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ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีผูเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ปงบประมาณ 2549 จํานวน 5 

ทานคือ    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สมเจตน ไวยาการณ อาจารยลําพอง  ชัยจรีนนท   ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ เกรอต     
รองศาสตราจารยวารี    เกรอต  นางวันดี  กายงค  ท้ังนี้กําหนดจัดงาน “สานสัมพันธ  วันอําลา ”  ในวันจันทรท่ี 25 กันยายน 
2549   ณ บริเวณ โถงชั้นลางอาคารวิทยาศาสตร 4  ตั้งแตเวลา 11.30 น. เปนตนไป จึงขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
ทุกทาน เขารวมรับประทานอาหารในวัน เวลาดังกลาว

การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร
ในปการศึกษา 2548 นอกจากคณะวิทยาศาสตร มีกําหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2548 ใน

ระหวางวัน ท่ี  21 – 22 กันยายน 2549 แลวนั้น ในปนี้ มหาวิทยาลัยจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในวันอังคารที่ 19 – 21 กันยายน 2549 ซึ่งมี 
กําหนดการตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอกดังนี้

1.  ศาสตราจารย ดร.ธีระ  สูตะบุตร ประธานกรรมการ
     (เช่ียวชาญสาขาเกษตรศาสตร)
2.  รองศาสตราจารย นายแพทยจิตเจริญ  ไชยาคํา กรรมการ
      (เช่ียวชาญสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ บริหารการศึกษา
     ปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.  นาวาอากาศเอกอาวุธ  เงินชูกลิ่น กรรมการ
      (เช่ียวชาญสาขาสถาปตยกรรมไทย)
      ปจจุบัน  อาจารยพิเศษคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.  อาจารยพวงเพ็ญ  วิบูลยสวัสดิ์ กรรมการ
     (เช่ียวชาญสาขาสถาปตยกรรม)
     ปจจุบัน  อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมืองและนฤมิตศิลป

                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.  รองศาสตราจารย ดร.ชูเวช  ชาญสงาเวช กรรมการ
     (เช่ียวชาญสาขาวิศวกรรม  (อุตสาหการ) )
     ปจจุบัน  รองคณบดีคณะการจัดการ  มหาวิทยาลัยชินวัตร

                                  (อดีต อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
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6.  รองศาสตราจารย ดร.ธนวดี  บุญลือ กรรมการ
     (เช่ียวชาญสาขาภาษาศาสตร จิตวิทยาสังคม นิเทศศาสตรและ
      การประชาสัมพันธ)
7.  ดร.ทิพย  นิลนพคุณ เลขานุการ

ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก   มหาวิทยาลัยของรัฐ 11 สถาบัน

ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร     รองอธิการบดีฝายวิชา
การ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรวม ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
เอก  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  เมื่อวันเสารท่ี  5  สิงหาคม  2549  ระหวางเวลา  12.00-12.30  น.  ณ หอง 101-102  หอประชุมธํารง 
บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี   โดยมี อาจารย ดร.สุนีย  พงษพินิจภิญโญ  และ อาจารยอภิเษก  หงษวิทยากร  ซึ่ง
เปนตัวแทนของภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เขารวมเปนเกียรติและรวมเปนพยานในพธิลีง
นามดงักลาว

ผลการประกวดและแขงขันกิจกรรมประเภทตาง ๆ
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2549  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.การประกวดพานพุมสักการะ
ประเภทดอกไมสด
รางวัลท่ี  1 โรงเรียนราชินีบูรณะ
รางวัลท่ี 2  โรงเรียนอรุณประดิษฐ
รางวัลท่ี 3  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รางวัลชมเชย  3   รางวัล

1.โรงเรียนนาคประสิทธิ์
2.โรงเรียนนารีวุฒิ
3.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประเภทดอกไมประดิษฐ
รางวัลท่ี   1  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รางวัลท่ี   2  โรงเรียนอรุณประดิษฐ
รางวัลท่ี   3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

