FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY

จดหมายขาวคณะวิทยาศาสตร

ฉบับเดือน มีนาคม ประจำป 2564

เปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตบัณฑิตและ
สรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยใหยั่งยืน

¨Ñ´¡ÒÃ»°Á¹Ôà·Èà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ 1 µÓºÅ 1 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 2
â¤Ã§¡ÒÃÀÒÂãµŒ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ã¹ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè 1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ¨Ñ´¡ÒÃ»°Á¹Ôà·Èà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ 1 µÓºÅ 1 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹Ê‹Ç¹¢Í§µÓºÅ
Ë¹Í§µÍ§ ÍÓàÀÍËÒ§´§ ¨Ñ§ËÇÑ§àªÕÂ§ãËÁ‹ áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§µÓºÅ·Ò·Ø‹§ËÅÇ§ ÍÓàÀÍáÁ‹·Ò ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃÀÒÂãµŒ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ò§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ ³ ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Á.áÁ‹â¨Œ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»˜œ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à»š¹à¶ŒÒá¡‹¹ŒÍÂ

ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ª‹Ç§àÇÅÒ 13.30 ¹. à»š¹µŒ¹ä» ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»˜œ¹
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à»š¹à¶ŒÒá¡‹¹ŒÍÂ â´Ââ¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍªÁÃÁ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ä´Œ
à¡Ô´á¹Ç¤Ô´·Õè¨Ð¹ÓÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ´ŒÒ¹·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁËÃ×Í´ŒÒ¹Í×è¹æ ÁÒ¾Ñ²¹ÒãËŒà¡Ô´¼ÅÔµÀÑ³±
ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒËÒÃÒÂä´Œà¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍªÁÃÁ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ä´Œà¡Ô´á¹Ç¤Ô´·Õè¨Ð¹ÓÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ «Öè§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¹ÓÊà¹Í¼Å§Ò¹áº‹§à»š¹ 2 »ÃÐàÀ· ä´Œá¡‹»ÃÐàÀ··ÑèÇä» áÅÐ»ÃÐàÀ·ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ñº´ŒÒ¹·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒÀÃ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ä´Œà¢ŒÒÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´ ãËŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃ
á¾·Â "¹Ñ¡ÃºªØ´¢ÒÇ" ·Õè¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»ª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã·Õè 5 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ
Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡Ñº¹ÒÂà¨ÃÔÞÄ·¸Ôì Ê§Ç¹ÊÑµÂ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°»¹ ª×è¹ºÒÅ ¤³º´Õ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ áÅÐ·ÕÁ§Ò¹ ÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã
¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´µŒÒ¹äÇÃÑÊ ¨Ó¹Ç¹ 325 ªØ´ ãËŒá¡‹¹ÒÂá¾·Â¨µØªÑÂ Á³ÕÃÑµ¹
¹ÒÂá¾·ÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â "¹Ñ¡Ãº
ªØ´¢ÒÇ" ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ ·Õè¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»ª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´-19 ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´
ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ³ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

«Öè§¼ÅÔµÀÑ³±àÁç´ÂÒÊÁØ¹ä¾Ã¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´ à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¢Í§ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.°ÔµÔ¾ÃÃ³ ©ÔÁÊØ¢ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑººÃÔÉ·Ñ àÍ¿áÍ¹´ºÍÕ Íá¡¹Ô¤Ê ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò¿‡Ò·ÐÅÒÂâ¨ÃÊ¡Ñ´
áÍ¹â´Ã ·Õ è ¼ ÅÔ µ ´Œ Ç Â¹ÇÑ µ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¡Ñ ´ ·Õ è » ÅÍ´ÀÑ Â áÅÐ»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÒÃà¤ÁÕ 100 % «Ö è § ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ¿‡ Ò ·ÐÅÒÂâ¨Ã áÍ¹â´Ã
»ÃÐ¡Íº´Œ Ç ÂÊÒÃÊÓ¤Ñ Þã¹ÊÁØ ¹ä¾Ã¿‡ Ò ·ÐÅÒÂâ¨Ã â´Âà©¾ÒÐÊÒÃÊÓ¤Ñ Þ ¤× Í ÊÒÃÍÍ¡Ä·¸Ô ì Ê Ó¤Ñ Þã¹¡ÅØ ‹ Á lactone ¤× Í
ÊÒÃáÍ¹â´Ã¡ÃÒâ¿äÅ´ (Andrographolide) áÅÐÊÒÃÍÍ¡Ä·¸Ôìª¹Ô´Í×è¹ æ ·ÓãËŒÁÕÄ·¸Ôì·Ò§ªÕÇÀÒ¾ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ µŒÒ¹Í¹ØÁÙÅ
ÍÔÊÃÐ µŒÒ¹¡ÒÃÍÑ¡àÊº ¡ÃÐµØŒ¹ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ à»š¹µŒ¹

