ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

จากคณบดี
เปิดภ าคเรียนปีการศึกษา 2552  คณะฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน
2546 คน  ปริญญาโท 442  คน และปริญญาเอก 39 คน  รวม 3,027 คน  ซึ่งนอก
จากคณะฯ ต้องสอนนกั ศึกษาจำนวน 3 พันก ว่าค นนแี้ ล้ว ยังม ภี าระหน้าทีใ่ นดา้ นอนื่ ๆ
ซึง่ ค ณะฯ ต้องเร่งด ำเนินก ารตามแผนการปฏิบตั งิ านประจำปกี ารศกึ ษาใหม่ ซึง่ ม ภี ารกิจ
ทั้งท างด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา ตลอด
จนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ในทุกระดับ  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะฯ ตั้งไว้ และยังจะต้องสอดคล้องกับการวัดผลคุณภาพทั้งในระดับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
ด้านการวจิ ยั ในชว่ งเดือนนคี้ ณาจารย์ข องคณะฯ ได้ร บั ท นุ ว จิ ยั ภ ายนอก จำนวน
2 ทุน เป็นค วามร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สำนักงานกองทุนส นับสนุน
การวจิ ยั (สกอ.)  สำนักงานกองทุนส นับสนุนก ารวจิ ยั (สกว.) และมหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
โดย อาจารย์ ดร.นันทนิตย์    วานิชาชีวะ  และทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
สาขาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย
(อาจารย์ทป่ี รึกษา) และนายบรรพต ดลวทิ ยากลุ (นักศึกษาปริญญาเอก) เป็นผรู้ บั ทนุ   
สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ ได้ให้เพิ่มอีก 6 ทุน เป็นทุนวิจัยเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI
จำนวน 2 ทุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.นัทธีรา   สรรมณี ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวน 2 ทุน โดย อาจารย์ ดร.จิตติ  รักบุตร และ อาจารย์ ดร.สวรรยา  ศกุนตะเสฐียร
ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา จำนวน 2 ทุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สว่างแจ้ง
และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์
สำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เดือนนี้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา
2553  ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต ่อครูอาจารย์ท ี่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์แล้วในกิจกรรมดังกล่าว คณะฯ      
ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการประกาศคุณงามความดีของนักศึกษาตัวอย่างโดยได้รับ
ทุนเรียนดปี ระเภทต่างๆ เพือ่ เป็นข วัญก ำลังใจให้กับนักศึกษาทมี่ ผี ลการเรียนดแี ละทำ
ชื่อเสียงให้แ ก่คณะฯ
คณะฯ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุนโดยเน้นให้มีการเสริมสร้าง
ทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ
งานสายต่างๆ หาแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาอปุ สรรครว่ มกนั ซึง่ ในปงี บประมาณ 2553 นี้ คณะฯ จัดให้ม กี จิ กรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เป็นครั้งท ี่ 8 แล้ว และได้รับค วามร่วมมือจากบุคลากรของคณะฯ เป็นอย่างดี

คณะวิ ท ยาศาสตร์ กำหนดจั ด พิ ธี ไ หว้ ค รู
ประจำปกี ารศกึ ษา 2553 วันพฤหัสบดีท่ี 17
มิถนุ ายน 2553 พิธไี หว้ครู เวลา 09.00 น. และ
มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ในเวลา
10.00 น. ณ ห้อง 5406 อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์

ขาววิ
่ จัย
๏ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) และสำนักงาน
กองทุนส นับสนุนก ารวจิ ยั (สกว.) ได้อ นุมตั ทิ นุ พ ฒ
ั นาศกั ยภาพในการทำงาน
วิจยั ข องอาจารย์ร นุ่ ใหม่ ซึง่ เป็นค วามรว่ มมอื ในการสนับสนุนท นุ ว จิ ยั ร ะหว่าง
สกอ. สกว. และมหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร เพือ่ ดำเนินโครงการวจิ ยั
เรื่อง “การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออโรไอโอโนฟอ ร์เซ็นเซอร์
เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอทอย่างจำเพาะเจาะจงโดยตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสง”
โดย อาจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ตัง้ แต่ว นั ท ี่ 15 มิถนุ ายน 2553 – 14 มิถนุ ายน 2555  วงเงินท นุ ส นับสนุน

