




1

FROM
THE
EDITOR

สวัสดีปีใหม่พี่ เพื่อน น้องๆ ศิษย์เก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ทุกท่านค่ะ แม้การเปิดศักราชใหม่
เรายังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโควิด-19 
แต่ชาวคณะเทคนิคการแพทย์ยังคงสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่นต่อสังคมและประเทศชาติ
ทุกๆ สาขาวิชาชีพของคณะเราต่างมีบทบาท
สำาคัญในการกู้วิกฤตสถานการณ์ในครั้งนี้ และ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ศิษย์เก่า
หลายท่านมีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่อง
และรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงในปีนี้ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก เป็ นนั ก ศึ กษา เ ก่ า ดี เ ด่ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการ ประจำาปี 
2563 สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเทคนิคการ
แพทย์เป็นอย่างยิ่ง 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ส่วนผลงานด้านอ่ืนๆ ของศิษย์เก่าก็มิได้น้อยหน้า 
แต่อย่างใด โดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าคณะ
เทคนิคการแพทย์ ได้จัดงาน AMS CMU 45 ปี 
เพ่ือมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทุกสาขาวิชาที่มี 
ผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการหรือทำาคุณ
ประโยชน์แก่สังคม และสมาคมฯ ได้รณรงค์
เชิญชวนพี่ๆ ศิษย์เก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์
เพ่ือจัดหารถบัสคันใหม่ทดแทนคันเดิม เพ่ือให้
น้องๆ นักศึกษาได้ใช้เพ่ือการออกฝึกปฏิบัติงาน 
การทำากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการออกให้บริการ 
วิชาการชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างปลอดภัย

กิจกรรมและภารกิจต่างๆ ของชาวเทคนิค 
การแพทย์ยังมีอีกมากมาย สามารถติดตาม
รายละเอียดได้ภายในเล่มค่ะ
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AMS PROMT Channel
มาร่วมฉลองวันกิจกรรมบำาบัดสากล (World OT Day)

และทำาความรู้จักให้มากขึ้นกับ..
Reimagine Doing จินตนาการใหม่ กับกิจกรรมการดำาเนินชีวิต

สามารถชมย้อนหลังได้ที่



4

ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ให้การต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหาร 
จาก 14 สถาบัน ในการประชุมสภาคณบดีสถาบัน
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 
4/2563 เพื่อจัดทำาแผนการปฏิบัติการของสภาคณบดีฯ 
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตบัณฑิต 
เทคนิคการแพทย์ในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้
บริการวิชาการและบริการสุขภาพต่างๆ และการสร้าง
อัตลักษณ์ให้กับบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ในอนาคต ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2563

การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 4/2563
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 
ราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติใน 
พระอุปถัมภ์ฯ อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2563 ทรงเยี่ยมลูกช้างพังฟ้าแจ่ม 
ซึ่งเป็นช้างในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์
ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล 
และคุณปภาวี พรุเพชรแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จฯ และถวาย
รายงาน
 

ทั้งนี้ พังฟ้าแจ่ม ลูกช้างอายุ 3 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้าง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  
ด้วยปัญหาข้อเท้าด้านซ้ายขาดจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัด ทำาให้มีปัญหาขาด้านหน้าขวาและกระดูก
สันหลังโก่งจากการรับน้ำาหนักที่ไม่สมดุล โดยโรงพยาบาลช้างได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำารองเท้าเทียมและให้การรักษาฟื้นฟูทาง
กายภาพบำาบัด จนปัจจุบัน พังฟ้าแจ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้น การโก่งของขาหน้าด้านขวาและกระดูกสันหลัง
ลดน้อยลง ใช้ขาหน้าซ้ายในการรับน้ำาหนักได้ดีขึ้น

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย ์
ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนฯ 
ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยม 

ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ พร้อมด้วย 
นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา ได้จัดทำาบุญ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน 
(Center of Innovative Immunodiagnostic 
Development) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ แห่งใหม่ ณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
 2563

พิธีทำาบุญศูนย์พัฒนานวัตกรรม 
ชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
ประธานกรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย กรรมการอำานวยการประจำา
คณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง” 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก) สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการประชุมกรรมการอำานวยการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กรรมการอำานวยการประจำาคณะฯ 
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบด ี

