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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 	 ใน	ป	 2011	 รอง	ศาสตราจารย	 ดร.	วินิช	 พรม	อารักษ	 จาก	ภาค

วิชา	เคมี	 คณะ	วิทยาศาสตร	 มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	 เปน	ผู	ไดรับ	

รางวัล	นี้	 จาก	ผล	งาน	เรื่อง	 “Bifunctional	 Anthracene	 Derivatives	

as	 Non-doped	 Blue	 Emitters	 and	 Hole-transporters	 for	

Electro-luminescent	 Devices”	 ซึ่ง	ตีพิมพ	ใน	วารสาร	 Chemical	

Communications	(Impact	factor	5.8)	(Chem.	Commun.	2011,	

47,	7122–7124)

รางวัล Wiley-CST Outstanding Publication Award 2011 

	 เปน	รางวัล	จาก	ความ	รวมมือ	ระหวาง	2	องคกร	คือ	Global	publisher	

John	 Wiley	 &	 Sons,	 Inc.	 และ	สมาคม	เคมี	แหง	ประเทศ	ไทย	 ใน	 

พระ	อุปถัมภ	ของ	ศาสตราจารย	 ดร.	 สมเด็จ	พระเจา	ลูกเธอ	เจาฟา	จุฬา

ภร	ณ	วลัย	ลักษณ	 	อัคร	ราช	กุมารี	 (Chemical	 Society	 of	 Thailand,	

CST)	 ซึ่ง	มอบให	กับ	นัก	วิจัย	ที่	มี	ผล	งาน	ตีพิมพ	ใน	วารสาร	วิชาการ	ที่	โดด

เดน	เปนพิเศษ	ใน	แตละ	ป	 เพื่อ	สงเสริม	และ	พัฒนา	วิชาการ	และ	วิชาชีพ	

เคมี	ของ	ประเทศ	ไทย	ให	มี	ความ	กาวหนา	มากขึ้น	และ	เปน	ที่ยอมรับ	ใน	

ระดับ	สากล	 โดย	ผู	ไดรับ	รางวัล	จะ	ไดรับ	พระราชทาน	โล	เกียรติยศ	จาก	

ศาสตราจารย	 ดร.สมเด็จ	พระเจา	ลูกเธอ	 เจาฟา	จุฬาภร	ณ	วลัย	ลักษณ	 	

อัคร	ราช	กุมารี	และ	รางวัล	จาก	ส�านักพิมพ	John	Wiley	&	Sons	ใน	การ	

ประชุม	วิชาการ	Pure	and	Applied	Chemistry	Conference	2012	

(PACCON	2012)	ซึ่ง	ปนี้	จัด	ขึ้น	ณ	โรงแรมดิ	เอ็มเพ	รส	จังหวัด	เชียงใหม	

ระหวาง	วันที่	 11-13	 มกราคม	 2555	 และ	ผู	ไดรับ	นี้	จะ	ถูก	เสนอชื่อ	เพื่อ

ให	ไดรับ	รางวัล	จาก	 International	 Union	 of	 Pure	 and	 Applied	

Chemistry	(IUPAC)	ตอไป

การ ศึกษา

	 B.Sc.	(Chemistry,	with	1st	honor)	Khon	Kaen	University	

	 M.Sc.	in	Engineering	(Polymer)	(Distinction)	University	of	

Sheffield,	England

	 D.Phil.	(Organic	Chemistry)	University	of	Oxford,	England

ผล งาน

	 Area	of	Research	Interest	(หวัขอ	วจิยั	ที	่สนใจ):	Development	

of	new	organic	materials	 for	applications	 in	optoelectronic	

devices	i.e.	organic	light-emitting	diode	(OLED);	dye-sensitized	

solar	cell	(DSSC),	organic	field-effect	transistor	(OFET)

รศ.ดร. วินิช พรม อารักษ์

รางวัล ทาง วิชาการ (Academic Rewards): 

