
ขอเชิญรวมงานศิษยเกาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

"ใตรมจําปา 2557"  26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอเชิญชวนชาวเหลือง

จําปาทุกทาน ตั้งแตรุน "วิทยาศาสตร-อักษรศาสตร" พ.ศ. 2516- ปจจุบัน   รวมงาน  "ใตรมจําปา 2557"  

ระหวางวันท่ี  26 - 27  กรกฎาคม 2557   ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ โรงแรมเซนทารา 

แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร  ขอนแกน  เพ่ือรําลึกถึงความทรงจําและติดตามวิวัฒนาการของคณะวิทยาศาสตรใน

รอบครึ่งศตวรรษท่ีผานมารวมกัน และรวมกันเปนสรางความม่ันคงใหกับกองทุน 50 ป คณะวิทยาศาสตร      

วันเสารท่ี 26 กรกฎาคม 2557   
9.00 - 10.00 น. รวมพิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองคพระพุทธมงคลสารมุนี 

ท่ีรวมสมทบทุนและกอสรางโดยศิษยเกา ขางหนาตึกกลม (SC.05)  
10.09 – 13.00 น. รวมงาน อําลา SC.02 ท่ีกําลังจะรื้อถอนอยางสมบูรณในเร็ว ๆ นี้  

นําทีมโดยอาจารยอาวุโส และศิษยเการุน 1 รศ.ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ 
เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาและรวมรําลึกถึงบรรยากาศในอดีต 

13.00 น. เปนตนไป  รวมกันปลูกตนจําปา เพาะกลาโดยศิษยเการุน 4 จํานวน 51 ตน  
ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร เพ่ือรวมสรางสัญลักษณแหงความรักและสามัคคี 
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสครบรอบ 50 ป   

13.00 น.  ประชุมกรรมการสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ณ โรงแรมเซนทารา แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร  ขอนแกน   

15.00 น.  ประชุมกรรมการ “กองทุน 50 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”  
ณ โรงแรมเซนทารา แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร  ขอนแกน   

17.00 น.  ประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ณ โรงแรมเซนทารา แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร  ขอนแกน   

18.30 น. เปนตนไป รวมงานศิษยเกาสัมพันธ  "ใตรมจําปา 2557"   
ณ โรงแรมเซนทารา แอนดคอนเวนชั่น เซ็นเตอร  ขอนแกน   

วันอาทิตยท่ี 27 กรกฎาคม 2557 
08.00 - 09.00 น. ศิษยเกาสักการะเจาพอมอดินแดง 
09.00 - 10.00 น. พระสงฆเจรญิพระพุทธมนต และทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแดผูอาวุโสและเพ่ือนผูลวงลับ หอง SC8103 
10.00 น. เปนตนไป  รวมปลูกตนจําปาท่ีเพาะกลาโดยศษิยเกา (ตอ) และกิจกรรมประจํารุน 

 

สํารองท่ีนั่ง ไดท่ีตัวแทนรุนหรือภาควิชา 

ศิษยเกาบรรณรักษศาสตร รศ. ดร. กุลธิดา ทวมสุข 089 861 4696 
ศิษยเกาธรณีวิทยา คุณมงคล หลักเมือง 081 909 3752 

 ผศ. พัชรสุ วรรณทอง   089 710 8722 

เคม ี ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย  081 262 9384 

 ผศ. ดร. ไชยวัฒน รักสกุลพิวัฒน 081 660 2819 
ชีววิทยา ผศ.ดร.จันทรทิพย ชวยเงิน 086 005 1465 

คณิตศาสตร อ.ดร. อังคนา บุญยึด 086 555 7662, 091 130 3662 

 อ.ดร.ชิณณวรรธน ตั้งกาญจนวงศ 087 722 4569 

mailto:wpatcha@kku.ac.th


ฟสิกส รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซติัง 081 662 9381 
 อ.ดร.ไชยพงษ เรืองสุวรรณ 081 768 5206 
ชีวเคมี ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง 089 422 8789 
 อ.ดร.อนุวัฒน วันทอง 080 553 8973 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อ.ดร.ศรณัต เกียรติมาลีสถิตย 081 873 7465 
 คุณสภุาพร เทียมวงศ 089 710 6240 
จุลชีววิทยา ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแกว 081 627 7020 
 อ.ปุญชรัศมิ์ สริิพุทไธวรรณ 097 046 4363 
วิทยาการคอมพิวเตอร อ.ดร.สลิดา อินทรโสธรฉันท 086 861 1826 
 อ.ดร.นันทนภสั เบญจมาศ 089 785 9782 
ภาควิชาสถิต ิ ผศ.สุกัญญา เรืองสุวรรณ 081 662 9805 

  

บัตรราคา 

 รุนท่ี 1-10  1000 บาท 

 รุนท่ี 11-20  750 บาท 

 รุนท่ี 21-30  500 บาท 

 รุนท่ี 31-40 250 บาท 

โอนเงินคาบัตรเขาบัญชี "สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน"  

ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร  เลขท่ีบัญชี 184-0-07573-2 

อยาลืม! นําสลิปการโอนมาแสดงหนางาน เพ่ือรับบัตรเขางาน 

 

ผูตองการท่ีพัก – สํารองท่ีพักในราคาพิเศษ ณ โรงแรมเซนทาราฯ  

หองคู (พัก 2 ทาน) ราคา 1,500 บาท/คืน  พรอมอาหารเชา และเช็คเอาทไดไมเกิน 14.00 น. 

คุณพรทิวา เชาวรัตน (Sales Executive) 

โทรศัพท 043-209-888  

โทรสาร  043-209-889 

มือถือ 08-5681-8967     

e-mail : phomtiwash@chr.co.th 

  

 

   

  

 

 


