
          นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิชาเอกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนโครงการนักศึกษาและครูสอน
ฟิสกิส์ ภาคฤดรู้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program and 
CERN Physics High School Teacher Program) ในสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ไปศึกษาดูงานและท�าวิจัยด้าน
อนุภาคมูลฐานและฟิสิกส์พลังงานสูงเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ
พฒันาการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส์ ระหว่างกรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๕๕

ทุนโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์
เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

 เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนเซร์ิน (The European 
Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้มีการลงนามในเอกสาร
แสดงเจตจ�านงความร่วมมือกัน (Expression of Interest

 “ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกปลื้มปิติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมจนหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราช                
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูสอน
ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
เซิร์น ภาคฤดูร้อนกับครูฟิสิกส์และนักวิจัยทั่วโลก ณ สถาบันวิจัยเซิร์น
สมาพันธรัฐสวิส นับเป็นการให้โอกาสนานัปการแก่ครูฟิสิกส์ของไทย
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค
ในระดับนานาชาติ ข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนครูฟิสิกส์ของไทยใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค
ในระดับนานาชาติ ข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนครูฟิสิกส์ของไทย
ขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่จะสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการเพื่อจุด

in The Participation of Physicists from Universities and  Research Institutes 
from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) 
ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเซิร์น เอกสารแสดง
เจตจ�านงทีจ่ะมคีวามร่วมมอืกนั (EOI) ระหว่างสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การ
มหาชน) และเซิร์น  มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วม
ท�างานวิจัยด้าน ฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่ม CMS (The Compact Muon 
Solenoid) รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทย
เข้าร่วม โครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN  Physics 
High School Teacher Programme ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาและครฟิูสกิส์ ได้เข้าร่วมกจิกรรมวชิาการกบันกัศกึษา คร ูและ      
นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลัง
จากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มด�าเนิน
การจัดท�าโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาค
ฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ ๔ หรือและครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสมในชั้นต้น  แล้วน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ทรงคดัเลอืกนกัศกึษา ๒ คน และครสูอนฟิสกิส์ ๒ คน ในขัน้
ตอนสดุท้าย เป็นตวัแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student 
Programme  และ CERN Physics High School Teacher Programme ณ เซิร์น 
สมาพนัธรฐัสวสิ ปัจจบุนัม ี๗ หน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการคดัเลอืก
นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น  ประกอบด้วย
 ๑) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 ๒) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๓) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ๔) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
 ๕) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ๖) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๗) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)Science

ประกายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ที่ได ้รับมาแก่นักเรียนและสังคมเต็มความ
สามารถ พระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ใน
ครัง้นีน้บัเป็นประสบการณ์อนัล�า้ค่าทีส่ดุในชวีติ
ความเป็นคร ูเป็นเกยีรตปิระวตัอินัสงูส่งแก่วงศ์
ตระกลู จะจารกึและตราตรงึอยูใ่นความทรงจ�า
ไว้ตลอดกาลนาน”

.....................................................................

ฉบับที่ ๑๐ ปีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Faculty of Science Ubon Ratchathani University
www.sci.ubu.ac.th

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 



วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ๑. เพื่อคัดเลือกแบคเทอริโอเฟจที่สามารถท�าลาย Vibrio harveyi 
จากแหล่งน�้าธรรมชาติและจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง 
 ๒. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้ ได้แก่ การ
ท�าให้แบคเทอริโอเฟจ บริสุทธิ์ ศึกษาความสามารถของแบคเทอริโอเฟจใน
การท�าลาย Vibrio สายพันธุ์อื่นหรือเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ศึกษาการทน
ความร้อน การทนต่อสารเคมีและสารต้านจุลินทรีย์ของแบคเทอริโอเฟจ 
ศึกษาความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการเกาะติดกับเซลล์ของโฮสต์ 
ศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ศึกษา
โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของแบคเทอริโอเฟจ และศึกษา DNA ของแบค
เทอริโอเฟจ 
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2 Sci Knowledge and Research:  ความรู และ งานวิจัย