 	 รางวัล	Institute	of	Materials	Postgraduate	Prize	

ป	2541จาก	Institute	of	Material	Science	&	Engineering,	

University	of	Sheffield	ประเทศ	อังกฤษ

 	 รางวัล	นัก	วิทยาศาสตร	รุนใหม	ป	2550	จาก	มูลนิธิ	สงเสริม

	วิทยาศาสตร	และ	เทคโนโลยี	ใน	พระ	บรม	ราชูปถัมภ

 	 รางวัล	นัก	วิจัย	ที่	มี	ผล	งาน	ตีพิมพ	ตางประเทศ	ดีเดน	ป	2550	จาก	

คณะ	วิทยาศาสตร	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	

 	 รางวัล	นัก	วิจัย	ที่	มี	ผล	งาน	ตีพิมพ	ระดับ	นานาชาติ	ดีเดน	ป	2551

	จาก	คณะ	วิทยาศาสตร	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี

 	 รางวัล	นัก	วิจัย	ที่	ผล	งาน	ตีพิมพ	มาก	ที่สุด	ป	2551	

จาก	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี

 	 รางวัล	โล	เกียรติคุณ	ผูสราง	คุณ	ประโยชน	และ	ชื่อเสียง	ให	

โครงการ		พสวท.	และ	สวนรวม	ป	2551	จาก	สถาบัน	สงเสริม	

การ	สอน	วิทยาศาสตร	และ	เทคโนโลยี

 	 รางวัล	ขาราชการ	ระดับ	6-8	ดีเดน	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	

ป	2551

 	 รางวัล	ขาราชการ	ระดับ	6-8	ดีเดน	คณะ	วิทยาศาสตร

	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	ป	2551

 	 รางวัล	ขาราชการ	พลเรือน	ดีเดน	กระทรวง	ศึกษาธิการ	

(มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี)	ป	2551

รางวัล Wiley-CST Outstanding Publication Award 2011
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2 Sci Knowledge and Research:  ความรู และ งานวิจัย

การ พัฒนา วัสดุ นาโน เพื่อ การ ผลิต อุปกรณ ผัน พลังงาน

ปฏิบัติ	การ	วิจัย	นา	ฟลม	บาง	และโน	เทคโนโลยี		(Thin	Films	and	Nanotechnology	Laboratory)	

ภาควิชา	ฟสิกส	คณะ	วิทยาศาสตร	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี		ก�าลัง	พัฒนา	วัสดุ	นาโน	เพื่อ	การ	ผลิต 

	อุปกรณ	ผัน	พลังงาน	แสง	อาทิตย	ไป	เปน	พลังงาน	ไฟฟา	โดย	ตรง	โดย	ใช	เซลล	แสง	อาทิตย	 (solar	

cells)	 และ	ผัน	พลังงาน	แสง	อาทิตย	ไป	เปน	พลังงาน	เคมี	ใน	รูป	ของ	ไฮโดรเจน	โดย	ใช	เซลล	เคมี	

ไฟฟา	เชิง	แสง	(photoelectrochemical	cells)	ใน	ชวงเวลา	5	ป	ที่ผานมา	เรา	ได	สังเคราะหไท	

ทา	เนียม	ไดออกไซด	โครง	ผลึก	ทาโน	 (nano-TiO2)	 โดย	วิธี	โซล	เจล	 (sol-gel)	 ขอมูล	จาก	เทคนิค	

การ	เลี้ยว	เบน	รังสี	เอกซ	 (XRD)	พบ	วา	 ไท	ทา	เนียม	ไดออกไซด	ที่	ได	มี	ขนาด	 10-50	นาโน	เมตร	 และ	

ผศ.ดร.อุดม	ทิพ	ราช

ภาควิชา	ฟสิกส	คณะ	วิทยาศาสตร	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี

E-mail:	udomt@hotmail.com

 เมื่อ	วัสดุ	มี	มิติ	ใน	ระดับ	นาโน	เมตร	 สมบัติ	บางประการ	ทาง	ฟสิกส	และ	เคมี	ของ	สสาร	

เปลี่ยนไป	เชน		อนุภาค	ทองค�า	ขนาด	10-100	นาโน	เมตร	มี	สมบัติ	เปน	สาร	กึ่ง	ตัวน�า	สะทอน 

สีสม	แดง	 เปน	ตัวเรง	ปฏิกิริยา	 หรือ	ทอ	นาโน	คารบอน	 มี	พฤติกรรม	เปน	สาร	กึ่ง	ตัวน�า	หรือ

ตัว	น�า	ไฟฟา	ที่	ดีมาก	ประมาณ	 400	 เทา	ของ	ทองแดง	 มีควา	ยืดหยุน	เปนเลิศ	 มี	พันธะ 

ที่	แข็งแรง	 เปนตน	 การน�า	สมบัติ	เชนนั้น	มา	ใช	ประโยชน	เรา	เรียกวา	นาโน	เทคโนโลยีหอง	 

