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เนื่องในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน “วิทยากษีณานุสรณ์ 60”                                                                                                                                  
ซึง่เปน็การแสดงมทุติาจติแดผู่เ้กษยีณอายงุานทกุทา่น เปน็โอกาสทีท่ำาใหพ้วกเราได้
มาบอกเลา่ประสบการณ ์เรือ่งราวความประทบัใจ และการเปลีย่นผา่นของยคุสมัย                                                                                                                                             
จากมิตรท้ังหลายท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือคณะวิทยาศาสตร์มาจนเกษียณอายุ 
ผมในนามตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                        
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา        
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนมาตลอด                                                                                                       
และที่สำาคัญทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จของการดำาเนินงานตาม                                                          
พนัธกจิขององคก์ร ถอืเปน็บคุลากรทรงคณุคา่ รอบรู้ในงานของตน เปรยีบเสมอืน
อิฐหลากหลายก้อนมากมาย ที่เป็นส่วนประกอบของรากฐาน ที่หากขาดก้อนใด                 
ก้อนหนึ่งไปก็อาจทำาให้รากฐานไม่สามารถรองรับโครงสร้างทั้งหมดได้  ถือเป็น                                          
แบบอย่างให้แก่บุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น ส่งทอดความเจริญขององค์กรไปยัง                                                                                                                              
คนรุน่ตอ่ไป เพือ่ทำาใหค้ณะวทิยาศาสตรเ์ปน็ผูน้ำาในวงการวทิยาศาสตรข์องประเทศ
ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิิ์ท้ัง
หลายในสากลโลก จงดลบนัดาลใหท้กุทา่นประสบแตค่วามสขุ ความเจริญ มสีขุภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

ด้วยความเคารพย่ิง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำาขอบคุณจากคณบดี



1. ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี วัฒนานนท์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา ภาควิชาเคมี

4. นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล ภาควิชาเคมี

5. นางสมพร สุทธิจำานงค์  ภาควิชาเคมี

6. นางภคปภา เศวตมาลย์ ภาควิชาเคมี

7. นายมนตรี ปั้นยศ ภาควิชาเคมี

8. ศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี

9. นางยุวดี มงคลรบ ภาควิชาชีวเคมี

10. นางนัฏฐาศิริ รัตนสิทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา นาคสถิตย์ ภาควิชาชีววิทยา

12. รองศาสตราจารย์ กัลลยานีี ดวงฉวี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

13. นางสาวกาญจนา ศิริสิทธิ์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

14. นางสาลินี หอมศิริ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

15. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภีนันท์ อัญเชิญ ภาควิชาเภสัชวิทยา

16. นายนุกูล สินธุไชย งานบริหารและธุรการ

17. นางศิริพร เพลินพนา งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายนามผู้เกษียณอายุ
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ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี 

เราจะต้องทำาดี ให้กับคนอื่นก่อน ไม่ว่า เพิ่ งรู้จัก                               
หรือรู้จักกันมานาน ไม่ว่าคนอื่นจะทำาดีกับตัวเราหรือไม่ หรือ
จะสามารถทำาประโยชน์อะไรให้กับตัวเราได้หรือไม่ สิ่งนี้จะ                
สั่งสอนกับอาจารย์ที่เป็นรุ่นน้อง หรือลูกศิษย์ให้ปฏิบัติด้วย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 
เลขที่ 117 ซอยจันทนชาติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  วัฒนานนท์

ขอให้มีความสุขในการทำางาน  ความทุกข์ที่ผ่านมา   
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 14/2305  หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค
ซอย 10 ถนนกาญจนาภิเษก ตำาบลบางบัวทอง                    

อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
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ศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา 

อยากจะฝากให้น้องๆ มีความอุตสาหะและอดทน                  
ขยันทำางานอย่างสม่ำาเสมอ ความสำาเร็จก็จะตามมาเอง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 
เลขที่  66/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ 

ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตั้งเป้าได้แต่อย่าคาดหวังสูง                                                                                                        
ใช้ความสามารถของตนเองให้ เต็มที่  ได้ผลลัพธ์เท่าไร                              
ก็จงพอใจกับส่ิงนั้น จะทำาให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า และมี                 
ความสุขกับสิ่งรอบข้าง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 14 ซอยสาธุประดิษฐ์ 9  ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



