
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
htttp://www.sc.su.ac.th

 คณะฯ ขอ แสดง ความ ยินดี กับ คณาจารย ของ เรา ที่ ไดรับ การ สนับสนุน ทุน นัก วิจัย ใหม วท. จาก กระทรวง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  ทั้ง 3 ทาน ไดแก 

อ.ดร.กนกอร  ระยา นิล  เพื่อ ทำ โครงการ วิจัย เรื่อง การ ศึกษา หา สาร ออกฤทธิ์ ทาง ชีวภาพ จาก ใบ ของ กรวยปา  อ.ดร.บดินทร  ดำรง ศักดิ์  เรื่อง ชุด คาน กล ขนาด จิ๋ว 

สำหรับ ใชงาน ดาน เซนเซอร เคม ีและ ชีวภาพ และ อ.ดร. นันท นิตย   วาน ิชา ชีวะ   เร่ือง การ สังเคราะห ฟลูออเรสเซนต เซนเซอร เพ่ือ ใช ใน การ ตรวจวดั ไอออน ทองแดง   

นอกจาก ทุนวิจัย ที่ ไดรับ จาก หนวยงาน ภายนอก แลว เดือน นี้ คณะฯ ได ใหทุน เพิ่มอีก 2 ทุน เปน ทุนวิจัย เพื่อ ผลิตผล งาน ตีพิมพ ใน วารสาร ระดับ นานาชาติ โดย มี 

ผูรับ ทุน คือ อ.ดร. นันท นิตย   วานิ ชา ชีวะ และ รศ.ดร.นวรัตน  อนันต ชื่น  

 ตลอด เดือน นี้ คณะฯ มี การ แขงขัน กีฬา ภายใน ระหวาง บุคลากร ของ คณะฯ โดย มี ชมรม ขาราชการ พนักงาน และ ลูกจาง คณะ วิทยาศาสตร เปน เจาภาพ    

มี การ แขงขัน กีฬา หลายประเภท ทั้ง แบดมินตัน เปตอง เทเบิล เทนนิส เซปกตระ กรอ และ ฟุต ซอล ซึ่ง นอกจาก จะ เปนการ เสริมสราง ให บุคลากร ของ คณะฯ                

มี สุขภาพ แข็งแรง แลว ยังเปน กิจกรรม ที่ เชื่อม ความ สามัคคี ระหวาง หนวยงาน ภายใน คณะฯ เอง ดวย

ปีที่ 15 ฉบับ ที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

 คณะ นักศึกษา ภาควิชา ชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

รวมกับ ชมรมฅน รักษ นก มหาวิทยาลัย ศิลปากร ทำ หนัง สั้น เรื่อง “นก” สง ประกวด 

ใน งาน เทศกาล ด ูนก เมืองไทย ครั้ง ที่ 9 โดย ไดรับ รางวัล ชนะเลิศ  ผู ที ่สนใจ สามารถ 

ชม หนัง สั้น เรื่อง นี้ ได ทาง http://www.youtube.com/watch?v=DlaNtzKXSKw

 คณาจารย และ บุคลากร คณะ วิทยาศาสตร  เขารวม พิธี ถวาย สัตย 

ปฏิญาณ เพื่อ เปน ขาราชการ ที่ ดี และ พลัง ของ แผนดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2552 

ณ ศูนย ศิลป วัฒนธรรม เฉลิม พระ เกียรติ 6 รอบ พระ ชนมพรรษา มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร  วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร 

จากคณบดี
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 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทร ฉาย ได รับเชิญ เปน ผูให ความรู ใน รายวิชา 

วิทยาศาสตร ใน ชีวิต ประจำวัน ใน หัวขอ ฟสิกส : พลังงาน กับ การ ดำรงชีวิต วันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัย แสง ธรรม จังหวัด นครปฐม

 ๏ อาจารย ดร.อังก ศิริ กลิ่น มาลี เขารวม สัมมนา US-ASEAN Next-Generation 

Cook Stove Workshop วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ AIT Conference Center 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.พงศ ศักดิ์ หนู พันธ เขารวม ประชุม สมาคม สถาบัน 

อุดมศึกษา สิ่งแวดลอม ไทย ครั้ง ที่ 4/2552 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ คณะ สิ่งแวดลอม 

และ ทรัพยากร ศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล 

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.เรณู เวช รัชต พิมล  ได รับเชิญ เปน วิทยากร บรรยาย โครงการ 

อบรม เชิง ปฏิบัติ การ สำหรับ นักเรียน ใน โครงการ หอง เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร วันที่ 14 – 15 

พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียน พรหมา นุสรณ จังหวัด เพชรบุรี

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.สุ พรรณี ฉายะ บุตร ได รับเชิญ เปน ผูให ความรู ใน รายวิชา 

วิทยาศาสตร ใน ชีวิต ประจำวัน ใน หัวขอ เคมี : ปฏิกิริยา เพื่อ ชีวิต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 

ณ วิทยาลัย แสง ธรรม จังหวัด นครปฐม

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.ดวง เดือน ไกร ลาศ เขารวม ประชุม ระดม ความ คิดเห็น 

ตอ (ราง)แนวทาง การ ประเมินผล กระทบ ตอ สุขภาพ จาก โครงการ พัฒนา แหลงน้ำ วันที่ 6 

พฤศจิกายน 2552 ณ กรม อนามัย  กระทรวง สาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ปาน ใจ ธาร ทัศน วงศ เขารวม ประชุม ปรับปรุง หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ ธุรกิจ วันท่ี 22 ตุลาคม 2552 ณ คณะ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ๏ อาจารย ดร.จันทร ดี ระแบบ เลิศ เขารวม ประชุม วิชาการ และ เสนอ ผล งาน ทาง 

วิชาการ ใน การ ประชุม Vaccine Third Global Congress ณ Ritz Carlton Hotel ประเทศ 

สิงคโปร ระหวาง วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2552

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการ เถลิง ศักดิ์ ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ 

รายวิชา 761 418 การ จัดสง ทาง ธุรกิจ (Business Logistics) ภาคการศึกษา ปลาย 

ปการศึกษา 2552 ณ คณะ วิทยา การ จัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 ๏ อาจารยกฤษ ณะ สี พนม วัน ได รับเชิญ เปน อาจารย พิเศษ ราย วิชาการ เขียน 

โปรแกรม เชิงวัตถุ ภาคการศึกษา 2/2552 ณ คณะบริหาร ธุรกิจ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

วิทยาเขต จักรพงษ ภูว นา รถ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ตะวันออก  กรุงเทพฯ

ขาวบุคคล
 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทร ฉาย  เขารวม นำเสนอ ผล งานวจัิย ใน การ สัมมนา 

รวม ไทย – จีน ดาน พลังงาน เรือง The 2nd  Renewable Enery Workshop between Thailand 

and China ณ ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ระหวาง วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ฑิ ติ ยา จิต ติ หรรษา เขารวม ประชุม วิชาการ และ เสนอ ผล งาน 

ทาง วิชาการ ใน การ ประชุม วิชาการ Micro Tribe 2009 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร ประเทศ มาเลเซีย 

ระหวาง วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2552

 ๏ รอง ศาสตราจารย ดร.จันทนา ผอง เพ็ญ ศรี  เขารวม ประชุม วิชาการ และ เสนอ ผล 

งาน ทาง วิชาการ ใน การ ประชุม วิชาการ นานาชาติ The First International Conference on 

Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting (MulGraB 2009 ) ณ เมือง Jeju 

ประเทศ เกาหลีใต ระหวาง วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2552

 ๏ อาจารย ดร.พลัลภ  คนั ธยิงค เขารวม ประชมุ วชิาการ และ เสนอ ผล งานวจัิย ใน การ 

ประชุม วิชาการ The 11th  International Kyoto Conference on  New Aspects of Organic 

Chemistry (IKCOC-11) ณ  Kyoto University ประเทศ ญี่ปุน ระหวาง วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 

2552

 ๏ อาจารย ดร.นฤมล เผือก ขาว ได รับเชิญ เปน วิทยากร โครงการ สัมมนา บุคลากร          

คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เร่ือง การ มี สวนรวม ใน การ บริหาร 

จัดการ หลักสูตร และ สรางสรรค ม คอ. สาขา ศิลปะ หัวขอ การ สราง ความ เขาใจ และ การ มี สวนรวม ของ 

คณาจารย กับ TOF วันท่ี 11 ธันวาคม 2552  ณ อมร พันธ วิล ลา รีสอรท จังหวัด ระยอง 

 ๏ ผูชวย ศาสตราจารย ดร.รัฐ พล อน แฉง ฝกอบรม การ ปฏิบัติ การ วิจัย ทาง วิทยาศาสตร 

ส่ิงแวดลอม (เครอืขาย การ ตดิตาม ตรวจสอบ การ ตก สะสมของ กรด ใน ภมิูภาค เอเชยี ตะวนัออก) 

ระหวาง วันที่ 25 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2552 ณ เมือง Niigata ประเทศ ญี่ปุน 

