
ที่ระลึกในงานแสดงมุทิตาจิต

ผูเกษียณอายุราชการ

พุทธศักราช ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ณ หองพิมล กลกิจ อาคารวิทยาศาสตร ๐๗

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน



ในวาระครบรอบการทํางานรับราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลยัขอนแกน มบีคุลากรทีท่าํงานครบรอบซึง่จะเกษยีณอาย ุจาํนวน ๑๔ ทาน คอื 

ศาสตราจารย ดร. สมุนทพิย บนุนาค ศาสตราจารย ดร. ศภุลกัษณ ศรจีารนยั ศาสตราจารย 

ดร. อรุณรัตน ฉวีราช รองศาสตราจารยสธุา ภูสทิธศิกัดิ ์รองศาสตราจารย ดร. เฉลมิ เรอืงวริยิะชยั 

รองศาสตราจารย ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย รองศาสตราจารย ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 

ผูชวยศาสตราจารยธีรนันท พฤกษกันทรากร ผูชวยศาสตราจารยปรียะวุฒิ วัชรานนท 

อาจารย ดร. สมัภาษณ คณุสขุ นายศภุชยั หม่ืนแกว นายเจรญิ สาํนกับานโคก นายทองแดง จนัทะลอื 

นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบุคลากรทั้ง ๑๔ ทาน เปนกําลังสําคัญ

ใหกับคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน  

กระผมในนามผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาของคณะ

วิทยาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรท้ัง ๑๔ ทาน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเจริญกาวหนาเปนลําดับ ที่ทานมีสุขภาพแข็งแรง 

สามารถทํางานบรรลุผลดังที่หวัง และ ขอขอบพระคุณทั้ง ๑๔ ทานที่ไดทํางานดวยความ

วิริยะ อุตสาหะ และสมํ่าเสมอใหแกคณะวิทยาศาสตร ตลอดมา ทุกทานเปนแบบอยางที่ดี

ทั้งในดานการครองตน ครองคน และครองงาน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิง

ศกัด์ิสทิธิใ์นสากลโลกทีท่านเคารพนบัถอื โปรดดลบนัดาลใหผูเกษยีณอายรุาชการทัง้ ๑๔ ทาน 

ประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณและมีจิตใจที่แจมใส ตลอดไป

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิศรจีารนยั)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร

 (ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิศรจีารนยั)
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ประวัติผูเกษียณอายุราชการ หนา 

สายวิชาการ

 ๑.  ศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  บุนนาค ๓

 ๒.  ศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ  ศรีจารนัย ๕

 ๓.  ศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน  ฉวีราช ๙

 ๔.  รองศาสตราจารย สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ ๑๐

 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.เฉลิม  เรืองวิริยะชัย ๑๑

 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.สมจิต  โชติชัยสถิตย ๑๓ 

 ๗.  รองศาสตราจารย ดร.เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง ๑๕ 

 ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ธีรนันท  พฤกษกันทรากร ๑๗ 

 ๙.  ผูชวยศาสตราจารย ปรียะวุฒิ  วัชรานนท ๑๙

 ๑๐. อาจารย ดร.สัมภาษณ  คุณสุข ๒๑

สายสนับสนุน

 ๑๑. นายศุภชัย  หมื่นแกว ๒๓

 ๑๒. นายเจริญ   สํานักบานโคก ๒๔ 

 ๑๓. นายทองแดง  จันทะลือ ๒๕ 

 ๑๔. นางสุรัชนา  กิตติ์ภิญโญ ๒๖

กองทุน ๕๐ ป คณะวิทยาศาสตร ๒๗
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ 

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๖ 

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๔๖  

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓ 

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙ 

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๕ 

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๑ 

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๒๘ 

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

   ความภาคภมูใิจในชวีติราชการ คอื ไดมาสอนทีส่าขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเจอเพื่อน 

ผูรวมงานที่ดี และนักศึกษาท่ีนารัก ซ่ึงไดอบรมสั่งสอนจนนักศึกษาประสบความสําเร็จได

งานทีด่แีละเปนบคุลากรทีม่คีณุภาพของประเทศ ตองขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัขอนแกน

ที่ไดใหทุกอยาง ซึ่งไมสามารถจะตอบแทนบุญคุณได จึงขอขอบพระคุณไวในโอกาสนี้

ศาสตราจารย  ดร. สุมนทิพย  บุนนาค 

ตําแหนง ศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีววิทยา
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ผลงานทางวิชาการ

  สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีและโทจากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และปรญิญา

เอกจาก Oregon State University สหรัฐอเมริกา รับราชการเปนระยะเวลา ๔๐ ป ได

ทาํงานดานการเรยีนการสอนและงานวจิยัเกีย่วกบัการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ การสงถายยนีสูพชื

และการบําบัดนํ้าทิ้งโดยใชสาหรายขนาดเล็ก มีงานวิจัยมากกวา ๔๐ เรื่อง ซึ่งเกี่ยวของกับ

หัวขอที่กลาวมาขางตน ซึ่งผลงานวิจัยเหลานี้ไดใชเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการในระดับ

ศาสตราจารยและเปนการตอบแทนมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยชวยเพิ่มคา KPI  

        

รางวัลที่ไดรับ     

 • ผลงานดีเดนดานบรกิารวิชาการแกสงัคมจากคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน  

  ประจําป ๒๕๕๑ 

 • ผลงานบริการวชิาการดเียีย่ม กลุมสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจาํป ๒๕๕๒  

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

   •  ผลงานดีเดนทางดานการเรียนการสอนจากคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน  

 ประจําป ๒๕๖๐    

     

ประวัติการศึกษา    

 Ph.D.        Biology            Oregon State University   สหรัฐอเมริกา 

 วท.ม.        พฤษศาสตร         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 วท.บ.        พฤษศาสตร         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

       

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

  ๕๕๕/๕๑๗ หมูบานสายฝน ๒ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐

   โทรศัพท : ๐๘๑-๘๐๗๔๗๐๐     
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 มหาปรมาภรณชางเผือก  ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑    

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕   

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐   

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐   

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๗   

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๐   

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖    

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๓   

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๐   

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 ไดเขารับราชการในตาํแหนงอาจารย สาขาวิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

ขอนแกน ตัง้แต วนัที ่๙ มถินุายน ๒๕๒๕ หลงัจากทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย (UDC) ของทบวง

มหาวทิยาลยั ตลอดเวลาการทํางาน ๓๖ ป เหมอืนกับการไดทาํงานอยูทีบ่าน เนือ่งจากดฉินั

สาํเรจ็การศกึษาในระดับปรญิญาตร ีสาขาเคม ีจากคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ศาสตราจารย ดร. ศุภลักษณ  ศรีจารนัย 

ตําแหนง ศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี
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โดยไดเขาศกึษา ในป ๒๕๑๘ ซึง่เปนรุนที ่๑๒ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน และเปนรุนที ่๓ ของ

คณะวทิยาศาสตร-อักษรศาสตร (ในขณะนัน้) ชวงเวลาทีเ่รยีนใน มข. มคีวามสนกุ ทาทายและ

ความทรงจาํมากมาย เนือ่งจากยงัเปนรุนแรกๆ ยงัไมมอีาจารยประจาํครบ จงึเรยีนกบั อาจารย

พเิศษ หลายทาน ไดแก ผศ.ดร. สะออน ปทุมเทวาภบิาล จากมหาวทิยาลัยมหดิล และ รศ. พมิล 

เรยีนวฒันา จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม พวกเรา (นกัศกึษาเคม ีจาํนวน ๒๐ คน) จะไดเรยีนกบั

อาจารยพิเศษ เฉพาะวนัเสารและอาทติยเทานัน้ จงึตองเรยีนกนัคราวละหลายชัว่โมง ในระหวาง

สปัดาหกต็องพยายามชวยกันทบทวน (บาง) เพือ่ใหตอตดิ และไมทาํใหอาจารยทีเ่ดนิทางมาอยาง

ลาํบากรูสึกวา “เหนือ่ยเปลา” สาํหรับการทาํปฏบิติัการวชิาเคมขีองพวกเรา สามารถทาํไดครบถวน

เชนเดยีวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ แมวานํา้ประปาไมคอยไหล และไฟฟาดบับอยๆ กต็าม ตลอดเวลา

ทีเ่รยีน ๔ ป การสอบของพวกเราไมเปนไปตามตารางเลย ดวยปญหาตางๆทัง้ภายนอก และ

เกีย่วของโดยตรง ไดแก ในชัน้ปที ่๑ พวกเราก็วุนวายกับการประทวงเรือ่งอธกิารบด ี(พวกเรา 

