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ผ่านไปแล้วส าหรับงานสานสายใยสายสัมพนัธ์ของภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ที่จดัขึน้ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ใน
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  โดยปีนีเ้ป็นการครบรอบ 55 ปี นับจากปีที่
ภาควิชาชีวเคมีของเราได้ก่อตัง้มา หากย้อนกลับไปตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ภาควิชาของเราได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเป็น
จ านวนมากถึง 592 คน นอกจากนีย้งัมีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการ
งานและมีบทบาทส าคัญในการท าประโยชน์ให้ประเทศชาติทัง้เบือ้งหน้าและ
เบือ้งหลงั ในระดบันโยบายและการบริหารจดัการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
เป็นผู้บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลัย สถาบนัวิจัย และองค์กรส่งเสริมการวิจัย
ทัง้ในระดบัประเทศและตา่งประเทศ  ถึงแม้ว่าการสื่อสารในปัจจบุนัจะช่วยให้เรา
สามารถติดตอ่กนัได้งา่ยขึน้ แตก่ารที่ได้กลบัมาพบปะพดูคยุ พบหน้ากันนัน้ท าให้
เราได้ร าลกึถึงชว่งเวลาเก่าๆที่เราได้อยู่ร่วมกัน ทัง้ยงัเป็นการสานสมัพนัธ์ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้องให้เกิดสายใยผูกพนัอย่างเหนียวแน่น จึงเป็นที่มาของการจดังาน
คืนสูเ่หย้า "55 ปี ชีวเคมีมหิดล" ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ในช่วงต้น
ของงานนัน้มีเกมส์และกิจกรรมมากมายที่จัดขึน้โดยรุ่นน้องนักศึกษาปัจจุบัน
เพื่อให้รุ่นพี่ได้ร าลึกความหลงั ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ lucky codon โดยรุ่นพี่
ต้องนึกให้ออกว่า amino acid แต่ละตัวนัน้ถูกแปลมาจากรหัสพันธุกรรมอะไร 
จากนัน้จงึน ารหสัพนัธุกรรมนัน้ไปแลกของรางวลัตา่งๆภายในงานได้ทนัที 

 การเลน่เกมส์ยงัจ าได้ไหม โดยเป็นการจบัคู่ภาพเหมือนภายในเวลาที่
ก าหนด งานนีไ้มมี่ใครยอมใครกนัเลยทีเดียว 

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้ร าลึกถึงความหลงัและศิษย์ปัจจบุนัได้
รับรู้ถึงความเป็นมาของภาควิชาฯ โดยมีการเปิดวิดีทศัน์บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ 
ตัง้แต่ช่วงเร่ิมก่อตัง้ภาควิชาจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาฯ จากนัน้เหล่าอาจารย์ Super BC ได้
ถ่ายทอดความรู้สกึและบอกเลา่ความเป็นมาของภาควิชาอีกครัง้ ภายในงานยงัมี
การเลน่เกมส์แฟนพนัธุ์แท้เพ่ือชิงของรางวลั โดยน าเร่ืองราวของภาควิชาฯ ในยคุ
ต่างๆ มาตัง้ค าถาม ซึง่สร้างความสนกุสนานให้กบัศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุนัเป็น
อยา่งมาก  
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ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาจาก กองทุนชีวเคมี ให้แก่นางสาวณัฐภา 
ประกอบผล และ นางสาวนรูฮนันี เจะนมุ เพื่อสนบัสนนุนกัศกึษาที่มีผลการเรียนดี
และมีความประพฤติดี อีกด้วย 
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นอกจากนีภ้ายในงานยังมีบรรยากาศซึง้ๆและอบอุ่นจากการจดัเซอร์
ไพรส์วันเกิดให้กับอาจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์ และอาจารย์ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
นบัเป็นภาพที่หาดไูด้ยากที่อาจารย์อาวโุสของเราได้มาร่วมอวยพรวนัเกิดกนั  

กิจกรรมในชว่งท้ายนัน้มีการอา่นบทกลอนอนัไพเราะที่ประพนัธ์ขึน้โดย ดร. น าชยั 
ชีววิวรรธน์ ศิษย์เก่าของภาควิชา และปิดท้ายด้วยบรรยากาศการมทุิตาจิตโดย
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันได้กราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชา  

งานนีห้วงัวา่ทกุคนที่มาร่วมงานจะได้หวนร าลกึถึงความหลงั พร้อมกบั
เก็บเก่ียวความสขุที่ทกุคนร่วมกนัตอ่เป็นจิ๊กซอว์ชว่ยแตง่เติมให้งานนีอ้บอวลไป
ด้วยความรัก ความผกูพนัและความอบอุน่ บรรยากาศในวนันัน้ ท าให้เราทกุคน
เห็นวา่ ไมว่า่เวลาจะผ่านไปนานสกัแคไ่หน สายเลือดและความเป็น BC ยงัคงอยู่