นางสมพร สุทธิจำานงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำานาญการ)
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รักษาจิตให้ดี ทำาหน้าที่ให้ถูกต้อง มีสติอย่าให้พร่อง 
ความเศร้าหมองจะหมดไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  100/797 หมู่ที่ 8  หมู่บ้านลานทอง ถนนติวานนท์

 ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



นางภคปภา เศวตมาลย์ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2

ภูมิ ใจที่ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดทุกคร้ัง ร่วมทำากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำาทุกคร้ัง                               
ทุกที่ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น และกิจกรรมต่างๆ ที่ ได้มี
โอกาสได้ร่วม ส่ิงทีฝ่ากไว้กบันอ้งๆ รุ่นหลัง คือ ทำางานทีต่นเอง
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด รักเพื่อนร่วมงาน รักองค์กร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  322  ซอยวังหลัง 4 ถนนพรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
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นายมนตรี ปั้นยศ 
พนักงานประจำาห้องทดลอง ระดับ ส 2 
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ทำางานให้สนุกกับงานที่ทำา

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  23  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 76 ถนนจรัญสนิทวงศ์                         

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700  



ศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 

การไดเ้รยีนรูจ้ากบณัฑิตรอบๆ ตวัเรา ทัง้ในแงว่ชิาการ
และจริยธรรมในการดำารงชีวิต เป็นความรู้ที่หาได้ยากจาก
แหล่งอืน่ บรรยากาศการเรยีน การทำางานทีอ่บอุน่ เปน็กนัเอง 
ปราศจากชนชั้น แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ เพื่อมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติของเรา เป็นเสน่ห์ของคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 18/9  ถนนลาดพร้าว 53 แขวงลาดพร้าว                         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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นางยุวดี มงคลรบ  
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำานาญการ)
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ภูมิใจที่ ได้ทำางานและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ 
รักและผูกพันเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ที่เป็นแหล่งให้ความรู้                                                                                           
ประสบการณ์ และความสำาเร็จในหน้าที่การงานและความ
มั่นคงในชีวิต

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 17  ซอยนาคนิวาส 47  ถนนนาคนิวาส

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230



นางนัฏฐาศิริ รัตนสิทธิ์ 
พนักงานบริการ 

ยังไม่รวย อยู่อย่างรวย ไม่มีวันรวย  ยังไม่จน อยู่อย่างจน 
ไม่มีวันจน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 61/118 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพฤกษา 41 ซอย 25                    
ถนนประชาอุทิศ ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา นาคสถิตย์  
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Don’t ever give up อย่ากังวล  อย่าเร่งผล อย่ากลัวตาย 
หากเรามีจิตใจทำางานเพื่องาน และออกมาทำางานนอกพื้นที่              
ที่เราคุ้นเคย เราจะได้รับรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจ                   
นา่สละเวลาใหบ้า้ง สิง่ที่ไดก้ลบัมาจากการทำางานแบบจติอาสา
เป็นความชุ่มชื่น เบิกบานและสุขใจอย่างยิ่ง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 5  ซอยบางแวก 5 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10600



รองศาสตราจารย์กัลลยานี ดวงฉวี 

ชีวิตและการงานทุกอย่างมิ ได้ราบรื่นสำาเร็จเสมอไป 
แต่เมื่อได้คิดพิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว ขอให้รีบลงมือปฏิบัติ           
และมุ่งมั่นใส่ใจเต็มที่ เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบกับความ
สำาเร็จและสมหวังในทีสุ่ด อยา่งนอ้ยกเ็กดิความภมูิใจในตนเอง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  995-997 ซอยจุฬา 40 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ  
เลขท่ี 27/12  หมู่ 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0611519624 ภา
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ิชา
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ยา

ธิช
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า



นางสาวกาญจนา  ศิริสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำานาญการ)
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ภูมิใจที่ ได้ทำางานให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้ช่วยเหลือ
เด็กๆ  ผู้ด้อยโอกาสและติดเชื้อเอดส์ ในโครงการทดสอบ
วัคซีนรีมูน และได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ ให้เป็น                                           
ผู้ประสานงานการจัดโครงการ Road Shows หลักสูตร              
พยาธิชีววิทยา ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมทั้งกิจกรรม
สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ  ซึ่งเป็นงานที่สนุกมาก 
และได้รับความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  425 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