นักศึกษาชัน้ปท่ี ๑ ก็ไมรูอะไรมากนกั แตท่ีแนๆ คอื รูจักพืน้ทีท่ี่ตกึอธกิารบดเีปนอยางด ีเพราะไป

น่ังกันยาวนานทเีดยีว) ในชัน้ปที ่๒ ก็มเีรือ่งตืน่เตนกบัระเบดิตอนทีไ่ปรบันองท่ีสถานรีถไฟขอนแกน 

และพวกเรากต็องเลือ่นสอบดวยเหตกุารณ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ชัน้ปที ่๓ (ดเูหมอืน) เปนเรือ่ง

อธกิารบด ี(อกีท)ี และ ในช้ันปที ่๔ นํา้ทวม (มาก) ในจงัหวดัขอนแกน ตองมกีารระบายนํา้จาก

เขือ่นอบุลรัตน มหาวทิยาลยัถกูปรับเปนศนูยอพยพชัว่คราวเพ่ือรับประชาชนท่ีอพยพจากนํา้ทวม 

พวกเราทกุคนก็ไดชวยงานจติอาสากันเตม็ที่

ภายหลงัจากการสอนชวงหน่ึง (จนถงึป ๒๕๒๙) ไดมโีอกาสไปศึกษาตอในระดบัปรญิญาเอก 

ที ่University College Cork (UCC) ประเทศไอรแลนด โดยไดรบัทนุ demonstrationship ซ่ึง

จะตองชวยคมุปฏิบตักิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ ทาํหนาทีเ่ปนติวเตอร วชิาเคมีทัว่ไป ให

นกัศกึษาชัน้ปท่ี ๑ ในระหวางทีเ่รยีนที ่UCC ประเทศไอรแลนดกป็ระสบปญหา ดานเศรษฐกิจ 

รฐับาลไอริชแกปญหาโดยใชระบบ cut back ทาํใหทนุการศกึษาของนกัศกึษาถกูตดัเชนกัน อยางไร

กต็าม ดฉินัสามารถสาํเรจ็การศกึษา และกลบัมาทาํงานในป ๒๕๓๓ ชวงเวลาเกอืบ ๔ ป ทีไ่ป

เรยีน ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปมากจรงิๆ ในดานสภาพคลองของเศรษฐกิจ รวมทัง้มหาวทิยาลยั

ขอนแกนดวย สาขาวชิาเคม ีมอีาจารยมากขึน้เริม่มกีารเปดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา (โดยเปด

สอนเฉพาะปริญญาโทกอน) ไดมโีอกาสเขาไปเกีย่วของทัง้ในลกัษณะการจดัทาํหลักสูตร การสอน 

และ การเปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ ซ่ึงงานวจิยัทีท่าํจะลุมลกึกวาการใหนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรีทาํในวชิา Senior Project และสาขาวชิาฯ ไดมโีอกาสเขารวมเปนสมาชกิของศนูย
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นวตักรรมเคม ี(PERCH) ในป ๒๕๔๓ ทาํใหบณัฑติศกึษาของสาขาวชิาฯ เตบิโตขึน้มาก มนีกัศึกษา

เขามาเรียนอยางตอเนือ่งในทกุสาขา เนือ่งจากไดรบัทนุการศกึษา (เงนิเดอืน เงนิสนบัสนนุคาสารเคมี 

และ คาธรรมเนยีมการศกึษา) จาก PERCH รวมกับสาขาวชิาฯ และเกณฑการสําเรจ็การศึกษาก็

เปลีย่นไปโดยบณัฑติจะตองมีผลงานตพีมิพในฐาน Scopus (จากขอตกลงของการเขาเปนสมาชิก

ของ PERCH) สิง่ทีไ่ดเรยีนรู คอื “ถาจาํเปนตองทาํ ทกุคนกท็าํได” เพ่ือใหเดก็ๆของเรามโีอกาส

เชนเดยีวกบัทีอ่ืน่ๆ กอปรกับสาขาวชิาเคมีไดจดัซ้ือเคร่ืองมือวทิยาศาสตรสาํหรบังานวจิยัขัน้สงูโดย

การสนบัสนนุของโครงการเงินกูจากธนาคารโลก (world bank) ทาํให (ในทีสุ่ด) สาขาวชิาเคมไีด