 โดยงานนีท้างภาควิชามีรายได้จากการจดังานหลงัหกัคา่ใช้จา่ยและเงินบริจาค
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 136,540 บาท ซึ่งจะน าเข้ากองทนุชีวเคมีเพ่ือเป็นทนุสนบั 
สนนุนกัศกึษาชีวเคมีตอ่ไป ต้องกราบขอบพระคณุทกุทา่นมา ณ ที่นีด้้วยนะคะ   

โดยทกุทา่นสามารถ download VDO ภาพงานและหนงัสือ 30 ปี
ชีวเคมี และข้อมลูอ่ืนๆ ทาง h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c om / d r i v e /
folders/13dG7HU6Trj23xjJ42K0c2ymsxYbY4iZa?fbclid=IwAR3aIPn0N-
QFUCzIKqbUvu77DYRwNF5CBOAZNROGGL8sEF6Aqdapla5ewuI 

และ https://drive.google.com/drive/folders/1bSGtkDtKbL_Aub-
Py2XcftO0JjQ856bi?fbclid=IwAR0Z4My5RZAJrPU2zwJZK9o83l-
HL39UuLMYWRqjl7a4akmbF3-CaGMOBo4 

 หากศิษย์เก่าทา่นใดมีความประสงค์บริจาคเงินให้กองทนุชีวเคมีเพ่ือสนบัสนนุ
การศกึษาของนกัศกึษาของภาควิชา สามารถบริจาคได้ทาง 

การสมทบทนุการศกึษาเข้ากองทนุชีวเคมี 

วิธีที่ 1 E-Donation โดยสแกน QR code ผ่าน mobile banking และกด 
“ยอมรับ” เพ่ือรับสิทธ์ิลดหยอ่นภาษี 2 เทา่ และสง่หลกัฐานการโอน (payment 
slip) พร้อมแจ้งช่ือ-นามสกลุ มาที่ muscbc@gmail.com 

วิธีที่ 2 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบญัชี “ชีวเคมี 30 ปี”  

เลขที่บญัชี 026-272998-7 และสง่หลกัฐานการโอน (payment slip) พร้อมแจ้ง

ชื่อ-นามสกลุ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และที่อยูส่ าหรับจดัสง่เอกสาร 

ผ่านชอ่งทางไลน์ 55th Biochem MU เพ่ือขอรับสิทธ์ิลดหยอ่นภาษี 2 เทา่ 

 

เพ่ิมเพ่ือน 55th Biochem MU ในไลน์ 

โดยใช้ LINE id: @729scvkm (มี @) 

หรือสแกน QR code นี ้

https://drive.google.com/drive/folders/13dG7HU6Trj23xjJ42K0c2ymsxYbY4iZa?fbclid=IwAR3aIPn0N-QFUCzIKqbUvu77DYRwNF5CBOAZNROGGL8sEF6Aqdapla5ewuI
https://drive.google.com/drive/folders/13dG7HU6Trj23xjJ42K0c2ymsxYbY4iZa?fbclid=IwAR3aIPn0N-QFUCzIKqbUvu77DYRwNF5CBOAZNROGGL8sEF6Aqdapla5ewuI
https://drive.google.com/drive/folders/13dG7HU6Trj23xjJ42K0c2ymsxYbY4iZa?fbclid=IwAR3aIPn0N-QFUCzIKqbUvu77DYRwNF5CBOAZNROGGL8sEF6Aqdapla5ewuI
https://drive.google.com/drive/folders/1bSGtkDtKbL_Aub-Py2XcftO0JjQ856bi?fbclid=IwAR0Z4My5RZAJrPU2zwJZK9o83l-HL39UuLMYWRqjl7a4akmbF3-CaGMOBo4
https://drive.google.com/drive/folders/1bSGtkDtKbL_Aub-Py2XcftO0JjQ856bi?fbclid=IwAR0Z4My5RZAJrPU2zwJZK9o83l-HL39UuLMYWRqjl7a4akmbF3-CaGMOBo4
https://drive.google.com/drive/folders/1bSGtkDtKbL_Aub-Py2XcftO0JjQ856bi?fbclid=IwAR0Z4My5RZAJrPU2zwJZK9o83l-HL39UuLMYWRqjl7a4akmbF3-CaGMOBo4
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 ภาควิชาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ขอแสดง
ความยินดีกบัศิษย์เก่า และ อดีตอาจารย์ของภาคฯ ที่ได้รับรางวลัตา่งๆ ในรอบ
ปี 2562 ดงันี ้
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  ศ. ดร. ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ  
ศิษย์เก่าชีวเคมี ได้รับพระราชทาน 
เหรียญดษุฎีมาลา เข็มศลิปวิทยา  
ประจ าปี 2561 จาก 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิรา 

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในวนัที่ 21 มีนาคม 2562 
 

   ศ. เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับ
รางวลั “ศิษย์เก่าดีเดน่” ในโครงการ 50 ศิษย์เก่า
ดีเดน่ 50 ปี วนัพระราชทานนาม 131 ปี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

  

   ศ. เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศ. เกียรติคุณ ดร. ภก. สมพล 
ประคองพันธ์ุ และ รศ. ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์ุ  ได้รับรางวลัปชูนียบคุคล  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี วนัพระราชทานนาม 131 ปี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

    

 

