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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์
ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีน้มี ีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จานวนทั้งสิ้น ๘๑๔ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๗๒๐ คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ๙๔ คน
และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินยิ มอันดับ ๑ เหรียญทอง จานวน ๗ คน ได้แก่ ๑. นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ
มหาสารคาม (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ๒. น.ส.ธิรดา ปิยะนันท์ (สาขาวิชาเคมี) ๓. นายกาญจน์ภพ กัญหะสุต (สาขาวิชาเคมี)
๔. นายอภิรักษ์ วิเศษชาติ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ๕. น.ส.ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์ (สาขาวิชาชีววิทยา) ๖. น.ส.วิไลวัลย์
ฐิติรุ่งเรือง (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) และ ๗. น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช ได้รับรางวัล
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ การประชุมใหญ่โครงการ
ส่ งเสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ งที่ 3 (HERP Congress III) ใน
หัวข้อวิจัยเรื่อง "การหาจุลินทรีย์ใต้ทะเลที่สามารถผลิตเอนไซม์กลุม่
ไฮโดรเลสชอบอุณหภูมิสูงและมีความเสถียรในตัวทาละลายอินทรีย์
เพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพชนิด
ใหม่" จัดโดยสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม
โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ และพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดจัด
อบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจานวนนักเรียนและครูสังเกตการณ์ ยืนยันการ
เข้าอบรม รวม ๑๑๘ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๔ คน,
เคมี ๒๐ คน, ชีววิทยา ๒๙ คน, ฟิสิกส์ ๒๑ คน และคอมพิวเตอร์ ๑๙
คน ครู สั ง เกตการณ์ จ ากโรงเรี ย นระยองวิ ท ยาคม จั ง หวั ด ระยอง
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนพนัส พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี รวม ๕ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อ
แข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป
โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ
ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ
กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าว
ต้อนรับและแนะนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา

News

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง
การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการอานวยการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์
ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
 ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ผู้แทนคณบดีค ณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการชี้แจงศูนย์เครือข่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ
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 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเปิดมรดกโลกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ วันที่ ๑ – ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ กองบังคับ
การกองบิน ๗ จ.สุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประสานงานโครงการการจัดการ
แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุ ษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.ขอนแก่น วข.หนองคาย จ.หนองคาย
 นายชาติชาย มาลาพงษ์ พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานจัดการศึก ษา เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศั ก ยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า” ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ และนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมระบบบาบัดน้าเสีย วั นที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ เทศบาลเมืองพัทยา และบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี
ดร.ทรงกลด สารภูษิต และ ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเสนองานวิจัยในงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๓ (HERP CONGRESS III) วันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มรภ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 ดร.จันทรา อินทนนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและวารสารในงานประชุมวิชาการ
The 5th Asian Chromosome Colloquium วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างสคิปต์สื่อวีดีทัศน์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร
อานวยการ สสวท. กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนาและต้นแบบสือ่ การเรียนรูส้ ะเต็ม วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่ วมประชุมเพื่อฝึกอบรมกระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง” รุ่นที่ ๑๑ วันที่
๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล จ.นครปฐม

News
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสาหร่ายและแพงค์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ สาหร่ายและแพงค์ตอน : เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
และเศรษฐกิจที่มั่นคง วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

News
 ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง “Polymer screenprinting for paper-based device fabrication” ในการประชุม The 249th National Meeting & Exposition วันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

News

 ดร.วิชญา กันบัว พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้า และ
รายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากกระราชดาริ จ.จันทบุรี
 อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางการศึกษา Microsoft 2010 ให้กับบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มรภ.
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก วันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธี
ปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร และ อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานโครงการ
โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักเรียนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน และครูสังเกตการณ์ ๒ คน จากโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออก รวม ๘ จังหวัด เข้าอบรมใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน
เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการฯ ระดับชาติต่อไป
และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกี ยรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://science.buu.ac.th/TBO12/)

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่
ซายน์ เ กมส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและ
ให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลชาย ๗ คน บาสเกตบอล
วอลเลย์ บ อล แชร์ บ อล เทเบิ ล เทนนิ ส แบดมิ น ตั น
และเปตอง ซึ่ งได้ ก าหนดพิ ธี เปิ ดและปิ ดในวั นที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการ
เดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ
และการประกวดกองเชียร์ โดยได้เกียรติจาก ผศ.ดร.
เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิด/ ปิด และมอบของรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการ
กิ จ การนิ สิ ต เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ด้ ว ย ซึ่ ง ตลอดกิ จ กรรม
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