เปดหลักสูตรปริญญาเอก ในป ๒๕๔๖ ดวยเหตุน้ีสาขาวิชาฯ จึงมีผลงานตีพิมพในฐาน ISI 

ในปริมาณทีม่าก ดฉินัเองก็ไดรบัอานสิงสนีด้วย โดยมลีกูศิษยปรญิญาโททีส่าํเรจ็ดวยทนุการศกึษานี้ 

จาํนวน ๒๕ คน มลีกูศษิยปรญิญาเอกจาํนวน ๑๐ คน ซึง่ไดรับทนุจากโครงการปรญิญาเอก 

กาญจนาภเิษก จาํนวน ๔ คน และทนุอืน่ๆ ไดแก ทุนพฒันาและสงเสรมิผูมคีวามสามารถพเิศษ

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ทนุ พสวท.) ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแหงประเทศไทย ทนุโครงการ

เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ทุนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ทนุมหาวทิยาลยัวจัิยแหงชาต ิและ ทนุศนูยวจิยัเคมวีสัด ุคณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน       

 แมวาทาํงานทีเ่ดมิตลอดเวลาไมมอีาการเบือ่แตอยางใด เนือ่งจากมกีารปรบัเปลีย่นมากมาย 

เชน การเปลีย่นแปลงการเปดภาคการศกึษาแบบ ASEAN (เมือ่ป ๒๕๕๗) ซ่ึงทาํใหรูสึกกันวาเหมอืน

ไมไดปดเทอมเลย อากาศชวงฤดรูอนเปนอปุสรรคมากกบัการทาํแลปและชางเปนชวงทีม่วีนัหยดุ

ตามเทศกาลมากมาย (แนนอนทีส่ดุ กต็องนัดสอนชดเชยกนัเพือ่ใหเวลาเรยีนครบ) และอกีเรือ่งที่

กวนใจมาก และ (คิดวา) รบกวนอาจารยทกุทานมากๆ เชนกนั คือการตองประเมนิหลักสูตร (SAR) 

ดฉินัในฐานะประธานหลกัสตูร ก็ตองรบกวนอาจารยในทมีบรหิารหลักสูตร (เปนอาจารยทีอ่ายุ

นอยๆกัน) มาชวยกนัทาํ แตหลกัสตูรของพวกเรากร็กัษาระดบัดี (เพยีงแคผาน ก็พอใจมากแลว) 

 ตลอดเวลาการเปน “คร”ู จนถงึเวลาเกษยีณอาย ุมโีอกาสไดรวมงานกบัอาจารยผูเคยสอน

มา เพ่ือนรวมงาน (ทีม่าจากทีอ่ืน่) และ ลูกศษิย ยอมมปีญหาบาง เขาใจผดิบาง กระทบกระทัง่กนั

บาง กข็ออภยัและขออโหสกิรรมไว ณ ทีน้ี่ อยางไรก็ตามดฉินัคอนขางโชคดท่ีีไดรบัความเมตตาและ

การสนบัสนนุจากคณาจารยผูเคยสอนมา ไดรบัความชวยเหลือและรวมมอืจากเพือ่นรวมงานทกุ

ระดับเสมอมา ทาํใหมคีวามกาวหนาอยางสงูสดุในวชิาชพี ก็ขอขอบพระคณุ และ ขอบคณุทกุทาน 

มา ณ โอกาสนีเ้ชนกนั 
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แมวาจะเกษียณอายใุนป ๒๕๖๑ แตดฉินัยงัคงทาํงานตอ เปนลกูจางของมหาวทิยาลยั เพือ่

ชวยสอน (เลก็นอย) และ ดแูลนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีอ่ยูในการดแูลใหสาํเรจ็การศกึษา ซึง่การรบั

เปนลกูจางนีต้ัง้ใจวาจะคืนเงนิคาจางเปนทนุนกัศกึษาผานกองทนุ ๕๐ ปคณะวทิยาศาสตร

ผลงานของ “คร”ู ผูทาํหนาที ่สอน ใหโอกาส และ (พยายาม) สรางแรงบนัดาลใจแกผูคน 

ใหดทูีล่กูศษิย (“ลกูศษิย” ด ียอมม ี“คร”ู ด)ี โดยสวนตวั (มัน่ใจ) วาไดทาํหนาทีอ่ยางซ่ือสัตยเสมอมา