  กุง้กลุาด�า (Giant tiger prawn) มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า Penaeus monodon จดัเป็นสตัว์เศรษฐกจิ
ที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวางและเป็นสินค้าส่งออก ที่ส�าคัญของประเทศไทย ปัญหาส�าคัญอันหนึ่งที่ผู้
เลี้ยงกุ้งประสบในการเพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้คือ การเกิดโรคเรืองแสง (Luminous vibriosis) (สิริ และ ชุติมา, 
๒๕๔๕; ลิลา และ ชัยวุฒิ, ๒๕๔๗; Lavilla-Pitogo et al., ๑๙๙๘) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
harveyi และสร้างความเสียหายอย่างมากต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง (Lavilla-Pitogo et al., ๑๙๙๒) โดยการ
ติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกระยะ (life stages) ของการเจริญเติบโตของกุ้ง กุ้งที่ติดเชื้อจะมีอาการ
ที่สังเกตได้คือ กุ้งมักลอยอยู่ที่ขอบบ่อเพาะเลี้ยง ไม่กินอาหาร ตัวหลวม สีล�าตัวขุ่น ซี่เหงือกมีสีด�า ตับและ
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ตับอ่อนและจะมีการเรืองแสงเกิดขึ้นในเวลากลางคืน (ลิลา และ ชัยวุฒิ, ๒๕๔๗) การรักษาสามารถท�าได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และฆ่าเชื้อ
ในน�้าด้วยไอโอดีนหรือเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride; BKC)

 เนื่องจากกระแสการ
ต่อต้านการใช้ยาปฏชิวีนะหรอื
สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทั้งใน
ส่วนที่ใช้กับน�้าเลี้ยงกุ ้งหรือ
ผสมอาหารให้กุ ้งกินได้เพิ่ม
มากขึ้น อันเนื่องมาจากความ
กลัวว่าจะมีผลตกค้างใน ส่วน
ของเนื้อกุ้ง ที่จะน�ามาบริโภค

จากเซลล์ แบคทีเรียที่ตายไป จากนั้นแบคเทอริโอเฟจที่เกิดขึ้นใหม่นี้ก็
สามารถเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย เซลล์ใหม่ที่อยู่ข้างเคียงแล้วเริ่มกลับเข้าสู่วงจร
ของการเพิ่มจ�านวนของแบคเทอริโอเฟจได้ต่อไป จนกระทั่งท�าให้แบคทีเรีย
นัน้หมดไปในทีส่ดุ (Sulakvelidze et al., ๒๐๐๑) จากคณุสมบตัขิองแบคเท
อรโิอเฟจทีก่ล่าวมานี ้ท�าให้นกัวทิยาศาสตร์เริม่หนัมาค้นหาและศกึษาแบคเท
อรโิอเฟจทีจ่�าเพาะต่อ แบคทเีรยีทีเ่ป็นปัญหาทัง้ในวงการแพทย์ อตุสาหกรรม
และเกษตรกรรม (Duckworth and Gulig, ๒๐๐๒; Sulakvelidze et al., 
๒๐๐๑) โดยหวังว่าจะสามารถน�าแบคเทอริโอเฟจไปใช้ฆ่าเชื้อก่อโรคเพื่อ
ทดแทนการใช้สาร ปฏิชีวนะ หรือน�าไปใช้ในการรักษาโรคที่เชื้อเกิดการดื้อ 
(resistance) ต่อยาปฏิชีวนะ หรือใช้ในกรณีที่เชื้อไม่สามารถถูกท�าลายได้
โดยสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโดยทั่วไป เป็นต้น
 การศกึษาในครัง้นีม้จีดุประสงค์คอื ต้องการแยกเชือ้แบคเทอรโิอเฟจ
ที่จ�าเพาะต่อเชื้อ Vibrio harveyi โดยจะท�าการแยกแบคเทอริโอเฟจจาก    
บ่อเพาะเลีย้งกุง้รวมถงึจากแหล่งน�า้ธรรมชาต ิต่าง ๆ  จากนัน้จะคดัเลอืกแบค
เทอริโอเฟจที่มีความสามารถในการฆ่าหรือท�าลายเชื้อ Vibrio harveyi ได้ดี
ที่สุด (high virulence) มาท�าการศึกษาในขั้นตอนต่อไปคือ การท�าให้แบค
เทอริโอเฟจบริสุทธิ์ ศึกษาความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการท�าลาย 
Vibrio สายพันธุ์อื่นหรือเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ศึกษาการทนความร้อน 
การทนต่อสารเคมีและสารต้านจุลินทรีย์ของแบคเทอริโอเฟจ ศึกษาความ
สามารถของแบคเทอริโอเฟจในการเกาะติดกับเซลล์ของโฮสต์ ศึกษารูปร่าง
ของแบคเทอริโอเฟจภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ศึกษาโปรตีนที่เป็น
องค์ประกอบของแบคเทอริโอเฟจ และศึกษา DNA ของแบคเทอริโอเฟจ 
ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญที่สามารถ           
น�าไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคเรืองแสงในกุ้งกุลาด�าได้ต่อไป

รวมทั้งผลตกค้างในธรรมชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในระยะยาว (ลิลา และ ชัยวุฒิ, ๒๕๔๗) อีกทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การไม่ยอมรบักุง้ทีม่กีารเพาะเลีย้งโดย
ใช้สารเคมขีอง ประเทศผูส้ัง่น�าเข้ากุง้จากประเทศไทย แม้นยัหนึง่จะเชือ่ว่า
เป็นการต่อต้านเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืกดีกนัทางการค้า อย่างไรกต็ามผูเ้ลีย้ง
กุง้จ�าเป็นทีจ่ะต้องตอบสนองนโยบายการส่งออกของรฐับาล โดยพยายาม
ลดการใช้ยาปฏชิวีนะและสารเคมใีนการเพาะเลีย้งกุง้และน�าวธิ ีธรรมชาติ
บ�าบัดมาใช้ในวงการเพาะเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้น เพื่อหวังจะแก้ปัญหาดัง
กล่าว วิธีการหนึ่งที่ก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือการน�าแบค
เทอริโอเฟจ (bacteriophage) มาใช้ในการฆ่าเชื้อก่อโรค หรือการรักษา
โดยใช้แบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage therapy) (Duckworth and 
Gulig, ๒๐๐๒) ซึ่งการใช้แบคเทอริโอเฟจควบคุมหรือท�าลายเชื้อก่อโรค 
มีข้อดีที่เหนือกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีหลายประการคือ แบค
เทอริโอเฟจสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างจ�าเพาะ (specific) คือ แบค
เทอริโอเฟจชนิดใดชนิดหนึ่ง มักจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เพียงชนิด
เดยีวเท่านัน้ และการเจรญิของแบคเทอรโิอเฟจสามารถถกูควบคมุได้โดย
ตัวของมันเอง (self-limitation) คือเมื่อแบคทีเรียที่จะเพาะต่อแบคเทอริ
โอเฟจนัน้ตายไป หรอืหมดไปจากบรเิวณทีม่ ีแบคเทอรโิอเฟจอยู ่กจ็ะท�าให้
แบคเทอริโอเฟจหยุดการเพิ่มจ�านวนตามไปด้วย
 นอกจากนี้แบคเทอริโอเฟจยังถือว่าไม่เป็นพิษ (non-toxic) ต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย (Sulakvelidze et al., ๒๐๐๑) แบคเทอริโอเฟจ คือ
ไวรัสของแบคทีเรีย ซึ่งสามารถพบได้แทบทุกแห่งในธรรมชาติ เช่น ในดิน 
อากาศ อาหาร แหล่งน�้าธรรมชาติ น�้าเสียหรือน�้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน
หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าที่ใดมีแบคทีเรียที่
นั่นก็ย่อมมีแบคเทอริโอเฟจ ทั้งนี้เพราะว่าแบคเทอริโอเฟจต้องอาศัย
แบคทีเรียเพื่อการเพิ่มจ�านวน (replication) เมื่อแบคเทอริโอเฟจเข้าไป
เพิม่จ�านวนในแบคทเีรยี แบคเทอรโิอเฟจจะอาศยักลไกต่าง ๆ  ภายในเซลล์
แบคทีเรีย เพื่อจ�าลองตัวเอง และเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาล
ภายในเวลาอันสั้น จากนั้นแบคเทอริโอเฟจก็จะท�าให้แบคทีเรียเกิดการ
แตกสลาย (lysis) และปล่อยแบคเทอริโอเฟจจ�านวนมากมายนั้นออกมา