 ในโอกาสได้รับเป็น “ศาสตราจารย์
เงินเดือนขั้นสูง” 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลนัก
เทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำาปี 2563 ด้านวิชาการ/วิจัย โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้องประชุมอร
นิเวศน์ ชั้น 1 อาคารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 
พฤศจิกายน

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดี
เด่นประจำาปี 2563 ด้านวิชาการ/วิจัย 

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วม
สืบสานประเพณี นำาผู้แทนนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำา ปี 2563 “ฮีต
แห่งศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของ
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ที่จะบันทึก
ในความทรงจำาของนักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยวิถี New 
Normal โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 
ธันวาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำา ปี 2563 
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน AMS CMU 45 ปี “ชาวสีน้ำาเงิน
สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง” และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์
เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคุณจำาลอง
เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำาคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา จำานวน 14 ท่าน

นอกจากนี้ คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการ 
บริหารฯ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้ง มอบ
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์อีกด้วย ณ ห้องดอยหลวง โรงแรม
แคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

AMS CMU 45 ปี ชาวสีน้ำาเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมงานสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อพบปะสังสรรค์ Reunion ครั้งที่ 
6 กับบรรยากาศ “รำาลึกฝายหิน” ร่วมกับ
นักศึกษาเก่าคณะต่างๆ บรรยากาศสนุกสนาน  
เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ณ ห้อง
ทองกวาว สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมงาน Reunion ครั้งที่ 6 

“รำาลึกฝายหิน” 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ รับมอบเงินจากศิษย์เก่ารหัส 23-
26-29-33-43-53 เพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาคณะฯ เนื่องในโอกาสส่งลูกช้างเชือกใหม่ขึ้น
ดอย ประจำาปี 2563 ในงาน AMS CMU 45 ปี “ชาว
สีน้ำาเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง” และเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ  
45 ปี เมื่อวันที่ 5 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ  
ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ และ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่

ศิษย์เก่ารหัส 23-26-29-33-43-53 
มอบเงินพัฒนาคณะ ประจำาปี 2563
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อาจารย์กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโดย
ใช้หอพักนอนเป็นฐานร่วมกับชุมชนในโรงเรียน
พื้นที่สูง: ขยายผลต้นแบบจากโรงเรียนบ้าน
ยางเปา อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการ
วิชาการที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการฯ
พร้อมด้วยอาจารย์นักวิชาการรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมชุมชนในโปรแกรมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

อาจารย์กิจกรรมบำาบัด นำาทีมนักวิชาการ
รับใช้สังคม มช. จับมือชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกทักษะชีวิตเยาวชนหอพักนอน 
รร.พื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ ในหอพักนอนเป้าหมายในการส่งเสริม
ทักษะชีวิต ตามโปรแกรมที่คณะทำางานฯ ได้
พัฒนาขึ้น ครอบคลุมหน่วยกิจกรรม ได้แก่ เปิด
ประสบการณ์การเรียนรู้นักเรียนหอพักนอน การ
พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้เขา
รู้เรา ต้นทุนสัมพันธภาพ  การพัฒนาทักษะชีวิต
วัยรุ่น และทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
สำาหรับวัยรุ่น และบทเรียนเพื่อก้าวต่อไป โดยใน
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะ จำานวน 200 คน ณ พื้นที่ ตำาบลอมก๋อย
ตำาบลแม่ตื่น และ ตำาบลม่อนจอง อำาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก และโรงเรียนบ้านห้วย
น้ำาขาว อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการวิชาการรับใช้ 
สังคม “อมก๋อยธาลัสซีเมียโมเดล: การบริหารจัดการ 

ภาวะโลหิตจางและการใช้กลยุทธ์การบริการถึงท่ีหมายในเด็กชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยงในบ้านอูตูม
ตำาบลนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
ทุนอุดหนุนโครงการวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยม ี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา 
อินต๊ะใส อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการพร้อมด้วย คณาจารย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. บ้านอูตูม ได้ดำาเนินกิจกรรมการให้ 
ความรู้และการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ตำาบลนาเกียน  
อำาเภออมก๋อย จังหวัเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563 

อมก๋อยธาลัสซีเมียโมเดล: การบริหาร
จัดการภาวะโลหิตจางและการใช้กลยุทธ์
การบริการถึงที่หมายในเด็กชาติพันธุ์เผ่า

