรุ ปได้ดงั นี
- ถ้าเป็ นการเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะส่ งเอกสารเรี ยนเชิญไปยังสมาชิกทังหมดทางไปรษณี ย์
หากเป็ นกิจกรรมอืนๆ นิสิตเก่าตังแต่รุ่น 2515 ลงไปจะใช้วธิ ีส่ง E-mail ทังหมด
- โครงการจัดทําหนังสื อ a+A เป็ นโครงการดีๆทีริ เริ มขึนโดยกรรมการบริ หารสมาคมฯชุ ดทีผ่านมา ซึ ง
กรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั จะสานต่อเจตนารมณ์ทีดีนีต่อไป โดยในเล่มต่อๆไปจะคํานึ งถึงเรื องการ
ขายเป็ นสําคัญ เพือไม่ให้เป็ นภาระเรื องสต็อกและการจัดเก็บหนังสื อฯ
- สําหรั บเล่ม Lighting Designers ได้ลดจํานวนพิมพ์ลง และมีสปอนเซอร์ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย คาดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหา ส่ วนเล่มสถาบันอาศรมศิ ลป์ ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าของโครงการ คือ โรงเรี ยน
รุ่ งอรุ ณและสถาบันอาศรมศิลป์ ในการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย และช่ วยหาสปอนเซอร์ ซึ งคาดว่าไม่
น่าจะมีปัญหาเช่นกัน
- ปี นีกอล์ฟสุ ริยะคราส ได้นาํ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กบั ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของทัง 2
มหาวิทยาลัยๆละ 100,000 บาท
- ทีประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรนํากิจกรรมหารายได้สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชนบทของกลุ่มนิ สิตเก่ า
ชาวค่ายเข้าเป็ นกิจกรรมของสมาคมฯ
o คณบดี แจ้งต่อทีประชุ มสรุ ปได้ดงั นี
นิสิตเก่าคณะสถาปั ตย์บางท่านทีไม่ได้กลับมาเยียมคณะฯเป็ นเวลานานจะเห็นว่า คณะฯเปลียนไป เช่น
- ห้องนําคณะฯทีสะอาดได้รับรางวัลชนะเลิศห้องนําใหญ่ดีเด่นและห้องนําเล็กดีเด่น จากกิ จกรรมจุฬาฯ
รักษ์โลก
- โรงรถหน้าคณะหายไป มหาวิทยาลัยอยากให้มีทศั นียภาพทีสวยงามเพราะเป็ นเส้นทางเสด็จ ให้จอด
รถทีอาคารจอดรถคณะอักษรศาสตร์
- คอร์ ทปี บเดิม มีการปรั บเปลียนเป็ นคอร์ ทปาล์ม เนื องจากอยากได้ตน้ ไม้ทีใบไม่ล่วง โดยได้รับความ
อนุ เคราะห์จากศิ ษย์เก่ าดําเนินการให้
- นิสิตปั จจุบนั มีมากขึน นิสิตชันปี 1 มี 345 คน ซึ งการเรี ยนการสอนก็เปลียนไปจากเดิม มีการเขียนแบบ
โดยใช้โน้ตบุค๊ ส์
- รศ.มานพ พงศทัต ภาควิชา RECU มีการเปิ ดอบรมหลักสู ตรระยะสัน ซึ งจะมีดารามาเรี ยนแถบทุกคอร์ ส
ขอเชิ ญ ชวนนิ สิ ตเก่ าฯกลับมาเยี ยมคณะฯและขอขอบคุณ นิ สิ ตเก่ าทุก ท่า นทีให้ค วามช่ วยเหลื อ คณะทัง
ทางตรงและทางอ้อม
ทีประชุมรับทราบ
วาระที 7 : เรื องอืนๆ
คุณสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมฯ แจ้งต่อทีประชุม สรุ ปได้ดงั นี
o กองทุนเพือกีฬารักบี
- ตามทีสมาคมฯได้มีหนังสื อขอรับบริ จาคเงินจากนิสิตเก่าคณะสถาปั ตย์ จุฬาฯเพือจัดซื ออุปกรณ์กีฬารักบี แต่
อาจไม่ทวถึ
ั ง ดังนันนิสิตเก่าท่านใดต้องการบริ จาคเงิ นเพือสมทบทุนจัดซื ออุปกรณ์ กีฬาฯ เชิ ญบริ จาคได้ที
ห้องสมาคมนิสิตเก่าฯ
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- เบืองต้นสมาคมฯได้รับเงินบริ จาคทังสิ น 49,200 บาท และได้จดั ซื ออุปกรณ์รักบีให้กบั ชมรมรั กบีคณะ และ
ได้จดั ซื ออุปกรณ์ฟุตบอล ได้แก่ โกลฟุตบอลและลูก เพือสนับสนุนให้นิสิตเล่นกีฬา โดยได้เรี ยนปรึ กษากับ
ศ.เลอสม สถาปนิตานนท์ เรื องการขออนุญาตนําโกลฟุตบอลไปตังบริ เวณสนามหญ้าหน้าคณะฯเรี ยบร้ อย
แล้ว ซึ งสามารถทําได้ ส่ วนการทีมีป้ายห้ามใช้สนาม เพือกันบุคคลภายนอกเข้ามาใช้สนาม
ทีประชุมรับทราบ

ปิ ดประชุมเวลา 18.23 น.
ผูต้ รวจสอบ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
น.ส.พิมพ์ชนา จันทร์ สมโภชน์
เจ้าหน้าทีสมาคมฯ

(นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์)
เลขาธิ การสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