 

 

 

 

 

 

    ศ. กิตติคุณ ดร. เป่ียมสุข พงษ์สวัสดิ์ และ ศ. ดร. โกสุม จันทร์ศิริ ได้รับ
รางวลัศิษย์เกา่ดีเดน่ จากสมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล 

  ศ. กิตติคุณ ดร. เป่ียมสุข พงษ์สวัสดิ์ ได้รับ
รางวลั นกัวิทยาศาสตร์อาวโุส จาก 
สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ซึง่ได้รับพระราชทานรางวลัจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี ในวนัที่ 7 ตลุาคม 2562    

    

 

 

 

 

 

 

 

    รศ. ดร. พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์ ได้รับรางวลัศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเดน่ 
ประจ าปี 2562 ด้านวิชาการ 

   ดร. ธัญญพร วงศ์เนตร ได้รับรางวัล Loreal-UNESCO for Women in 
Science International Awards ประจ าปี 2562 

Congratulations 
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 ภาควิชาชีวเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ขอแสดง
ความยินดีกบันกัศกึษาในภาควิชาที่ได้รับรางวลัการน าเสนอผลงานดีเดน่ ใน
การประชมุวิชาการตา่งๆ 

  น.ส. ศิรประภา สิริทตัสุนทร 
ได้รับรางวลัการน าเสนอผลงาน
ดีเดน่ (ประเภทโปสเตอร์)  
จากการประชมุวิชาการ 
“National Graduate Research 
Conference”  
ใน วนัที่ 15 มีนาคม 2562 

  

  นายวัฒนพงศ์ สิทธิเสรี ได้รับรางวลัการน าเสนอผลงาน
ดีเดน่ (ประเภทโปสเตอร์) จากการประชมุวิชาการ 
“ASEAN bioenergy and bioeconomy  
conference (ABB2019)” ใน วนัที่ 6 มิถนุายน 2562 
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    ดร. คมกริช สวัสดี   

  น.ส. ศุภานัน นันทวุฒิพันธ์ุ ได้รับ
รางวลัการน าเสนอผลงานดีเดน่ 
(ประเภทโปสเตอร์) จากการประชมุ
วิชาการ “The Pure and Applied 
Chemistry International  
Conference 2019 (PACCON 
2019)”   

ในวนัที่ 7-8 กมุภาพนัธ์ 2562   

 วิทยากษีณานุสรณ์ 62 : ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล   
  (25 กันยายน 2562) 

BC Trip 2019 

Alumni Seminar 

    Dr. Siripakorn Sangkitporn 
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สวัสดค่ีะพี่น้อง MUSCBC 

“ไม่ว่าเราจะจบไปนานแค่ไหนแต่เรายังคงเป็นครอบครัวเดียวกัน และ
ภาควิชาก็ยังเสมือนเป็นบ้านอีกหลังของพวกเรา” เพ่ือให้เราได้ติดตาม
ความเป็นไปของบ้านหลงันีอ้ยา่งตอ่เน่ือง รับทราบข่าวคราวจากพี่ ๆ น้อง ๆ 
ชาว BC ที่ได้ไปเติบโตในที่ตา่ง ๆ และเพื่อท าให้เราได้ใกล้ชิดกนัมากขึน้ 
ภาควิชาได้ริเร่ิมจดัท า E-BC Alumni Newsletter ขึน้ ซึง่ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรก
และคาดวา่จะมีการจดัท าปีละ 2 ฉบบั โดยจะสง่ถึงพี่ๆ น้อง ๆ MUSCBC ทาง 
E-mail, website (http://biochemistry.sc.mahidol.ac.th/) หรือทาง  
Facebook: Biochem Mahidol (@BiochemMUSC)  และเพ่ือให้เราสามารถ
ติดตอ่กนัได้งา่ยขึน้ ทางภาควิชาขอเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าไปอปัเดตข้อมลูของ
ทา่นตาม link นีค้ะ่  
http://biochemistry.sc.mahidol.ac.th/?page_id=2047  
และหากพ่ีๆ น้องๆ มีข่าวคราวหรือมีข้อเสนอแนะอะไร สามารถสง่มาได้ทาง 
Facebook Messenger: https://www.facebook.com/BiochemMUSC/ 

 

ตวงพร สทุธิพงษ์ชยั (น๋อง)  
(บรรณาธิการ) 

ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 0 2201 5600-1 

โทรสาร: 0 2354 7174 

E-mail: muscbc@gmail.com 

     

         ภาควิชาชีวเคมี ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้  

ต่อการจากไปของ  

รศ. สุนันท์ นครชัย อาจารย์ของภาควิชาชีวเคมี 

ช่วงปี พ.ศ. 2515-2550  

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  

ขอดวงวญิญาณอาจารยจ์งไปสูสุ่ขคติภูมิด้วยเทอญ 

Upcoming Events 

    คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล   

Alumni Seminar 

New Year Celebration 2020 

http://biochemistry.sc.mahidol.ac.th/
http://biochemistry.sc.mahidol.ac.th/?page_id=2047
https://www.facebook.com/BiochemMUSC/