กะเหรี่ยงในบ้านอูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดำาเนินโครงการให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัย
การติดเช้ือโควิด-19  (Outreach and contactless 
care services for COVID-19 testing) ซึ่งเป็น
โครงการที่ต่อยอดจากจุดบริการแรก ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”  
จังหวัดลำาพูน และแห่งท่ีสอง ณ ตลาดจริงใจมาร์เกต 
(Drive - Thru COVID - 19 Testing) เมื่อต้นปี 
ที่ผ่านมา โดยให้บริการแบบ Drive-Thru และ
แบบ Walk-in ด้วยวิธีการตรวจแบบ real-time 
RT PCR เป็นเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล ทำาให้

หน่วยบริการเคลื่อนที่สำาหรับตรวจโควิค-19 
เชิงรุก คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

Outreach and contactless care services 
for COVID-19 testing

ผู้รับบริการสามารถทราบผลการตรวจภายใน 
24 ชั่วโมง โดยได้ทำาการตรวจมาแล้วมากกว่า
3,000 ราย เนื่องจากในขณะนั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการให้การบริการตรวจคัด
กรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อ 
ให้ทราบถึงสถานะการติดเช้ือของตนเอง นำาไปสู่ 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเฝ้า
ระวังดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานทางสาธารณสุข
สามารถสกัดก้ันแหล่งแพร่เชื้อได้อย่างทันท่วงที
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำาดวง
อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแบบลงพื้นที่
และลดการสัมผัส “Outreach and contactless 
care services for COVID-19 testing”  เป็น
หน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร USAID และ Thailand One Health
University Network (THOHUN) ในการ
เปลี่ยนแปลงโมเดลแบบ Drive-Thru เป็นการ
บริการที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ภายในพื้นที่
ของรถบรรทุกคันเดียว  โดยสามารถทำาการเก็บ
ตัวอย่างจากโพรงจมูก ลำาคอ และเก็บตัวอย่างเลือด
เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และจัดการกับขยะติดเชื้อจาก
การเก็บตัวอย่างภายในคราวเดียว โดยไม่เสียค่า 
ใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับบริการแล้วทั้งสิ้น 1,395 
ราย (ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2563) 
แบ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานส่งอาหาร  พนักงานเทศบาล/พนักงานเก็บ
ขยะ และบุคคลจากพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 
ซึ่งผู้เข้าใช้บริการตรวจนั้น ผลเลือดเป็นลบทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการอยู่ที่ 1,600 ราย 
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นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการขยายโมเดลนี้ 
ไปยังพื ้นที ่อื ่นๆ ในภาคเหนือโดย 
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
ในการตรวจหเชื้อโควิด-19 เชิงรุกนี้ 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่
ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมพร้อม
สำาหรับการรับมือกับการระบาดรอบใหม่ 
ต้ังแต่ระบบจองคิวผ่านแอพพลิเคช่ัน  
ตู้เก็บตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่าง
สง่ตรวจ และวิธีการตรวจหาเชือ้ในทาง 

อณูวิทยา รวมทั้งระบบการรายงานผลออนไลน์ไปยังผู้รับบริการ และหากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 
คลี่คลายลง สามารถประยุกต์รถตรวจโควิด 19 ให้เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการตรวจวินิจฉัยโรค 
อื่นๆ ในชุมชนได้ในอนาคต ช่วยลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของประชาชนและช่วยลดความแออัด
ของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งก็นับว่าเป็นงานบริการวิชาการรับใช้สังคมและชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง
อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบสูงต่อ
สังคมและชุมชน



17

MT hero ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ 
แห่งประเทศไทยฯ ออกปฏิบัติการ 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข 
เก็บตัวอย่าง NPS ที่สมุทรสาคร

{ MT HERO }

ที่มา: กลุ่มไลน์เพื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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Congratulations

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 187630 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

และดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์่

 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 สาขาวิชาการ
ผลงานสำาคัญที่มีส่วนผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะนายกสมา
คมฯ คือ การจัดทำาโครงการเทคนิคการแพทย์อาสา ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อชาติ ในการให้บริการประชาชน

ด้วยการออกจัดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค COVID-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ ส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 

นับได้ว่า ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท เป็นนักวิชาการ เป็นนักพัฒนา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมอย่างสม่ำาเสมอ สมควรที่จะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
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Congratulations