นางสาลินี หอมศิริ 
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3      

อยากให้น้องๆ ทุกคนมีความภูมิใจ สุขใจที่จะทำางาน
เพือ่พฒันาคณะวิทยาศาสตรข์องเรา และสุขใจทีจ่ะทำาความดี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 53/820 หมู่บ้านพฤกษา 20 แขวงคูคต อำาเภอลำาลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 12130

ภา
คว

ิชา
พ

ยา
ธิช

ีวว
ิทย

า



รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ 
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ทุกคนที่ทำางานอยู่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความ
สามารถในทางโลกเป็นอย่างดี เป็นคนเก่ง  แต่อย่าลืมว่า
ทั้งหมดเป็นของเก่าจากอดีต ตัวเราเท่านั้นจะเป็นผู้กำาหนด
อนาคตของเราในชาติหน้า ดังนั้นถ้าอยากสุขสบายแบบ       
ชาตินี้อีกในชาติหน้า อย่าลืมทำากุศลกันบ้าง เวลาทำากุศล          
ก็ต้องศึกษาว่าอย่างไรคือกุศลตามคำาสอน เพราะกุศล                       
ที่ถูกต้องทำายากกว่าที่เราคิดเยอะ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่ 62/86 ซอยงามวงศ์วาน 21 ถนนงามวงศ์วาน
ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



นายนุกูล สินธุไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ชำานาญงาน)   

จงยึดมั่นในหน้าที่ ทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และ     
จงมคีวามภมูิใจกบัการที่ไดช้ว่ยเหลือเพือ่นรว่มงานในองค์กร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  437/175 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

เบอร์โทรศัพท์ 081-0057609
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นางศิริพร เพลินพนา
พนักงามพิมพ์ ระดับ ส 3
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อยากให้น้องๆ ทุกคนช่วยกันทำางาน ร่วมแรง ร่วมใจ 
ทำางานเพื่อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของเรา 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เลขที่  326/4  ซอยพัฒนาช่าง  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700



อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม K102 และ K103

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (บริเวณหน้าห้องประชุม K102)

10.00 – 11.30 น. พิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 
   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (ณ ห้องประชุม K102)

- ถวายภัตตาหารเพล (ณ ห้องประชุม K103)

- ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา
   และประพรมน้ำาพระพุทธมนต์ (ณ ห้องประชุม K102)

ตึกฟิสิกส์ ห้อง P 107

11.30 - 11.45 น. เชิญผู้เกษียณอายุชมห้องรับรองผู้เกษียณอายุ

ตึกกลม ห้องประชุม L01

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (สำาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหน้าตึกกลม)

11.45 – 13.20 น. ผู้เกษียณ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รับประทานอาหารกลางวัน (ใต้ตึกกลม)

13.20 – 13.30 น. ผู้เกษียณถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (ณ ห้องประชุม L01)

13.30 – 13.35 น. ชมการขับร้องเพลงประสานเสียง “บทเพลง เทิดพระนาม”

13.35 - 13.40 น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

13.40 - 13.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

13.45 - 13.55 น. ชมการขับร้องเพลงประสานเสียง “บทเพลง เก็บไว้ในใจ และด้วยรักและผูกพัน”

13.55 - 14.15 น. ชมชีวประวัติของผู้เกษียณ

14.15 - 14.30 น. ชมการแสดงชุด The Mask Dancer โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

14.30 - 14.50 น. ชมชีวประวัติของผู้เกษียณ

14.50 - 15.05 น. ชมการแสดงชุดระบำาไตรรัตน์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15.05 - 15.20 น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ่านรายชื่อผู้เกษียณ ตามลำาดับ ประธานมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกสำาหรับผู้เกษียณอายุ

15.20 - 15.25 น. ประธานกล่าวคำาขอบคุณ

15.25 - 15.30 น. ผู้แทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณ

15.30 - 16.00 น. ภาควิชาและงานมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณ ชมนิทรรศการ และผลงานของผู้เกษียณอายุ บริเวณลานรอบตึกกลม

เสร็จพิธี

กำาหนดการ
27 กันยายน 2560







วิทยากษีณานุสรณ์ 60

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุ ประจำ�ปี 2560 

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จ ำ�นวน 600 เล่ม