ไม่เกิน 480,000 บาท (จาก สกอ. และ สกว. จำนวน 320,000 บาท
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 160,000 บาท)
๏ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้อนุมัติทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับ นายบรรพต ดลวิทยากุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา   
จันทราพรชยั เป็นท ปี่ รึกษา วงเงินท นุ ส นับสนุน ไม่เกิน 1,195,000 บาท
เพือ่ ท ำการศกึ ษาและวจิ ยั ร ะดับป ริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ       
ประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา        
คณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
		 “ความหลากหลายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียที่ได้จากหอยน้ำจืดวงศ์ Thiaridae ในประเทศไทย”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ   ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554
		 “ดัชนีการเจริญเต็มที่สำหรับการตรวจติดตามกระบวนการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก”
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ ีรา  สรรมณี ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน    
ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 2 ทุนได้แก่
		 “สมบัติเชิงพีชคณิตของฟังก์ชั่นต่อเนื่องอย่างอ่อน” โดย อาจารย์ ดร.จิตต ิ  รักบุตร
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554
		 “การมอี ยู่ การลดระดับอตั ราของพลังงานและการโบลอัพของผลเฉลยของสมการไฮเพอร์โบลกิ สำหรับวสิ โคอลี าสติก”
โดย อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554
ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
		 ตำราเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สว่างแจ้ง
		 ตำราเรื่อง “จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม” โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์

ขาวบุ
่ คคล
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแ สง ลักษ ณบญุ ส่ง ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2553    
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ   
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย เข้าร ่วมประชุมแ ละฝึกอบรม
เชิงป ฏิบตั กิ าร Dongsha experiment data workshop,4th  7-SEAS planning
workshop, and technical training for chemical and physical                   
measurements ณ National Central University เมือง Chung-Li ประเทศ
ไต้หวัน  ระหว่างวันท ี่ 15 – 18 มิถุนายน 2553
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย
		 « เข้ารว่ มประชุมแ ละเสนอผลงานวชิ าการในการประชุมว ชิ าการนานาชาติ
The 2010 International Conference on Advanced Science and  Technology
ระหว่างวนั ท่ี 23 – 25 มิถนุ ายน 2553 ณ เมือง Miyazeki I  ประเทศญป่ี นุ่

		 « เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ The
International Workshop on OpenMP (IWOMP 2010) ระหว่างวันที่         
13 – 16 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศญี่ปุ่น
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร   ได้รับเชิญจากสมาคม   
ส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน AHPADA Handicraft Promotion and  
Development Association, AHPADA)  วันที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และนางสุลักษณ์ อยู่คง
เข้าร ่วมประชุมว ิชาการและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมว ิชาการ The Foruth
Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology  ระหว่างวันที่   
1 – 4 มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์

๏ อาจารย์ประหยัด แสงงาม เข้าร ่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

2010 International Conference on Computational and Statistical Science
Mania Philippines. June,2010 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2553       
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย และอาจารยว์ รภาส พรมเสน
เดินทางนำเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   
ไปสังเกตการณ์ การคำนวณศั ก ยภาพพ ลั ง งานล มที่ Karlsruhe Institute        
Technology เมือง   Karlsruhe และดูงานด้านพลังงานลม ระหว่างวันที่ 27
มิถุนายน  - 3 กรกฎาคม 2553  ณ ประเทศเยอรมัน
๏ อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันหัวข้อ “ชีววิทยา : ความหลากหลายทางชีวภาพ”
วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
๏ อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ เข้าร ว่ มประชุมเพือ่ ซ กั ซ อ้ มความเข้าใจ
ในการจดั ส มั มนาเชิงป ฏิบตั กิ ารระดับภ าคกลางและภาคตะวันต ก โครงการศกึ ษา
ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาคกลาง         
และภาคตะวันต ก วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดน ครปฐม
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พ ูลศักดิ์ อินทวี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “ กลศาสตร์แ ละเสียง” วันที่ 19 มิถุนายน 2553 และ หัวข้อ    
“แสง ไฟฟ้า และไฟฟ้าแม่เหล็ก” วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล   ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พันธุศาสตร์” วันที่ 6 มิถุนายน 2553 และ หัวข้อ
“กายวิภาคมนุษย์แ ละพชื ” วันท ี่ 13 มิถนุ ายน  2553 ณ โรงเรียนนายรอ้ ยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๏ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบ ุตร  ได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความ
รู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันในหัวข้อ “เคมี : ปฏิกิริยาเพื่อชีวิต ”
วันท่ี 11  มิถนุ ายน 2553 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๏ อาจารย์ ดร.ศุภช ยั ศุภลกั ษณ์นารี และอาจารย์ ดร.ศิรริ ตั น์ ชูสกลุ เกรียง  
ได้รบั เชิญเป็นวทิ ยากรบรรยายพเิ ศษ หัวข้อ “ความรพู้ น้ื ฐานทฤษฎีทางเคมี” วันท่ี 5
มิถนุ ายน 2553 ณ โรงเรียนนายรอ้ ยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม

		 « ได้ร บั เชิญจ าก โรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์ เป็นอ าจารย์ท ปี่ รึกษา
พิเศษในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการวิจัยของนักเรียน โครงการจัด
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2553 จำนวน 2 โครงงาน
		 « เข้าร ว่ มประชุมป ฏิบตั กิ ารเสริมค วามเข้มแ ข็งให้ค รูพ เี่ ลีย้ งวชิ าการ
และค รู ผู้ ส อน 10 จั ง หวั ด ใ นโ ครงการพั ฒนาเ ครื อ ข่ า ยก ารเ รี ย นรู้ ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1- 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน
2553 ณ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร และ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
๏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร วรสง่าศิลป์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชา 424202 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง และรายวิชา
424305 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
๏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจติ ต์ และ อาจารย์ ดร.จันทร์ดี
ระแบบเลิศ เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.)สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553      
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
๏ นายภวู เมศวร์ สิงห์ท อง เข้าร ว่ มประชุมค ณะกรรมการเพือ่ ส นับสนุน
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึง
การบริการทดแทนไตระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 3 มิถุนายน
2533 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน ครปฐม
๏ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  ได้รับเชิญจาก สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)   เป็นกรรมการสอบคัด
เลือกผู้สมัคร ับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่าง
ประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิน
การสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2553       
ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
๏ ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.รั ศ มี ชั ย สุ ข สั น ต์    ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น                
คณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดประชุมระดับนานาชาติ “2nd  Regional
Electrochemistry Meeting of South-East Asia” ภายใต้แนวคิด Applied                                     
Electrochemistry for Modern Life

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดวันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ        
ภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้อง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4              
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการประเมินค ุณภาพ ดังนี้
วันท ี่พุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์
วันท ี่พฤหัสบดีท ี่ 10 มิถุนายน 2553 ภาควิชาสถิติ ภาควิชาจุลชีววิทยา และสำนักงานเลขานุการ
วันศุกร์ท ี่ 11 มิถุนายน 2553 ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม

คณะวทิ ยาศาสตร์จ ดั โครงการ การจดั การความรเู้ พือ่ พ ฒ
ั นางานของบคุ ลากรสายสนับสนุน  
คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553 โดยครั้งที่ 8 กำหนด   
วันที่ 29 มิถุนายน 2553  ณ  ห้อง 4320 - 4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

บทความ
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แก๊สน้ำตา คืออะไร?

รัตชนก โชควิวัฒนา (SC27)
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http://medicarezine.com/2010/02/tear-gas/
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ที่มาของภาพและข้อมูลประกอบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%
http://medicarezine.com/2010/02/tear-gas/
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ข่าวคณะวิทยาศาสตร์
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณหากท่าน
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%
ที่จะส่
อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
¸มีÉ¤คµวามประสงค์
°£µ¡Â¨³B3%E0%B8%95%E0%B8%B2
o°¤¼ง¨ข้¦³°
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th
สามารถเปิ
ดอ่านข่าววิทยาศาสตร์ ได้ใน www.sc.su.ac.th ได้เช่นกั¦¼น¸É 3 Îµ¦ªÄoÂpÊÎµµÄµ¦¨µ¥ ¼
http://medicarezine.com/2010/02/tear-gas/