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2111032

ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง   
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2311004

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล นักวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2564
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Congratulations

 ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์์  
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2111018

ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำาปี 2563 ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
ประติมากรรม “เรือใบซูปเปอร์มด” จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 ณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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Congratulations

 ดร.กัลยาณ์ แดงติ๊บ
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 31

 ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน TOP 2% ของโลก
จากทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำา (AQHT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำาแบบบูรณาการ (AAQG)

ไบโอเทค อยู่ในอันดับที่ 640 จากนักวิจัยทั้งหมด 27,800 คน ในสาขา Fisheries
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ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

“ MT 21 พบปะสังสรรค์
ณ อุบลราชธานี  ”

ที่มา: กลุ่มไลน์เพื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”
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AMS PROMT Channel
RT ขอเล่า.. ก้าวอย่างมั่นใจ ก้าวไกลอย่างมั่นคง

เนื่องในวันรังสีโลก ประจำาปี 2563

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำาเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกิดความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าใน
การทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมี
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกและ
คณะกรรมการรวม 15 ท่าน

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
รศ.นันทยา ชนะรัตน์
คุณไกรสีห์ ศิริรังษี
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณเกรียงศักดิ์ กนกแสนไพศาล
คุณอิสเรน นันต๊ะเสน
คุณกุลวดี วงศ์แก้ว
คุณพรพรรณ สอนเชื้อ
คุณพันธกานต์ ทิศอุ่น
คุณธิดารัตน์ สุกแสงเปล่ง
คุณธวัลพร โลหะรังสี
คุณกนกกาญจน์ พรหมน้อย
คุณสาธนีย์ พันธ์กนกพงศ์
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
คุณสว่าง ชัยโส
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
คุณชาลี พรหมน้อย
คุณกัญญา ประจักษ์จิตร
รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
รศ.ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ
คุณรณชัย ดวงแก้ว
คุณดลินา ตันหยง

1 ตุลาคม 63
5 ตุลาคม 63

15 ตุลาคม 63
11 พฤศจิกายน 63

25 พฤศจิกายน 63
28 พฤศจิกายน 63

4 ธันวาคม 63

14 ธันวาคม 63

 2,000.00
10,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00

550.00
550.00
500.00
550.00
550.00
550.00

3,550.00
10,000.00

2,600.00
10,000.00
10,000.00

2,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณทรงราชย์ ไชยญาติ
คุณยิ่งยศ แก้วเนตร
คุณธารินทร์ เศรษฐ์ธนวิโรฒ
คุณดอกรัก มีภู่เพ็ง
คุณรุ้งตะวัน ศรีบุรี
คุณปรีชา นิติสถาพร
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
รศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
คุณธีระชัย ศิริเศรษฐ์ไพศาล
คุณเกศรา ณ บางช้าง
คุณนงคราญ เรืองประพันธ์
คุณธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 
คุณศุภนิจ โรจน์สราญรมย์
คุณอรอัญญา ปริยายสุทธิ์
คุณสาววรรณา  ผู้มีโชคชัย
คุณพนิตนาฎ  รุ่งเรืองธนะกิจ
คุณปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
คุณสมศักดิ์ อร่ามมนทิราลัย
คุณสุดารัตน์ เรืองธุระกิจ
คุณกรองทอง ภู่วโรดม (กมลวรรณ)
คุณเอกธง ลิ้มวีระประจักษ์
คุณพิสุทธิ์  ทัพพะรังสี
คุณวิมลพร บุญยวง
คุณทีพร์ภายุทธ ศิริโฆษิตยางกูร
คุณทัศนีย์ ปัญจานนท์
คุณปราโมทย์ รุ่งเรืองบางชัน
คุณสมคิด แซ่ฉั่ว
คุณศิริชัย นิยมานนท์
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1,000.00
3,000.00
5,000.00