ผลงานทางวิชาการ 

• ผลงานตีพิมพ จาํนวน ๑๐๑ เรือ่ง (ทัง้ท่ีเปน corresponding และ co-author) ม ีh index ๒๒

• อนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง คือ กรรมวิธีการผลิตผงอินูลินจากหัวแกนตะวัน

• หนังสือ “โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง” : ทุนสนับสนุนการผลิตตํารา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ๒๕๕๒ จํานวน ๔๒๑ หนา

รางวัลที่ไดรับ

• คนดีศรีจําปา ดานการวิจัย ป ๒๕๕๖

• ศิษยเกาแหงความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๕๕

• อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน ป ๒๕๕๖

• อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธดีเดน  ป ๒๕๕๔

• รางวัลนักวิจัยดีเดน

ประวัติการศึกษา

Ph.D. Analytical Chemisty National University of Ireland,

University College Cork ไอรแลนด 

วท.ม. เคมีวิเคราะห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วท.บ. เคมี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

๓๒๔/๑๗ หมูที่ ๓ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 

โทรศัพท : ๐๔๓-๒๓๔๘๗๒

ระดับเงิน ประจําป ๒๕๕๔ 

ระดับทอง ประจําป ๒๕๕๘ 

ระดับเพชร ประจําป ๒๕๖๐
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เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖    

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖   

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓   

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐   

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓   

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๐   

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๘   

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖   

ประวัติการศึกษา

 วท.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน    

 วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน    

 วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๗๓ หมูที่ ๔ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 

 โทรศัพท : ๐๘๑-๗๑๗๒๖๖๘

ศาสตราจารย ดร. อรุณรัตน  ฉวีราช 

ตําแหนง ศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีววิทยา
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๘    

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒    

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙   

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖   

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๒   

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๒๙   

 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๒๓   

ประวัติการศึกษา

 วท.ม. เคมีวิเคราะห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  วท.บ. เคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๕๗/๑๔ หมู ๑๔ ถ.เสรีสัมพันธ ม. ๒๔ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

 โทรศัพท :   ๐๘๖-๖๑๗๘๗๖๔

รองศาสตราจารยสุธา  ภูสิทธิศักดิ์

ตําแหนง รองศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔   

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๓    

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙    

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๖   

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓   

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙   

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖   

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๔   

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 • เคย...อยากมาอยูมหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...ตั้งใจจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...ภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...อยากมาทํางานที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...ภาคภูมิใจในการเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...ทํางานและทุมเทใหกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร. เฉลิม  เรืองวิริยะชัย 

ตําแหนง รองศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี
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 • เคย...ตั้งใจทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด

 • เคย...ทําวิจัยที่ภาคภูมิใจมากในมหาวิทยาลัยขอนแกน

 • เคย...ภาคภูมิใจในการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน

 • และเคย...มีความประทับใจ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการศึกษา

 Ph.D. Analytical Chemistry National University of Ireland,  

      University College Cork ไอรแลนด 

 วท.ม. เคมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 วท.บ. เคมี   มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๓๓๓/๒๑ หมู  ๑๖ หมู บานเซ็นทาราวิลล บานแกนพะยอม  ถนนมะลิวัลย  

ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐

 โทรศัพท :  ๐๘๑-๙๖๔๙๔๖๑
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑    

 มหาวชิรมงกุฎ  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐    

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๕    

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๒    

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙    

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖ 

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๔    

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 ภาคภูมิใจท่ีไดทํางานและวิจัย ที่สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพราะไดตอยอดความรูทางคณิตศาสตรอยางเต็มที่  

ประวัติการศึกษา

 วท.ด. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 วท.ม. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  

รองศาสตราจารย  ดร. สมจิต  โชติชัยสถิตย

ตําแหนง รองศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร    

ÁØ·ÔµÒ¨Ôµ ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ òõöñ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹ ๑๓



ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ  

  41/69 ซอยมิตรภาพ 11 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐  

  โทรศัพท :   ๐๘๑-๐๔๗๖๓๔๑
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 ประถมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘    

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕    

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑    

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๑    

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๘ 

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖    

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๓    

 จัตุรถาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๑    

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ      

 ไดทุมเทแรงกายและสติปญญา และใหเวลากับการทํางานในหนาที่ อยางเต็มความ

สามารถ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร งานบริการวิชาการแกสังคม และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันตาง ๆ  นับวาเปน

มงคลและพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแกตนเองและวงศตระกูล    

          

          

     

รองศาสตราจารย ดร. เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง

ตําแหนง รองศาสตราจารย 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาฟสิกส
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ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นๆ  

 • ตาํรา กลศาสตรควอนตมั ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓)  ทนุผลติตํารา คณะวทิยาศาสตร  

  มหาวทิยาลัยขอนแกน (๓๕๖ หนา)  

 • ตาํรา ฟสกิสยคุใหม (พ.ศ. ๒๕๕๒)  ทนุผลติตาํรา มหาวทิยาลัยขอนแกน (๔๙๓ หนา) 

 • ตาํรา โลหะออกไซด (พ.ศ. ๒๕๖๐)  ๒๖๐ หนา  

 • งานวจิยัทางดานโลหะออกไซด ทีต่พีมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

  ทีอ่ยูในฐานขอมลู Scopus จํานวน ๗๐ เรือ่ง

รางวัลที่ไดรับ   

 • รางวลัพิเศษ ผลงานทีม่ศีกัยภาพดานนวตักรรม นาโนซลิกิอนสาํหรับใชเปนขัน้ไฟฟาใน 

  แบตเตอร่ี ชนดิลเิทยีมไอออน โดยมลูนธิขิาวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ และสํานกังาน 

  นวตักรรมแหงชาต ิ(องคกรมหาชน)  การประกวดนวตักรรมขาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 • รางวัลเชดิชเูกียรตนิกัวจิยั ทีมี่ผลงานดานการวจัิยดเีดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวทิยาลยัขอนแกน  

 • รางวัลเชดิชเูกยีรตินกัวจิยัระดบัเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวทิยาลัยขอนแกน  

 • รางวัลคนดศีรีจําปา ดานการวจิยั พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

 • รางวัลเชดิชเูกยีรตินกัวจิยัระดบัทอง พ.ศ. ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการศึกษา

 Ph.D. Physics  University  Innsbruck ออสเตรีย  

 วท.ม. เคมีคัลฟสิกส มหาวิทยาลัยมหิดล

 วท.บ. ฟสิกส  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๑๔๑/๔  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

 โทรศัพท :   ๐๔๓-๒๓๗๐๗๗
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 ประถมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖    

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑    

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๑    

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๓๗    

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๕

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๑   

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 ภูมิใจที่ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในป ๒๕๒๓  และไดมีโอกาสไดเริ่มทํางาน ณ สถาน

ที่แหงนี้  เมื่อป ๒๕๒๖ จนถึงเกษียณอายุราชการ  อายุรวม ๓๕ ป ๒ เดือน   ไดทําหนาที่

ผูสอนอยางดทีีสุ่ด ครบถวนทัง้ ๔ ดาน คอื สอน วจิยั บรกิารวชิาการแกสังคม และทาํนบุาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม  โดยยึดหลักวิชาการ วิชางาน วิชาคน   ไดรวมงานกับบุคลากรในหลาย

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ  และไดมีโอกาสปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหแก

ลูกศิษย เพื่อสงเสริมใหศิษยเปนคนดีที่มีคุณภาพ  พรอมกาวสูสังคมภายนอกตอไป

ผูชวยศาสตราจารยธีรนันท  พฤกษกันทรากร

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร   

ÁØ·ÔµÒ¨Ôµ ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ òõöñ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹ ๑๗



ผลงานวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่น ๆ (ยอนหลัง ๑๐ ป)

 • งานวิจัย ๒๕๕๑ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหัวขอในวิชาคณิตศาสตร  

  ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวางกลุมทีด่สูือ่ทบทวนและกลุมควบคมุ 

 • งานวิจัย ๒๕๕๒ : ปจจัยที่มีผลตอการสอบตกวิชาคณิตศาสตรทั่วไป และวิธีใหมที่ 

  จะพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน   

  ปการศกึษา ๒๕๕๒.  