เทคนิค	UV-Vis	spectroscopy	พบ	วาไท	ทา	เนียม	ได ออกไซด	

ที่	ได	มี	แถบ	ชองวาง	พลังงาน	(band	gap)	ประมาณ	3.2-3.4	eVและ	

เมื่อ	น�าไป	สราง	เซลล	แสง	อาทิตย	สียอม	ไว	แสง	 (Dye	 sensitized	

solar	cells)	ให	ประสิทธิภาพ	รอยละ	4.5-8.0	ในขณะ	เดียวกัน	เรา	

ได	สังเคราะห	ฟลม	บางไท	ทา	เนียม	ไดออกไซด	โครง	ผลึก	ทาโน	 (nano-

TiO2	 films)	 ทอ	นาโนไท	ทา	เนี่ยม	 (nano-TiO2	 tubes)	 โดย	วิธี	ทั้ง	

เครื่องท�าฟลมบาง	ดวยวิธีไอระเหยความรอน	(Thermal	Evaporation)	ในระบบสูญญากาศ

โซล	เจล	และ	วิธีแอ	โหนดได	เซ	ซั่น	 (Anodization)	 ทอไท	ทา	เนียม	ไดออกไซด	ที่	ได	มี	เสน	ผา	ศูนยกลาง	ใน	ระดับ	 100	 นาโน	เมตร	

และ	เมื่อ	น�าไป	ประดิษฐ	เซลล	เคมี	ไฟฟา	เชิง	แสง	ให	ประสิทธิภาพ	รอยละ	2.5-5.0

ค�า ส�าคัญ: นาโน	เทคโน	โลยี่	วัสดุ	ผัน	พลังงาน	พลังงาน	ทดแทน	เซลล	เคมี	ไฟฟา	เชิง	แสง	เซลล	แสง	อาทิตย
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3Sci Activities :  กิจกรรม คณะ วิทยาศาสตร์

ประจ�า ภาค ตน ปการศึกษา 2555

 สาขาวิชา ที่ เปด รับสมัคร

	 	 -	 ระดับ	ปริญญาโท	จ�านวน	7	สาขาวิชา	ไดแก	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	

	 	 	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ฟสิกส	เคมี	เทคโนโลยี	สิ่งแวดลอม	คณิตศาสตร	

	 	 	 และ	คณิต	ศาสตร	ศึกษา	

	 	 -	 ระดับ	ปริญญาเอก	 จ�านวน	 3	 สาขาวิชา	 ไดแก	 เทคโนโลยี	ชีวภาพ	 ฟสิกส	 

	 	 	 และ	เคมี

 ชวง การ รับสมัคร

	 	 ครั้ง	ที่	1		ระหวาง	วันที่	4	มกราคม	–	17	กุมภาพันธ	2555	

	 	 ครั้ง	ที่	2		ระหวาง	วันที่	1	มีนาคม	–	30	เมษายน	2555	
 การ สมัคร

	 	 1.	 	สมัคร	ดวย	ตัวเอง	 ที่	งาน	บริหาร	บัณฑิต	ศึกษา	 ส�านักงาน	อธิการบดี	 (หลัง	เกา)	 

	 	 	 มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	คา	สมัคร	 และ	คูมือ	 600	 บาท	 ใน	วัน	ราชการ	 เวลา	 

	 	 	 9.00	-	15.30	น.

	 	 2.	 สมัคร	ทาง	ไปรษณีย	คา	สมัคร	และ	คา	จัดสง	650	บาท	รายละเอียด	ตาม	

	 	 	 ระเบียบการ				 	

	 	 3.	 สมัคร	ผาน	ระบบ	ออนไลน	คา	สมัคร	500	บาท	(ช�าระ	ผาน	ธนาคาร)	

	 	 	 	ไดที่:	http://www.ubu.ac.th/~study  

 เอกสาร การ สมัคร ที่ ตอง สง

	 	 1.	 ฟอรม	ใบสมคัร	ที	่ระบ	ุขอมลู	ครบ	แลว	หรอื	พมิพ	จาก	ระบบ	กรณ	ีสมคัร	ผาน	ระบบ	

	 	 	 ออนไลน	1	ฉบบั

	 	 2.	 รูปถาย	ขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป

	 	 3.	 ส�าเนา	ปริญญาบัตร	/	ใบรับรอง	คุณวุฒิ	/	ใบรับรอง	การ	ศึกษา	ส�าหรับ	ผู	ที่	

	 	 	 ก�าลัง	ศึกษา	ใน	ภาคการศึกษา	สุดทาย	1	ฉบับ

	 	 4.	 ส�าเนา	ผล	การ	เรียน	ที่	ใช	สมัคร	1	ฉบับ

	 	 5.	 ส�าเนา	บัตร	ประจ�าตัว	ประชาชน	หรือ	ส�าเนา	บัตร	ประจ�าตัว	ขาราชการ	

	 	 	 จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 6.	 ส�าเนา	หลักฐาน	การ	เปลี่ยน	ชื่อ–นามสกุล	หรือ	ส�าเนา	ทะเบียนสมรส	