 ๏ อาจารย ศศิ ประภา หิริ โอตป เขารวม สัมมนา นักเรียน ทุน กระ ทรวง วิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยี ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ประจำป 2552 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ ชล พฤกษ 

รีสอรท จังหวัด นครนายก

 ๏ อาจารย ดร.อร ประภา ภมุ มะกาญ จน โร แบร  เขารวม อบรม เชิง ปฏบัิต ิการ วชิาการ 

นานาชาติ Information Holland Alumni Conference- Content Development Groups 

ระหวาง วันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2552  ณ เมือง Hague ประเทศ เนเธอรแลนด 

 ๏ อาจารย ดร.กัมปนาท ธารา ภูมิ ได รับเชิญ เปน ผูให ความรู ใน รายวิชา วิทยาศาสตร 

ใน ชีวิต ประจำวัน ใน หัวขอ ชีววิทยา : ความ หลากหลาย ทาง ชีวภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

ณ วิทยาลัย แสง ธรรม จังหวัด นครปฐม

ขาววิจัย
 ศูนย ประสานงาน นักเรียน ทุนรัฐบาล ทาง ดาน วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ( ศนวท.) กระทรวง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แจงผล การ 
พิจารณา ทุน นัก วิจัย วิจัย ใหม วท. ประจำป 2552 ให กับ คณะ วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร จำนวน 3 โครงการ ไดแก
 1. “การ ศึกษา หา สาร ออกฤทธ์ิ ทาง ชีวภาพ จาก ใบ ของ กรวยปา” โดย อาจารย 

ดร.กนกอร  ระยา นิล งบประมาณ  250,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป 

ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

 2. “ชุด คาน กล ขนาด จิ ๋ว สำหรับ ใชงาน ดาน เซนเซอร เคมี และ ชีวภาพ”       

โดย อาจารย ดร.บดินทร ดำรง ศักดิ์ งบประมาณ 250,000 บาท ระยะเวลา 

ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

 3. “การ สังเคราะห ฟลูออเรสเซนต เซนเซอร เพื่อ ใช ใน การตรวจวัด ไอออน 

ทองแดง” โดย อาจารย ดร. นันท นิตย   วานิ ชา ชีวะ งบประมาณ  220,000 บาท 

ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

 คณะ วิทยาศาสตรได พิจารณา ขอเสนอ โครงการ วิจัย และ อนุมัติ 
ใหทุน อุดหนุน การ วิจัย เพื่อ ผลิตผล งานวิจัย ตีพิมพ ใน วารสาร วิชาการ 
ระดับ นานาชาติ ที่ ปรากฏ ใน ฐานขอมูล ISI จาก กองทุน สงเสริม และ 
พัฒนา คณะ วิทยาศาสตร ประจำ ปงบประมาณ 2553 งบประมาณ ไม 
เกิน 150,000 บาท เพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ ไดแก
 1. “การ สังเคราะห ฟลูออเรสเซนต เซ็น เซอร ที่ตอ กับ แดน ซิ ลฟลูออโร ฟอร 

เพื่อ ใช ใน การ ตรวจวัด ไอออน โลหะหนัก” โดย อาจารย ดร. นันท นิตย   วานิ ชา ชีวะ 

ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553

 2. “โครงสราง ของ กราฟ 3-(gc,2)-critical ที่ ไม เปน กราฟ 3-gc-critical “ 

โดย รอง ศาสตราจารย ดร.นวรัตน  อนันต ชื่น ระยะเวลา ดำเนินการ วิจัย 1 ป ตั้งแต    

1 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2553
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กิจกรรมคณะวิทยา ศาสตร

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได จัด โครงการ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ 

เพ่ือ พัฒนา บุคลากร  “โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ เร่ือง“ระบบ สาธารณปูโภค เบ้ืองตน 

ประจำ อาคาร คณะ วิทยาศาสตร   คร้ัง ท่ี 3 ”   ใน วันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง 4320   

อาคาร วิทยาศาสตร 1 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร กำหนด จัด โครงการ จัดการ 

ความรู เพื่อ พัฒนา งาน ของ บุคลากร สาย สนับสนุน คณะ วิทยาศาสตร เพื่อให 

บุคลากร สาย สนับสนุน ได มี การ แลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ ใน การ ทำงาน 

รับทราบ การ ดำเนินงาน และ ปญหา ที่ พบ เพิ่ม โอกาส ใน การ รวม แกไข ปรับปรุง และ 

พัฒนา งาน ที่ ตน เอง รับผิดชอบ ระหวาง เดือน พฤศจิกายน 2552 – กันยายน 2553 

โดย ครั้ง ที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน  2552  ณ หอง 4320-4321 อาคาร วิทยาศาสตร 