การแยกเชื้อแบคเทอริโอเฟจที่จ�าเพาะต่อเชื้อ Vibrio harveyi
เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการเกิดโรคในกุ้งกุลาด�า พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ



           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ 
ครั้งที่ ๒๔ (TSB 2012) จัดในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม  สุนีย์ แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพจาก: Sura Wuttiprom

ภาพจาก: Sura Wuttiprom
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โครงการเปิดมหาวิทยาลัยวันพฤหัสบ่าย

 เมือ่วนัที ่๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยวันพฤหัสบ่าย ประจ�าปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาสัมผัสกับ
มหาวิทยาลัย และได้ท�าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง รวมทั้งเรียน
รู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะท�าให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
เข้าใจและรักการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการครู-ศิษย์ ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕ 
ซึ่งเป็นโครงการที่ เปิดโอกาสให้ครูที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยกระตุ้น
ความสนใจและจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และท�าให้เข้าใจหลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแล้ว ยังจะเป็นส่วนช่วยให้มีโอกาสได้
ทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์หรือของเล่นวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

โครงการครู-ศิษย์ ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์

ครู ศิษย์ คู่ คิด โครงงาน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครู-ศิษย์คู ่คิดโครงงานวิทยาศาสตร์
ครั้งที่๑ วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครูที่อยู่ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาความรู้ครูวิทยาศาสตร์ ด้านศาสตร์การ
สอนเนือ้หา และบรบิทจากโครงงานวทิยาศาสตร์ใกล้ตวัแสนสนกุสนาน
เป็นฐาน ความร่วมมือจากโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์



 ผ่านไปแล้วกับการประกวด Freshy Girl & Freshy Boy ในงาน Science Night UBU ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ตกึวจิยั คณะวทิยาศาสตร์ รางวลั Freshy Girl sc๑๒ นางสาวเพญ็พชิชา ศรสีขุ สาขาอาชวี
อนามยัและความปลอดภยั Freshy Boy sc๑๕ นายทศพร งามเถือ่น สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ รางวลั Popular 
sc๑๐ นางสาวรัตนพร พันศร ีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการยาง sc๕ นายตรีทเศศ บัวศรี สาขาจุลชีววิทยา 

ภาพจาก: สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

Freshy Girl & Freshy Boy ๒๐๑๒ 
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ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูช่วย บรรณาธิการ

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๓๕๓๔๐๑-๔ แฟกซ. ๐๔๕-๓๕๓๔๒๒
๘๕ ถ.สถล มารค ต.เมือง ศรีไค อ.วารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
ตู ป ณภ. วารินช�าราบ ๓๔๑๙๐
sciinsingh@ubu.ac.th

จัดท�า โดย :
ผศ.ดร.จันทร เพ็ญ  อินทร ประเสริฐ

ดร.นิภา วรรณ พอง พรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ นิยม พันธ

ผศ.ดร.อุดม ทิพ ราช

นาย วีร วุฒิ  สังฆ พรม

ผศ.ดร.จิรดา  แฮรบสท

นางสาว สุดารัตน  ค�าไฝ

นางสาวผุสดี เถาวค�า

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

Science

ดร.สมคิด เพ็ญชารี
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

กอง บรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

 กราฟฟค

นาง วรุณี ไชย กาล

นาย สมบัติ หลัก บุญ

นาย กิตติ พงษ พิทักษ วงษ โยธิน

นาย ประจัก กิจ ระ วี

นายศุภ ชัย เชื้อ พันธ

นางสาว สุดารัตน  ค�าไฝ

BG: Supatchai Palasak

 UBU Walk Rally @Science รุน่พีค่ณะวทิยาศาสตร์จดักจิกรรม Walk Rally เมือ่วนัที ่๑๖ มถินุายน  ๒๕๕๕ ณ อาคารปฎบิตักิารเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ โดยกจิกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

Sci Family: ครอบครัว ของ เรา

Sci New Members :

สมาชิกใหม่ ของ เรา