	 	 	 จ�านวน	1	ฉบับ	กรณี	ชื่อ–นามสกุล	ไมตรง	กับ	หลักฐาน	การ	สมัคร	อื่นๆ

	 	 7.	หลักฐาน	การ	สอบ	ภาษา	อังกฤษ	เชน	ส�าเนา	แจงผล	สอบ	ที่	มีอายุ	ไม	เกิน	2	ป	

	 	 	 1	ฉบับ	(ถา	มี)

	 	 8.	 กรณี	ผูสมัคร	เขา	ศึกษา	ใน	ภาค	ปกติ	เปน	ขาราชการ		พนักงาน	ของ	รัฐ	หรือ

	 	 	 	พนักงาน	รัฐวิสาหกิจ	จะ	ตอง	มี	หนังสือ	อนุญาต	ให	เขา	สอบ	จาก	ผู	บังคับ	บัญชา	

	 	 	 หนวยงาน	ที่	สังกัด	ดวย

	 	 9.	 กรณีที่	ผู	สมัครเปน	พระภิกษุ/สามเณร	ตอง	มี	หนังสือ	อนุญาต	ให	ศึกษา	ตอจาก	

	 	 	 พระ	สังฆาธิการ	หรือ	เจาอาวาส

	 	 10.เอกสาร	อื่นๆ	ตามที่	หลักสูตร	ก�าหนด

	 	 11.เอกสาร	การ	ช�าระเงิน	ตาม	ฟอรม	ของ	มหาวิทยาลัย	(กรณี	สมัคร	ทาง	ไปรษณีย	

	 	 	 หรือ	สมัคร	ทาง	ระบบ	ออนไลน)

หมายเหตุ:	 1.	 ส�าเนา	เอกสาร	ดวย	กระดาษ	A4	พรอม	รับรอง	ส�าเนา	ถูกตอง

	 	 	 	 2.	 กรณี	มหาวิทยาลัย	ตรวจสอบ	พบ	วา	ใช	เอกสาร	แสดง	วุฒิ	การ	ศึกษา	

	 	 	 	 	 ปลอม	เพื่อ	สมัคร	เขา	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	จะ	ด�าเนินการ	เพิกถอน	

	 	 	 	 	 สถานภาพ	นักศึกษา	หรือ	เพิกถอน	ปริญญาบัตร

 

สอบถาม ขอมูล เพิ่มเติม ที่

งาน	บริหาร	บัณฑิต	ศึกษา	ส�านักงาน	อธิการบดี(หลัง	เกา)	

มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	โทรศัพท	045-353128	โทรสาร	045-353128	