23,200.00
10,000.00

2,000.00
20,000.00

2,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,500.00
5,000.00
2,000.00

50,000.00
20,000.00

5,000.00

21 ธันวาคม 63
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณไกรสร  สว่างเดชารักษ์
คุณสุชาติ  เริ่มหิรัญวงศ์
คุณกัลยา ลี้อิสสรพงษ์
คุณยงชัย  ดำาเนินกิตติกุล
คุณกรกนก  วินิพิฐพงษ์
คุณวิไล เบาทรวง
คุณลีรา กิตติกุล
คุณพัชนี  พิพิธจันทร์
คุณจรูญ  แก้วกาญจนารัตน์
คุณจักรกริช  หิรัญเพชรรัตน์
คุณอุกริช  รุจิตระการโชติกุล
คุณทวีชัย  เขมะลักษณ์
คุณสุรนาถ  ทวีทรัพย์
คุณผิวพรรณ มาลีวงษ์
คุณพงศ์รัตน์  อเนกวรพงศ์
พญ.อิสรีย์  ประดิษฐ์กุล
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
รศ.ดร.นันทนี เสถียรศักดิ์พงศ์
คุณสุดใจ ปาวิชัย
คุณสันทนา บัวมงคล
คุณญาณวิทยา บุญเฮง
ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คุณเสาวณีย์  ลีละยูวะ
คุณมุจรินทร์ ติลกเลิศ
คุณอวิกา  หาญพานิช
พญ.จิราพร  สิทธิถาวร
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณสมชัย  เจิดเสริมอนันต์
คุณอรรณพ สุภานันท์
คุณ ชวนชม มวลประสิทธิ์พร
คุณธวัชชัย ประกอบ

23 ธันวาคม 63

24 ธันวาคม 63
25 ธันวาคม 63
28 ธันวาคม 63
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
2,000.00

500.00
500.00
100.00
500.00

1,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00

36,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณวิโรจน์ โชติปฎิเวชกุล
คุณกานต์ภาพรรณ จิวริยเวชช์
คุณอัจฉรา เดชสุวรรณ
คุณณัฐวัชร์ บุญยกิจสมบัติ
คุณกำาชัย บุตรขุนทอง
คุณ นฤมล ตั้งศิริอักษร 
คุณปชา ทับทิมหอม
คุณบุญเถลิง  คำาปวนบุตร
คุณฉัตรชัย โตสุวรรณเวช
คุณปุณวัฒน์ หวังรุ่งโรจน์
คุณชาคริต ชัยวรรณคุปต์
คุณกัญจนา สาเอี่ยม
คุณศรีวรรณ โดแลน
คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์
คุณกำาพล เทวาดิเทพ
คุณคะนองนึก ชัยศร
คุณเปรุวรรณ ตั้งเจริญไพศาล
คุณหทัยรัตน์ ธนัญชัย
คุณอิสระพงษ์ แจ้งเขว้า
พ.ต.อ. นพ. แสวง เที่ยงใจ
คุณภาณุพงศ์ ทิจินะ
คุณศิริพร เค็งสม
พท. หญิง ขวัญใจ วิพุทธิกุล
ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
ศิษย์เก่ารหัส 29
คุณจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
คุณมัณฑนา  โพธิ์ศรี
คุณสิริพรรณ  แสงอรุณ
คุณวัชนันท์ วงศ์เสนา
พ.ต.อ.หญิง แจ่มศรี สุรัสสนันท์
คุณรุจ ทองเป้า
คุณเสกสรรค์ สโมสรสุข

28 ธันวาคม 63 2,000.00
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2,000.00
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3,999.00
1,000.00
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22,380.00
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2,020.00
11,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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คุณผ่องศรี ทิพวังโกศล
คุณเมธา เชื้อวีระชน
คุณพรรณี ธนุเดชพงศ์
คุณเอกธง ลิ้มวีระประจักษ์
คุณดร วัฒนกุลพานิชย์
บริษัท คเณชา บิวตี้เทค จำากัด 
คุณนฤมล ทองไว
คุณอมรทิพย์ เมืองพรหม
คุณสมชาติ แตรตุลาการ
คุณนิมิตร  เวียงศรี
คุณนิษณา นามวาท
คุณศุภกิจ วนะสิทธิ์
คุณชัชนก อุดมธนกุลชัย 
คุณยงยุทธ มโนไพบูลย์
พญ.นาตยา พิพัฒสัตยานุวงศ์
คุณกฤตติกา  อาภรณ์รัตน์
คุณจีระนันท์ ธรรมโชติ
คุณวิภา น้อยท่าช้าง
คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์ 
คุณสุชาดา ไชยสวัสดิ์
คุณปาลิดา ถาวรวันชัย 
คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์
คุณประภัสสร ยุทธณรงค์ 
คุณวิภรณ์ มงคลศรีตระกูล
คุณสุภัทรา ลิ้มคุณธรรม
คุณวรพันธ์ โชควารีพร
คุณสุรีย์ สิทธิเสถียรชัย
คุณจุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ
คุณจินตนา มหายศ
คุณลัดดา ยังถาวร
พ.ต.ท.หญิง วิภา กาญจนถวัลย์
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

28 ธันวาคม 63
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พ.ต.อ.หญิง สุดาวดี ระลึกฤาเดช
คุณพีระ ชูศักดิ์
คุณวารุณี นวกิจไพฑูรย์
คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล
คุณสุภสร มิ่งวิมล
บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำากัด
คุณอาภา ทองคงอ่วม
คุณ วีรศักดิ์ สิทธิ
คุณศยามล หงษ์ใจสี
คุณณัฏฐิตา หมอกเมฆ
คุณศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
คุณพรนภัส รอดภัย
คุณสงกรานต์ หมอกเมือง
คุณอนุศิษฎ์   อนันคุณานนท์
คุณสายจิตต์ คุ้มเมือง
คุณกฤตยา บุญเรือง
คุณธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
คุณอัญชนา ศรีชัย
คุณฉัตรชยา แสงแก้ว
ดร.วิธิดา เหล่าผจญ
คุณนรินทร์ ก้อนคำา
คุณกมลรัตน์ พุทธิมูล
คุณจิรธัช จินตเดชสุนทร
คุณกรัณฑรัตน์ ร่วมรังษี
คุณภัทรียา จิรสิริธรรม
คุณกฤติกาญจน์ แก่นสาร
คุณอัชฌา    เรืองพยัคฆ์
คุณวรกัญญา แสนหลวง
คุณวัชรีพร เกษมราษฎร์
คุณศศธร ครั่งสี
คุณประกายดาว สีใส

รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
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500.00

2,000.00
2,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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คุณญาณกิตติ์ หมื่นจี้
คุณอรพรรณ เมืองอินทร์
คุณอัญชลี เวียงคำา
คุณอุษณีย์ อภิจันทรางกูร
คุณนันท์นภัส เขตตีวรรณ์
คุณนภัสรพี แสนสอาด
คุณวรัญญา เฉลยไตร
คุณธัญญภรณ์ ภักดีวุฒิ
คุณศิริขวัญ ดอกอุทา
คุณภักคิณี หลวงสุข
คุณลดาวัลย์ รัตนประพันธ์
คุณรุ่งอรุณ แสนจุ้ม
คุณกัลยกร กมลเสถียร
คุณฐิติกุล เหล่าณัฐวุฒิกุล
คุณรุ่งเรือง อินธิมา 
คุณประไพนิล แก้วด้วง
คุณนิพร เทพไชย
คุณสุดาณี แสงโฮง
คุณรณชัย ปรารถนาผล
คุณอาณัติ  มัชฌิมา
คุณพงศ์สวาท นิยมค้า
รศ.ดร.สุชาติ  โกทันย์
คุณรุ่งทิวา  สุริยะ
รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข
ผศ.ดร.พลรัตน์ พันธุ์แพ

รวมยอดทั้งสิ้น

รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
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854,229.82  บาท

28 ธันวาคม 63

29 ธันวาคม 63
30 ธันวาคม 63
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สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,169,544.01           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         5,969,544.01         บาท

รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์                ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี       ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ุ คงสวัสดิ์       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                 ประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โอไบรอัน                   ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มบริจาคทุนทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

   ชื่อ-สกุล.......................................รหัส...........................วันที่.................. 
     บริจาคเงินจำานวน...........................บาท 

     ชำาระโดย

                  เงินสด

                  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”  
                  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ฯ มช. เลขที่ 566-476217-5 
                  ( โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ แฟ็กซ์ถึง คุณอังศุมารี
                  หมายเลข 053-936042 Email : aungsumalee.sri@cmu.ac.th )
      
    ที่อยู่สำาหรับจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์.............................................................
    .........................................................................................................
    โทรศัพท์.......................................Email.................................................

    
 ** ทุกใบเสร็จรับเงิน สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

www.ams.cmu.ac.th/alumniex

AMS CMU Alumni
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AMS PROMT Channel

เจาะประเด็น TCAS’64 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
สามารถชมย้อนหลังได้ที่


