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การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นาง

เธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 
ในสาขาวิชาตาง ๆ ระหวางวันที่ 19 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ซ่ึง      คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ศูนย สอวน.ในเขตภูมิภาคตะวันตกไดจัดนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการ 
แขงขันในครั้งนี้  ดังนี้

1. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 2 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 1 – 5 พฤษภาคม 2548

1. นายณัชนนท วงษวิไล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
2. นายรุจิภาส บวรทวีปญญา โรงเรียนยอเแซฟอุปถัมภ นครปฐม
3. นายศุภวิวัชร โรจนสิงหะ โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
4. นายดนัยนันท  เกาเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
5. นายภูมิใจ ต้ังสวัสดิรัตน โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
6. นางสาวอิสราภรณ ทองสมนึก โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยพรทรัพย พรสวัสดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยวรรณรัตน รุงโรจนธีระ ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร บางเขน ระหวางวันท่ี 20 –23 เมษายน 2548
1. นายปยภัทร คณาปราชญ   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
2. นายกีรติ ศรีนา   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นครปฐม
4. นางสาวหทัยรัตน ฉัตรวรานนท  โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
5. นายณัฎฐ ปยะปราโมทย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
6. นางสาวรัตนาวลี  เครือสวัสดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยวิสูตร วรสงาศิลป ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยรัชดาพร คณาวงษ ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยโอภาส วงศทวีทรัพย อาจารยพิเศษภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ จ.นครนายก ระหวางวันท่ี 9 – 13 พฤษภาคม 2548

1. นางสาวกีรติ วงศกวินวุฒิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
2. นายศักดิธัช เอี่ยมประชา โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ นครปฐม
3. นายสุริยะกุล วงษซื่อ โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
4. นายกอเกียรติ เงินยวง โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
5. นายเมธัส เอื้อทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
6. นางสาวอวัศดาภรณ  เกตุเหง โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย ดร. พัลลภ คันธิยงค ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 2 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จ.เชียงใหม ระหวางวันท่ี 19 – 24  เมษายน  2548
1. นางสาวชมพูนุท ทองมวง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
2. นางสาวปภัสรา วิวัฒน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ยกนอย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
4. นายธวัชชัย วงไชยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
5. นางสาววรางคณา พฤกษาโรจนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
6. นายพีรภัทร อินพาเพียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. ผศ.วิมล ขวัญเกื้อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ศูนย สอวน. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ระหวางวันท่ี  7 – 11  พฤษภาคม  2548
1. นายธนวัฒน แกวเจียรนัย          โรงเรียนนาคประสิทธิ์      นครปฐม
2. นายมนตชัย ขุนทรง  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
3.นายรุจธีร รัตนเพ็ญชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม
4. นายณัฐพล  อนันตธนสาร  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
5. นายดํารงค ทิวาวงษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
6. นางสาวมันทนา แซตัง  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. ผศ.จํานงค ฉายเชิด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รศ.กําชัย ตรีชัยรัศมี ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผศ. พูลศักดิ์ อินทวี ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดตอนรับคณะศึกษาดูงานภาคฤดูรอนใหกับคณาจารยและ        
ขาราชการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 ระหวางเวลา 13.00 – 15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “การใชโปรแกรมสําเร็จรูป Macromedia Dreamweaver และ Macromedia Flash”

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร “การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการสรางสรรคงานระดับมืออาชีพ ดวยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver และ Macromedia Flash คร้ังที่ 1” 
เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2548 ณ หอง 1329 ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ “กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ” จากการแขงขันกีฬา
อะตอมเกมส คร้ังที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-21 มีนาคม 2548

♣ อาจารยสุนีย พงษพินิจภิญโญ ภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปประชุม และเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมนานาชาติ The 2005  International Multiconference in Computer Science & Computer 
Engineering  (IMCSE’05) ณ เมือง Las Vegas  มลรัฐ Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 8 วัน ระหวางวันที่ 25 
มิถุนายน 2548 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2548 ดวยทุนบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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♣ อาจารยรัตนา ศรีทัศน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ
เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
ดวยทุนสวนตัวและทุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มีกําหนด 3 ป  ตั้งแตวันที่ 14 เมษายน 2548

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  ไดรับการ
อนุมัติใหเปนกรรมการสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย

♣ อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอน 
วิชา ICCH 111 General Chemistry ในระดับปริญญาตรี  ระหวางวันที่  25 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2548   
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล

♣ อาจารย ดร. ชาคร วิภูษณวนิช  ประจําภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ “ The Concept of Time” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ นางประภา เมฆอรุณ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจและการจัดการ)  จากสถาบันราชภัฎนครปฐม 
ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล ระดับ 4 สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รับโอนมาดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ             
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2548

♣  นายรวิทัต ภูหลํา วุฒิ M.Sc. (Computer Sciecne) จาก University of  Tsukuba ประเทศญี่ปุน นักเรียนทุน
รัฐบาล (ก.พ.) บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2548

♣ นายประสงค บุตรอ่ํา วุฒิประถมศึกษาปที่6 จากโรงเรียนวัดพระปฐมเจดียจัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
จากเงินรายไดตําแหนง ยาม สํานักงานเลขานุการ ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2548

บุคลากรใหม
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว โครงการพิเศษ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตําแหนง นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม เคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี ชีววิทยา หรือจุลชีววิทยา ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบสมัครไดที่ สํานักงาน    
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร อาคารวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้ 
จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2548

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง
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โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน