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th
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ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹
Gifted Math-Science âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÔ¹ÊÃÍÂáÂÅÅÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹

ã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 9 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ÊÒ¢Òà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡
ËŒÍ§àÃÕÂ¹ Gifted Math-Science âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÔ¹ÊÃÍÂáÂÅÅÇ·Ô ÂÒÅÑÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´áÅÐà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙ·Œ Ò§
´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕªÇÕ ÀÒ¾ÊÙÊ‹ §Ñ ¤Á «Ö§è ÁÕ¹ÍŒ §æ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑ¹é »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·èÕ 6 ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÔ¹ÊÃÍÂáÂÅÅÇ·Ô ÂÒÅÑÂ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ó¹Ç¹
79 ¤¹ áÅÐ¤Ø³¤ÃÙÍ¡Õ ¨Ó¹Ç¹ 4 ¤¹ â´Â¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕÁé ÇÕ µÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè ãËŒ¹¡Ñ àÃÕÂ¹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙàŒ ¡ÕÂè Ç¡Ñº¾×ª¨ØÅªÕÇ¹Ñ ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ ¨Ò¡áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐªÁÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò¤‹ÒÂÂØÇª¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¤ÃÑé§·Õè 19 ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐªÁÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò
¤‹ÒÂÂØÇª¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¤ÃÑ§é ·Õè 19 ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹ àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 10-13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 â´ÂÁÕÇµÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè à¾ÔÁè ·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Ò§´ŒÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈãËŒá¡‹àÂÒÇª¹ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¼Å§Ò¹
´ŒÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ â´ÂÁÕ¹¡Ñ àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÇÔÅÐÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ ¨Ó¹Ç¹ 24
¤¹ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉàµÃÕÂÁÇÔÈÇ¡Ã¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐËØ¹‹ Â¹µ âÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò¸Ã
¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ ¨Ó¹Ç¹ 36 ¤¹ ÃÇÁ·Ñ§é ÊÔ¹é 60 ¤¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ผูจัดทํา นายนันทวัฒน รักษเผาสุวรรณ
หนวยประชาสัมพันธ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th
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¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÑÅÂáÁ‹â¨Œ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ·ÓºØÞà¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ÁÒ¦ºÙªÒ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564

ã¹ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·èÕ 25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÑÅÂáÁ‹â¨Œ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ·ÓºØÞà¹×Íè §ã¹ÇÑ¹ÁÒ¦ºÙªÒ »ÃÐ¨Ó»‚
2564 â´ÂÁÕÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÇÕÃÐ¾Å ·Í§ÁÒ Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ «Ö§è ¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ¨Ñ´¢Öé¹ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ×ºÊÒ¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò áÅÐÃ‹ÇÁÍ¹ØÃÑ¡É³¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³ÕÍÑ¹´Õ§ÒÁ
ãËŒ¤§ÍÂÙ‹Ê×ºä» â´Â¨Ñ´ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ô¸Õ·ÓºØÞµÑ¡ºÒµÃ¾ÃÐÊ§¦ 87 ÃÙ» ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÓºØÞä¶‹ªÕÇÔµâ¤-¡ÃÐº×Í ·ÓºØÞª‹ÇÂàËÅ×ÍªŒÒ§
³ ¾×¹é ·ÕÈè ¹Ù ÂàÃÕÂ¹ÃÙÇŒ ²
Ñ ¹¸ÃÃÁÍÑµÅÑ¡É³Ç¶Ô àÕ ¡ÉµÃ ÇÔ¶áÕ Á‹â¨Œ (ÍÒ¤ÒÃàÃ×Í¹¸ÃÃÁáÁ‹â¨Œ 60 »‚)

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ Ã‹ÇÁ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ¡Ã¤Ó¤³Ò·Ã ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤‹ÒÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐà·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹¨Ó¹Ç¹ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ó¹Ç¹ 104 ¤¹ ã¹ÇÑ¹·Õè 26 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564 ³ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ â´Âä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.ÍÃØ³Õ ¤§´Õ ÍÑÅà´Ã´ ÃÍ§¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÁÒà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ¡Å‹ÒÇà»´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑé§¹Õé «Öè§ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à¾×èÍàÃÕÂ¹ÃÙŒ¶Ö§à·¤¹Ô¤»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¤ÃÑ§é ¹Õ¹é ÍŒ §æ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºµÑ ãÔ ¹ÊÒ¢Ò¿Ê¡Ô Ê áÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ¾Ñ¹¸ØÈÒÊµÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร, รองคณบดี, ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
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