4 คณะ วิทยาศาสตร

 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ไดรับ เปน สถานที่ ฉาย ภาพยนตร 

วิทยาศาสตร ใน โครงการ เผยแพร และ ขยายผล เทศกาล ภาพยนตร วิทยาศาสตร เพื่อ การ 

เรียนรู ครั้ง ที่ 5(Science Film Festival) ให กับ สถาบัน สงเสริม การ สอน วิทยาศาสตร และ 

เทคโนโลย ี ( สสวท.) โดย มี นกัเรยีน จาก โรงเรยีน ตาง ๆ  เขา ชม ภาพยนตร ใน ครัง้นี ้ จำนวน 

1,000 คน ระหวาง วันท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง 5406 อาคาร วิทยาศาสตร 4 

คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

 คณะ วิทยาศาสตร จัด โครงการ กีฬา เพื่อ พัฒนา สุขภาพ และ เชื่อม ความ 

สามัคคี คร้ัง ท่ี 5 เพ่ือให บุคลากร ของ คณะ วิทยาศาสตร มี สุขภาพ พลานามัย สมบูรณ 

แข็งแรง ทั้ง รางกาย และ จิตใจ เปนการ เชื่อม ความ สัมพันธ อัน ดี ระหวาง บุคลากร 

กีฬา ที่ แขงขัน มี 5 ประเภท คือ แบดมินตัน เปตอง เซปก ตะกรอ และ เทเบิล เทนนิส 

ระหวาง วันที่ 18  พฤศจิกายน ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณ ลาน กีฬา                   

คณะ วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย ศิลปากร
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บทความ
ขาด เธอ........ฉัน ตาย แน

กัลยา ศรี พุทธ ชาติ

 สิ่ง ใดๆ ที่ จำเปน ตอง อาศัย พึ่งพิง กัน เมื่อ สิ่ง หนึ่ง ขาด หรือ หายไป ยอม สงผลกระทบ กับ 

อีก สิ่ง ที่เหลือ สวน จะ กระทบ รุนแรง ถึงตาย หรือไม นั้น ขึ้นกับ เหตุการณ ประกอบ อื่นๆ แต ใน เรื่อง 

นี้ ถา ขาด เธอ..อีก ฝาย คง ตาย แน และ อาจจะ มี การ ตาย มากกวา  “ ฉัน ” ก็ เปนได

 ชีวิต รัก ของ นก สวนใหญ เปนการ จับคู แบบ รักเดียว ใจเดียว หรือ ผัว เดียว เมีย เดียว 

(monogamy)อยู แลว การ จับคู แบบนี้ มี มากกวา รอยละ 90  ของ ชนิด นก ทีเดียว  ซึ่ง สูงกวา เมื่อ 

เทียบกับ สัตว เลี้ยงลูก ดวย น้ำนม เชน คน หมู ห มา (ไมมีกา และ ไก ...เพราะ สอง ตัว หลัง นี่ เปน 

นก ) ที่ ลูก ออน มี การ เจริญ พัฒนา ใน ทอง ของ แม จึง มี ภาระ ความ จำเปน ใน การ ดูแล นอยกวา นก 

ท่ี ตอง ใช ท้ัง เวลา และ กองกำลงั (ท้ัง พอ และ แม ชวยกนั) ใน การ เฝา รัง  กกไข และ ปองกนั อันตราย 

ให ลูก ทั้งนี้ ทั้งนั้น เพื่อ เปนการ เพิ่ม โอกาส ให ลูก นก รอดชีวิต มากขึ้น  ตัวอยาง ที่จะ ทำให เห็นภาพ 

ตาม ชื่อเรื่อง ได นาจะเปน ชีวิต ครอบครัว ของ นกเงือก (Hornbill) นี่ ละ

 นกเงือก มี หลายชนิด ดวยกัน ลักษณะเดน ของ เขา ก็ คือ การ มี ปาก ขนาดใหญ และ มี โหนก 

(casque)ที่ ขากรรไกร บน (ภาพ) เปน นก ที่ บิน ไดดี  กินอาหาร ทั้ง พืช และ สัตว (omnivores) วันนี้ 

ขอ เลือก ตัวแทน เปน นกกก (Great Hornbill, Buceros bicornis) ซึ่ง เปน นกเงือก ชนิด ที่ ใหญ 

ที่สุด วัด จาก ปลาย ปาก ถึง ปลาย หาง 122 เซนติเมตร ทีเดียว   แบงเพศ งายๆ จาก การ ที่ เพศผู 