 • สือ่การสอน ๒๕๕๔ : CAI-Online เรือ่ง ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชัน่ ๑ ตวัแปร  

  และเร่ืองอนพุนัธของฟงกชัน่  

 • ตํารา ๒๕๕๖ :  ทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกต เอกสารการสอน :  

  ๒๕๕๘-๒๕๕๙  คณิตสถิติศาสตรขั้นแนะนํา

รางวัลที่ไดรับ   

 • พ.ศ. ๒๕๒๓ รางวลัเหรยีญทองมลูนธิ ิศ.ดร.แถบ นลีะนธิ ิ“สอบไดที ่๑ สาขาคณติศาสตร  

  จากมหาวิทยาลยัขอนแกน”  

 • พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวลัเชดิชเูกยีรต ิ“ผูมผีลงานดเียีย่มดานการสอน”  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

 • พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลคนดีศรีจําปา “ดานการสอน” คณะวิทยาศาสตร    

ประวัติการศึกษา

 วท.ม. ชีวสถิติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

 วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๑๕๙/๒๖ หมู ๑๔ หมูบานชลพฤกษกรนีวลิล  ซอยชลพฤกษ ๒ ถ.ศรจีนัทร  ต.บานเปด  

อ.เมือง  จ.ขอนแกน  ๔๐๐๐๐       

 โทรศพัท : ๐๘๖-๘๗๗๒๗๘๑
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เครื่องราชอิสริยาภรณ       

 เหรียญจักรพรรดิมาลา         ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๕

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๐ 

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 กวาคร่ึงชีวติทีไ่ดอาศยัและทาํงานภายในมหาวทิยาลยัอนัเปนทีร่กัแหงนี ้ ใชเวลามากกวา

อยูทีบ่านเกดิเสยีอกี   มคีวามสขุในการอบรมสัง่สอนนกัศกึษา และแบงปนความรูใหแกบคุคล

ภายนอกจนเปนทีป่ระจกัษ  

ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่นๆ

      • Kritpetcharat, O., Kritpetcharat, C., Luangpirom, A. and Watcharanon,  

 P. 1999. Karyotype of four Agamidae species from the Phu Phan  

 National Park in Thailand. ScienceAsia 25: 185-188.

ผูชวยศาสตราจารยปรียะวุฒิ  วัชรานนท

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีววิทยา     
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 • ปรยีะวฒุ ิวชัรานนท. ๒๕๔๙. กระดองของเตากบัตะพาบนํา้. วารสารวทิยาศาสตร  

  มข. ๓๔(๑): ๑๔-๒๐.

 • ปรียะวุฒิ วัชรานนท. ๒๕๕๐. ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง. สาขาชีววิทยา  

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

รางวัลที่ไดรับ

 • รางวัล คนดีศรีจําปา  คณะวิทยาศาสตร  ประจําป ๒๕๕๕  ดานการสอน

 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําป ๒๕๕๕    

  ดานการสอน ระดับดีเลิศ

 • รางวัล คนดีศรีจําปา  คณะวิทยาศาสตร  ประจําป ๒๕๖๐  ดานบริการวิชาการ

 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําป ๒๕๖๐    

  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานบริการวิชาการดีเดน  

ประวัติการศึกษา  

  วท.ม.     สัตววิทยา         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 กศ.บ. ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๓๓๒  หมู ๑๒  บานกอกนอย   ต.บานเปด  อ.เมือง   จ.ขอนแกน   ๔๐๐๐๐  
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 เหรียญจักรพรรดิมาลา ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐    

 ทวีติยาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑    

 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๗    

 ตริตาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๔๑    

 ตริตาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙    

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 เมือ่สาํเร็จการศกึษามีความตัง้ใจมารบัราชการทีส่าขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จากวันแรกที่เขามารับราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ไดตั้งใจ

ปฏิบัติราชการอยางเต็มความสามารถ และมีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนอยางมาก ทํางานเพราะชอบสอนหนังสือ และมีความภาคภูมิใจที่ไดชวยสรางคน

ออกไปพัฒนาประเทศชาติตอไป

ประวัติการศึกษา

 Ph.D. Molecular Biology Lehigh University   สหรฐัอเมรกิา 

 วท.ม. พนัธศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  

 วท.บ. สตัวบาล   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารย ดร. สัมภาษณ  คุณสุข 

ตําแหนง อาจารย  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีววิทยา      
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ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๒๔๒/๘๓ หมูบานชวนช่ืนพารควลิล ซอยกาญจนาภเิษก ๑๕ แขวงศาลาธรรมสาสน 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐      

 โทรศัพท : ๐๘๙-๗๑๕๑๙๕๘      
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เครื่องราชอิสริยาภรณ

 จัตุรถาภรณชางเผือก  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๓

 เบญจมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๘

 เบญจมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๓   

ความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการ

 ขอขอบคณุคณะผูบรหิารคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  ทกุทาน  กระผม

