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Xin gửi lời tri ân đến Thầy, Cô và Cán Bộ Viện Nghiên Cứu và Phát 

Triển Công Nghệ Sinh Học (BiRDI), Đại học Cần Thơ, nơi đã trang bị nền 

tảng kiến thức khoa học cho nhiều thế hệ Sinh Viên. Tôi tự hào là thành viên 

của gia đình nhỏ Công Nghệ Sinh Học Tiên Tiến Khóa 34 (ABC34) trong đại 

gia đình Công Nghệ Sinh Học BiRDI. Nhờ sự dạy dỗ ân cần của Thầy Cô và 

động viên từ gia đình, tôi đã nhận đươc học bổng toàn phần từ khoa Khoa học, 

Đại học Khon Kaen (KKU). Hiện nay, tôi đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành 

Biological Science, bộ môn Vi Sinh, khoa Khoa học, đại Học Khon Kaen, Thái 

Lan. 

  

 

 

Cô hướng dẫn, Dr. Nuntavun Riddech 

 

Sinh Viên Việt Nam tại Đại học Khon Kaen được nhận rất nhiều ưu ái, tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho học tập và sinh hoạt, tìm hiểu văn hóa Thái và tham gia 

nhiều hoạt động ngoại khóa. Thầy, Cô rất thân thiện nhiệt tình, đặc biệt có 

những lớp học với một giáo viên và một sinh viên quốc tế nhằm đảm bảo sinh 

viên nắm vững kiến thức, đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời vì sinh viên có 

nhiều thời gian trao đổi trực tiếp và được giải đáp các câu hỏi với giáo viên 

chuyên môn. Trong thời gian học tâp tại đây tôi luôn nhận được tình cảm ấm 



ấp, sự giúp đỡ nhiệt tình của cô hướng dẫn và gia đình, bạn bè người Thái, bạn 

bè quốc tế từ Indonesia, Sudan, Laos, Cambodia…. Đặc biệt chúng tôi có một 

gia đình nhỏ Công Nghệ Sinh Học Cần Thơ tại Khon Khaen với tám thành viên 

luôn gắn bó hỗ trợ nhau. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều 

thành công trong cuộc sống. 
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