มี สีดำ ที่ ดานหนา โหนก และ มีตา สีแดง สวน เพศเมีย ไมมี สีดำ และ มีตา สีขาว (ไม เกี่ยวกับ ความ 

ขี้กลัว) ไฮไลท ของ เรื่อง อยู ที่วา ใน ฤดู ผสม พันธุ เขา จะ เลือก โพรง ตนไม ขนาดใหญ สำหรับ ให วาที่ 

คุณแม นก เขาไป วางไข และ เลี้ยงลูก  เมื่อ เขาไป แลวจะ ปดทาง เขา ดวย เศษอาหาร มูล ดิน โคลน 

ให เหลือ เพียง ชอง เล็กๆ พอท่ีจะ ย่ืน ปลาย ปา กรับ-สง อาหาร กัน โดย มี พระเอก คือ คุณพอ นก แสน ดี 

ทีอ่ยู ดานนอก หาอาหาร มา สงให(ภาพ)ท้ัง แม และ ลูก ท่ีจะ เกดิ ใน เวลา ตอมา ซ่ึง มี ขอมูล วา พอ นก 

ตอง รับบท หนัก ดวย การ บิน ไป มา สง อาหาร มากกวา รอย ครั้ง ตอ วัน

 หลังจาก ลูก นก โต ได ระยะ หนึ่ง ประมาณ 3-4 เดือน พอ นก จะ เปดปาก โพรง ให แม 

นกออกมา ชวยกัน หาอาหาร มา ปอน ลูก...เรียกวา สอง แรง แข็งขัน  จนกระทั่ง อีก ประมาณ หนึ่ง 

เดือน ตอมา จึง จะ ชวยกัน เปดปาก โพรง ให ลูก นก ออกมา หัด บิน ตอไป

 เร่ืองราว ชีวิต ครอบครัว รักเดียว ใจเดียว น้ี จะ จบลง อยาง มี ความ สุข อยาง แนนอน  ถา ไมมี 

เหตุการณ ราย เกิด ขึน้กับ พอ นก ทำให ไม สามารถ หาอาหาร มา สง ได โดยเฉพาะ ชวง ที่ แม และ ลกู 

นก ยังอยู ภายใน โพรง ครอบครัว ท่ี รออยู ใน โพรง ตอง เดือดรอน อดอาหาร ตาย ในท่ีสุด ช่ือเร่ือง อาจ 

ตอง เปลี่ยน เปน “ ขาด เธอ........ฉัน และ ลูก ตาย แน “

 เอกสาร และ ภาพประกอบ จาก http://www.fieldguides.com/images_birdbuzz/bird-

buzz10.jpg  

ขาว คณะ วิทยาศาสตร มี จุด มุงหมาย เพื่อ เปน สื่อกลาง ระหวาง คณะ วิทยาศาสตร ศิษยเกา และ ผู มี อุปการ คุณ หาก ทาน มี 

ความ ประสงค ท่ีจะ สง ขอ เสนอแนะ ขาวสาร หรือ ท่ีอยู โปรด แจง คณะ วิทยาศาสตร วิทยาเขต พระ ราช วัง สนาม จันทร นครปฐม 

73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถ เปด อาน ขาว คณะ วิทยาศาสตร 

ได ใน www.sc.su.ac.th  ได เชนกัน

ขอ เชิญ คณาจารย และ ศิษยเกา สง บทความ ทาง วิชาการ

ขนาด ครึ่ง หนา A4 ลง วารสาร ราย เดือน คณะ วิทยาศาสตร 

ม.ศิลปากร  หาก ไดรับ คัดเลือก ตีพิมพ ใน วารสาร

จะ ไดรับ คา สมนาคุณ เรื่อง ละ 500 บาท

 เม่ือ วันศุกร ท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียน สิรินธร ราช 

วิทยาลัย ได พา นักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษา ตอนตน และ มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย จำนวน 120 คน เขา รับฟง การ แนะแนว การ เรียน 

สาขาวิชา คณิตศาสตร และ ประโยชน ของ วิชาการ คณิตศาสตร  

ที ่ ภาควิชา คณิตศาสตร คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร โดย มี อาจารย ดร.จิต ติ รัก บุตร อาจารย ดร.รัตนา 

ศรี ทัศน ให คำ แนะนำ ใน ชั้น มัธยมศึกษา ตอนตน และ อาจารย 

ดร.สม เจตน ชัยยะ ให คำ แนะนำ ใน ชั้น มัธยมศึกษา ตอนปลาย