หรือ	http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/grad.htm

เยี่ยมชม หอง ปฏิบัติ การ 
	 เมื่อ	วันศุกร	ที่	 13	 มกราคม	 2555	 โรงเรียน	

เบ็ญ	จะมะ	มหาราช	 เขา	เยี่ยมชม	หอง	ปฏิบัติ	

การ	ภาควิชา	ตางๆ	 ไดแก	 ภาควิชา	เคมี	 ฟสิกส	

วิทยาศาสตร	ชีวภาพ	 และ	คณิตศาสตร	 สถิติ	

และ	คอมพิวเตอร	 เพื่อให	นักเรียน	ได	รับทราบ	

วิธีการ	ใช	เครื่องมือ	และ	อุปกรณ	ทาง	วิทยาศาสตร	

ประจ�า	หอง	ปฏิบัติ	การ	 รวมทั้ง	เพื่อ	เปนการ	สรางเสริม	

ประสบการณ	การ	เรียนรู 	ของ	ผู เรียน	ใน	รายวิชา	

วิทยาศาสตร	พื้นฐาน โดย	เครือขาย	ผูปกครอง	

นักเรียน	ระดับชั้น	มัธยมศึกษา	ป	ที่ 	 1/12	

กิจกรรม	ใน	ครั้งนี้	ได	สราง	ความ	ตื่นเตน	 ความ	

ทาทาย	ให	กับ	นักเรียน	ที่	มี	ความ	อยาก	เปน	นัก	

วิทยาศาสตร	ตัว	นอย	ได	เปน	อยาง	ดี	เลย	ทีเดียว

โครงการ การ ประกวด โครงงาน ของ 

นัก วิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ 

ครั้ง ที่ 14 (YSC) 
	 ใน	วันที่	 13	 กุมภาพันธ	 2555	 คณะ	

วิทยาศาสตร  	 ได  	มี 	การ	จัด	กิจ	กรรมการ	

ประกวด	โครงงาน	ของ	นัก	วิทยาศาสตร	รุ น

เยาว	 ครั้ง	ที่	 14	 (YSC)	 รอบ	การ	จัด	แสดงผล	งาน	

โดย	มี	โครงงาน	ที่	เขารวม	ประกวด	ใน	ครั้งนี้	จ�านวน	

48	 โครงงาน	 มี	ผล	งาน	ที่	ไดรับ	ทุน	สนับสนุน	รอบ	

สอง	จ�านวน	19	โครงงาน	และ	มี	จ�านวน	โครง

งาน	ที่	ผาน	เขารอบ	ชิงชนะเลิศ	ระดับ	ประเทศ	

จ�านวน	 8	 โครงงาน	 โดย	โครงงาน	ที่	ได	เขา

รอบ	จะ	ไดรับ	เงินทุน	สนับสนุน	โครงงาน	ละ	

9,000	 บาท	 (ผูพัฒนา	โครงงาน	 7,000	 บาท	

และ	อาจารย	ที่ปรึกษา	โครงงาน	2,000	บาท)	

คณะ วิทยาศาสตร์ รับสมัคร บุคคล

 เขา ศึกษาต่อ ระดับ บัณฑิต ศึกษา 

หอง เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
	เมื่อ	วันที่	 4-5	 กุมภาพันธ	 2555	 ที่ผานมา	 คณะ	

วิทยาศาสตร	 ได	จัด	โครงการ	ที่ทาง	โรงเรียน	

เสลภูมิ	พิทยาคม	 ขอ	ความ	อนุเคราะห	ใน	การ	

จัด	คาย	นักเรียน	หอง	เรียนพิเศษ	วิทยาศาสตร	

โดย	รูปแบบ	เปนการ	จัด	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	แยก	

ตาม	สาขา	ที่ทาง	โรงเรียน	มี	ความ	สนใจ	 ไดแก	 สาขา	

ฟสิกส	 วิทยาศาสตร	ชีวภาพ	 เคมี	 และ	คณิตศาสตร	 ซึ่ง	มี	

วัตถุ	ประสงค	เพื่อ	พัฒนา	และ	สงเสริม	ผู	มี	ความ	สามารถ	

พิเศษ	ทาง	วิทยาศาสตร	และ	เทคโนโลยี	ให	ไดรับ	 การ	

พัฒนา	อยาง	เต็ม	ตาม	ศักยภาพ	เพื่อ	เปน	ฐาน	ใน	การ	

พัฒนา	ก�าลังคน	ดาน	วิทยาศาสตร	 คณิตศาสตร	

และ	เทคโนโลยีของ	ประเทศ	 โดย	มุ งเนน	การ	

สงเสริม	การ	เรียนรู 	ตาม	ความ	สนใจ	อยาง	เต็ม	

ตาม	ศักยภาพ	พรอมทั้งปลูกฝง	ให	มี	เจตคติ	ทาง	

วิทยาศาสตร	และ	มี	ความ	เปน	นัก	วิจัย	อยาง	ลึกซึ้ง	
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จัดท�า โดย :
ผศ.ดร.จันทรเพ็ญอินทรประเสริฐ