มีวันนี้เพราะคณะวิทยาศาสตร กระผมจะจดจําแตสิ่งดีๆ ไวในใจกระผมไปตลอดชีวิต   

ประวัติการศึกษา

 ม.ปลาย โรงเรียนผูใหญขอนแกนวิทยายน

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ       

 ๓๐๘ หมู ๑๖ บานแกนพยอม ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐

  โทรศัพท : ๐๘๓-๔๕๘๕๑๙๓      

นายศุภชัย  หมื่นแกว

ตําแหนง พนักงานหองปฏิบัติการ  ส ๔  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  กองบริหารงานคณะ งานบริหารและธุรการ 

ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีวเคมี 
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นายเจริญ  สํานักบานโคก

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส ๒ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  กองบริหารงานคณะ งานบริหารและธุรการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ

 จัตุรถาภรณชางเผือก  ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐    

 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔    

 เบญจมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙    

 เบญจมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๔ 

ประวัติการศึกษา

 ปวช. โรงเรียนธุรกิจอาชีวะ

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๘ ม. ๒๔ ซอย มหาชัย มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน  

 โทรศัพท : ๐๙๒-๑๔๙๕๔๕๔
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ประวัติการศึกษา

 ประถมศึกษา โรงเรียนบานซํามูลนาก

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

  ๒๙๐ ม. ๗ ต.บานคอ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

นายทองแดง  จันทะลือ

ตําแหนง  ผูชวยชางทั่วไป  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  กองบริหารงานคณะ งานบริหารและธุรการ    
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นางสุรัชนา  กิตติ์ภิญโญ

ตําแหนง  พนักงานผลิตทดลอง ส ๑  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร  กองบริหารงานคณะ งานบริหารและธุรการ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ

 จัตุรถาภรณชางเผือก  ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑    

 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕    

 เบญจมาภรณชางเผือก ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐    

 เบญจมาภรณมงกุฎไทย ๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ 

ประวัติการศึกษา

 ม.ปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   อําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแกน     

 ปวช. โรงเรียนศรีหนองบัววิทยา

ที่อยูหลังเกษียณอายุราชการ

 ๑๒๓/๕๐๕ ม. ๑๖ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน
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 เพ่ือเปนการเฉลมิฉลองการกอตัง้คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ครบรอบ 

๕๐ ป คณะวทิยาศาสตร จงึไดดาํเนินการจดัตัง้กองทุน ๕๐ ป คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

ขอนแกน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุเปนทนุการศกึษาและชวยเหลอืนกัศกึษา ตลอดจน

สงเสรมิและสนบัสนนุการดาํเนนิงานและพัฒนาของคณะวทิยาศาสตร โดยกองทนุอาจมรีายได

และทรัพยสนิจากเงนิสมทบของคณะ เงนิหรอืทรพัยสนิซ่ึงศษิยเกาหรอืผูมจีติศรทัธาโอนบรจิาค

หรอือทุศิให และเงินรายไดหรอืผลประโยชนจากการดาํเนินกจิกรรมของกองทนุ และเพ่ือใหการ

ดาํเนนิงานของกองทนุบรรลวุตัถุประสงค จงึขอประชาสมัพนัธและเชญิชวนศิษยเกาและผูสนใจ

รวมบริจาคหรือสนบัสนนุใหกับกองทนุตลอดจนเขารวมกจิกรรมทีก่องทนุไดจดัขึน้ โดยทานจะ

ไดรบัสทิธปิระโยชนคอื “ใบเสรจ็สามารถนาํไปลดหยอนภาษไีดสองเทา”

บริจาคโดย... โอนผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชื่อบัญชี “กองทุน ๕๐ ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”
เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒๓๗๙๖๗-๙ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย

กรุณาสงสําเนา สลิปการโอนเงิน ไปยัง

นางสาวศศิมา สิมะโรจนา / นางศุภลักษณ ทองปน
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๒ หรือโทรสาร ๐๔๓-๒๐๒๓๗๑ 
โทรศัพท ๐๙๑-๔๒๑๐๐๖๒, ๐๙๑-๔๒๑๐๐๖๔ 

e-mail : sckku50years@gmail.com

โดยกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยูใหชัดเจน
เพื่อจะไดจัดสงใบเสร็จกลับไปใหทาน
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www.sc.kku.ac.th