    รางวัลชมเชย  3  รางวัล
 1.  โรงเรียนนาคประสิทธิ์
2.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
3. โรงเรียนหัวหิน
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2. การประกวดภูมิปญญาทองถิ่น
รางวัลท่ี  1  โรงเรียนสามพรานวิทยา
รางวัลท่ี 2  โรงเรียนบางเมืองเขียนผองอนุสรณ
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม
รางวัลชมเชย   2   รางวัล

1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
      2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี

3. การแขงขันวาดภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ  “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว”
รางวัลท่ี  1  โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลท่ี  2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนบางบัวทอง
รางวัลชมเชย  2   รางวัล

1. โรงเรียนบอสโกพิทักษ
2. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ  “อุทกภัย”
รางวัลท่ี  1 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลท่ี  2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รางวัลท่ี  3   โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
รางวัลชมเชย   3   รางวัล

1.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
3.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

4.  การจัดการประกวดการจัดสวนจําลอง หัวขอ “ไรนาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
รางวัลท่ี  1  โรงเรียนบางบัวทอง
รางวัลที่   2  โรงเรียนราชินีบูรณะ
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
รางวัล Popular Vote โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
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5.  การแขงขันละครทางวิทยาศาสตร
รางวัลท่ี  1 โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลท่ี  2 โรงเรียนปทุมวิไล
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนนารีวุฒิ

6.  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร
รางวัลท่ี  1  โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลท่ี  2  โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
รางวัลชมเชย   โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

7.  การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รางวัลท่ี  1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
รางวัลท่ี  2 โรงเรียนวิสุทธรังษี
รางวัลท่ี  3 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลท่ี  1 โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลท่ี  2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี
รางวัลท่ี  3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์

 8.  การแขงขันโตวาที
รางวัลท่ี  1โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลท่ี  2 โรงเรียนบางเมืองเขียนผองอนุสรณ
รางวัลชมเชย  2  รางวัล

1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
2.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

9. การแขงขันความรูคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาซี
รางวัลท่ี   1โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม
รางวัลท่ี  2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลท่ี  3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
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♣  สํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 105,000 
บาท/ป รายช่ือนักศึกษามีดังนี้ 

1. นายสันติ   ถ่ินวงษมอม สาขาวิชาเคมี ช้ันปที่ 4
2. น.ส.เกศราพร  นนทิอภิรมย สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปที่ 4
3. น.ส.ณัฐนิกานต  เกตุสุวรรณ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปที่ 4

 กําหนดการมอบทุนการศึกษาในวันศุกรที่ 8 กันยายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ หอง 1135 อาคารวิทยาศาสตร 1    
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรดําเนินการโครงการตาง ๆ ดังนี้
 - โครงการพิธีบายศรีสูขวัญ  เปนพิธีที่จัดขึ้นเพื่อกอใหเกิดความเปนศิริมงคล และเพื่อใหนักศึกษาใหมมีขวัญและกําลังใจใน

การศึกษาเลาเรียน สามารถประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยความมั่นใจ อีกทั้งยังเปนการแสดงความรักความผูกพันที่คณาจารยมีใหแก
ศิษยและรุนพี่มีใหแกรุนนอง เปนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม วันที่ 1 กันยายน 2549

-  โครงการ Freshy Cleaning Day  เพื่อใหนักศึกษาของคณะฯ รวมมือกันทําความสะอาดและจัดพื้นที่ใหสวยงาม
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยแกผูท่ีมาใชสถานที่ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีความรักใน  คณะของตัวเองดวย 
วันที่ 2 กันยายน  2549   ณ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาศิลปากร

- โครงการ “ธรรมะสวางใจ” เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ถูกตอง ใหแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และสามารถนําหลักธรรมคําสอนไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได  วันที่ 2 กันยายน 2549

♣ รองศาสตราจารย  ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย และไดรับอนุมัติใหเดินทางไปติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรม ในโครงการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจําป      
งบประมาณ พ.ศ.2549 วันที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549     
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

-ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร โครงการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของคณะวิทยา
การจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 – 16.00  น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ขาวบุคคล

ทุนการศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา
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- ไดรับอนุญาตเปนผูประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 –
15.00 น. ณ หองประชุม 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

♣  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ หนูพันธ   อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ นางสาวอรพรรณ ถาวรศิลสุระกุล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะหและเคมีอินทรียประยุกต    
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 น. สถานที่สอบ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

♣ รองศาสตราจารย ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบท
ความ/ประธานกลุมยอย สําหรับการประชุมวิชาการ การวิจัยดําเนินงานประจําป 2549 ข้ึน ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน           
ในระหวางวันที่ 31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2549

♣ รองศาสตราจารยไพบูลย  รัตนประเสริฐ  อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลัก
สูตรสาขาวิชาสถิติและคอมพิวเตอร  วันที่ 4  กันยายน 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล   อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“การพัฒนาความรู ความเขาใจงานประกันคุณภาพ” วันศุกรท่ี 11 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 – 16.30  น. ณ หองประชุมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

♣ อาจารย ดร.สุนีย  พงษพินิจภิญโญ อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษสอนราย
วิชา 619 510 Information Systems for Engineering Management สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกวันอาทิตย เวลา 
09.00 – 12.00 น ณ หอง ท.513 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาห
กรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ อาจารย ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส  ไดรับอนุญาตไปปฏิบัติงานในสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ดานการจัดวางระบบพัฒนาเครื่องมือทดสอบและการจัดการสอบ ตั้งแตวันที่ 1 
สิงหาคม  - 31 ตุลาคม 2549

♣ อาจารยรวิทัต ภูหลํา  อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนผล
งานวิจัยดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในวันจันทรท่ี 28 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 – 17 .00 น. ณ หองเรียน 
ทางไกล ช้ัน 3 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ   อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “อะตอม
และพันธะเคมีบนพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัม” ใหแกนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.เคมี วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00  - 
16.00 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

♣ ผูชวยศาสตราจารยจํานงค  ฉายเชิด   อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรในภาคการประชุม
กลุมการอภิปรายเรื่อง “แผนการพัฒนาการดําเนินงานดานพลังงาน” ในวันพุธท่ี 13 กันยายน 2549 เวลา 13.30 – 16.30 น.      
ณ  หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร  ลาดพราว  กรุงเทพฯ

♣ รองศาสตราจารย ดร.มนัส  แซดาน    อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตเปนกรรมการสอบ           
วิทยานิพนธ ของนางสาว สุพัตรา ณ สงขลา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร     
เรื่อง  “การเตรียมยางธรรมชาติดานเชื้อราเพื่อการประยุกตใชในผลิตภัณฑรองเทา” ในวันที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ  หอง33203 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร         
วิทยาเขตปตตานี
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 ♣ รองศาสตราจารย ดร.เสริม  จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหเดินทางเขารวมประชุม
วิชาการ Joint CACGE/IGAC/WMO Symposium  ATMOSPHERIC CHEMISTRY AT THE INTERFACES 2006 พรอมนํา
เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Seasonal variation of aerosol optical depth and solar radiation depletion by aerosols in the tropics: A 
case study  of Bangkok, Thailand ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต  ระหวางวันที่ 17 – 23  กันยายน   2549  ดวยทุน
สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

♣ อาจารย ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปน ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส  ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548

บุคลากรใหม
♣ นายกลศ พัฒนะรพีเลิศ วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร   ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2549
♣ นายปรีชา แซลี้ วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร   ตั้งแตวันที่ 14   มิถุนายน  2549
♣ นายวรกฤษณ  ศุภพร วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร   ตั้งแตวันที่ 14   มิถุนายน  2549

♣ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาประยุกต : 
เทคโนโลยีการผลิตโยเกิรต โดขนมปง และการเพาะเห็ด ระหวางวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2549 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

♣ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัย และการใชสถิติ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ระหวางวันที่ 9 – 13  ตุลาคม 2549  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร

            ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการะคุณ
                  หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

            คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
       โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
          สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

อบรมสัมมนา…..