ดร.นิภาวรรณพองพรหม

ผศ.ดร.อนุสรณนิยมพันธ

ผศ.ดร.อุดมทิพราช

นายวีรวุฒิสังฆพรม

ผศ.ดร.จีรดาแฮรบสท

นางสาวผุสดีเถาวค�า

นางสาวสมหญิงมโนวรกุล

นางวรุณีไชยกาล

นายสมบัติหลักบุญ

Mr.StefanKohbacher

นายกิตติพงษพิทักษวงษโยธิน

นางสาวสุดารัตนค�าไฝ

นายประจักกิจระวี

นายศุภชัยเชื้อพันธ

นายอรรถวุฒิศรีสุข

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผูช่วย บรรณาธิการ

กอง บรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

 กราฟฟค

คณะ วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

โทร.045-353401-4

แฟกซ.045-353422

85ถ.สถลมารคต.เมือง

ศรีไคอ.วารินช�าราบ

จ.อุบลราชธานี34190

ตูปณภ.วารินช�าราบ

34190

sciinsingh@ubu.ac.th

	 คณะ	วิทยาศาสตร	 ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	บัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และ	

ดุษฎีบัณฑิต	 ที่	เขา	รับ	พระราชทาน	ปริญญาบัตร	ใน	วันที่	 21	 ธันวาคม	

2554			กับ	บัณฑิต	ที่	ไดรับ	เกียรตินิยม	อันดับ	 1	 ของ	ทุก	สาขาวิชา	ดวย	นะ

คะ	ที่	สามารถ	สราง	ความ	ภาคภูมิใจ	ให	กับ	ตน	เอง	ครอบครัว	และ	เพื่อนๆ	

คณะ	วิทยาศาสตร	ขอให	ทุกทาน	ประสบ	ความ	ส�าเร็จ	ใน	หนาที่	การ	งาน	กัน	

ทุกคน	นะคะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	เกียรตินิยม	อันดับ	1	สาขาวิชา	เคมี

  นางสาว	พร	ทิพย	โพธิ	สาขา	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (จุลชีววิทยา)	 เกียรตินิยม	อันดับ	 1	 สาขาวิชา	จุล

ชีววิทยา

  นางสาว	ดอกรัก	กอน	ทอง	 	 	 นางสาวพั	ชรา	ภรณ	สุม	มาตย

  นางสาว	ปาริ	ชาติ	ดอก	ดวง	 	 	 นาย	วัน	ชัย	พล	หาญ

  นางสาว	ปาริ	ชาติ	บัวโรย		 	 	 นาย	วี	รยุทธ	วง	จ�าปา

  นางสาวปุ	ณ	ยภัทร	สุข	วุฒิ	ยา	 	 นางสาว	ไอ	ระดา	พิณ	ทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยา	การ	คอมพิวเตอร)	เกียรตินิยม	อันดับ	1	สาขา

วิชา	วิทยา	การ	คอมพิวเตอร

  นางสาว	พร	พินิจ	นิจ	สุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (วิทยาศาสตร	สิ่งแวดลอม)	 เกียรตินิยม	อันดับ	 1	

สาขาวิชา	วิทยาศาสตร	สิ่งแวดลอม	วิชาเอก	สุขาภิบาล	สิ่งแวดลอม

  นางสาว	จุรี	พร	วงษ	ศรี	แกว

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร	สิ่งแวดลอม)	เกียรตินิยม	อันดับ	1	

สาขาวชิา	วทิยาศาสตร	สิง่แวดลอม	วชิาเอก	อา	ชวี	อนามยั	และ	ความ	ปลอดภยั

  นาย	บัญชา		จันกุด	ลิง

Sci Family: ครอบครัว ของ เรา

Do you know? : ท�าไม จึง หาวนอน?

										การ	หาวนอน	ท�าให	เรา	ได	สูด	ลมหายใจ	เขาไป	ใน	ปอด	ได	

ลึกๆ	เพราะ	เมื่อ	รางกาย	เรา	ขาด	กาช	ออกซิเจน	จะ	ท�าให	รูสึก	ออน

เพลีย	 ใน	ชวง	เวลานี้	เอง	สมอง	จะ	สั่งการ	 ให	เรา	หายใจ	ลึกๆ	 เพื่อ	

สูด	กาช	ออกซิเจน	เขาไป	ใน	ปอด	มากๆ	 และ	ถาย	กาช	คารบอนได

ออกไซด	ออกมา	 ที่	มาจาก	 http://www.prasartwuti.ac.th/

science_knowledge.html

Sci New Members : 

สมาชิกใหม ของ เรา

นาย วิเชียร ผิวบาง

ต�าแหนง นัก วิทยาศาสตร

ดร.วร ศักดิ์ สุข บท

ต�าแหนง อาจารย ประจ�า สาขา ฟสิกส

ดร.สุทธิ นาถ หนู ทอง แกว

ต�าแหนง อาจารย ประจ�า สาขา ฟสิกส


