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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็นฉบับต้อนรับ
เทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ 2561 และเป็น
ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ดีที่สุดของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย ดอกไม้
เมืองหนาวเบ่งบานสะพรั่ง ทำาให้มีนักท่องเที่ยว
มาเยือนเชียงใหม่เป็นจำานวนมาก รวมถึงศิษย์เก่า 
หลายๆ ท่าน ที่ได้มาย้อนรำาลึกความสุขความ
ทรงจำาในช่วงเวลาที่เคยศึกษา ณ บ้านสีน้ำาเงิน
แห่งนี้  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวดีเกิดขึ้น 
มากมายในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิเช่น งานมงคล 
สมรสของศิษย์ เก่ ารุ่ น เยา ว์จำ านวนหลายคู่  
นอกจากน้ัน ศิษย์เก่าหลายท่านได้รับการประกาศ 
เกียรติคุณผลงานรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศ 
และระดับหน่วยงาน  สำาหรับที่คณะฯ ได้มีการ
จัดงานทำาบุญวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์
ครบรอบ 42 ปี ในงานนี้มีการประกาศเกียรติคุณ
แด่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ทั้งด้านวิชาชีพและ 
งานวิจัย ซึ่งบุคลากรหลายท่านเป็นศิษย์เก่าของ 
คณะด้วยเช่นกัน ท่านเหล่านี้ประกอบภารกิจ 
การงานด้วยมานะอุตสาหะ มีส่วนร่วมในการ 
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่วงการสาธารณสุข 

นำาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว 
หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มช. แห่งนี้  อย่างไรก็ตาม เราได้สูญเสีย
ศิษย์เก่าที่ท่านมีคุณูปการต่อคณะฯ เป็นอย่างสูง 
รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี ศิษย์เก่ารหัส 24 และ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ท่านจากไป
อย่างกระทันหันด้วยภาวะเลือดออกบริเวณก้านสมอง 
นำาความอาลัยมาสู่เพื่อน พี่น้องผู้ร่วมงาน และ
ลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างมาก พวกเราขอให้คุณ
ความดีของท่านได้นำาพาท่านไปยังสุคติสัมปริยภพ

และในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2561 น้ี ดิฉันขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก ตลอดจนพระเมตตาบารมีแห่งพระพุทธ
สันติปฏิมา พระพุทธรูปประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ 
และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลฯ โปรดอำานวยพรให้ศิษย์เก่าทุกท่าน 
และครอบครัว ถึงพร้อมด้วยพรอันประเสริฐท้ังปวง 
มีกำาลังกาย พลังใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
ประเทศชาติสมตามเจตนารมณ์ของพวกเรา
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ตลอดไป

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
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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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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง
เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 
กันยายน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ มอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้เข้าอมรม รุ่นที่ 1 ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์
คลนิกิ ภาควชิาเทคนคิการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  

หลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยา 
เซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 1

นางสาวดวงหทัย ปสันตา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล 
outstanding oral award เรื่อง Effect of muscle fiber 
orientation to main magnetic field on muscle 
metabolite profiles โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 
โกทันย์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และ นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย 
ได้รับรางวัลที่ 1st place of oral presentation 
competition เรื่อง Correspondence between  
¹H MRS and brain volumes in Thai HIV-infected 
ndividuals โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน The 12th International 
Symposium of Medical Imaging and Radiological 
Science ระหว่างว ันที ่  29 - 30 ก ันยายน 2560 
ณ Kaohsiung ประเทศไต้หวัน

ภาควิชารังสีเทคนิค คว้า 2 รางวัล ในงาน The 12th International Symposium 
of Medical Imaging and Radiological Science ณ ประเทศไต้หวัน

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 42 วันที่ 16  - 22 ตุลาคม 2560

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 43 วันที่ 23  - 29 ตุลาคม 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะ
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 
ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”



6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รอง
คณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมในพิธีทอดกฐิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารีย์ รักษาการแทน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศรัทธาวัดฝายหิน 
ร่วมในพิธีเป็นจำานวนมาก ณ วัดฝายหิน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมในพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน 
ทอดผ้าป่าสามัคคีของสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกคณะ ณ ศาลา
ธรรมไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคค ี
ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 10 ภายในงานมีบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ : “Inspiration & Innovation Talk” โดย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ รหัส 15  (คณะ
แพทยศาสตร์) ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน) ณ โรงพยาบาลเวิล์ด
เมดิคอล  ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 2 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 – 17.00 น.

CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
มอบเงินจากกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เพื ่อ 
สังคม 2557 เป็นจำานวนเงิน 191,835.95 บาท 
เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนบ้านยางเปา 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์จรัส สุพรรณ์  
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ 
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 
6 พฤศจิกายน 2560 

คณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสมทบทุน
ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน

บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 47 วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การ 
บริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ นำาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ 
วงศ์จันทร์ รองคณบดีบริหารและบริการวิชาการ ออกบริการ 

วิชาการชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนตำาบลดอยหล่อ โดยมี ว่าท่ีร้อยตรี 
สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ กล่าวต้อนรับ นายอรุณ ศรีใส นายอำาเภอดอยหล่อ 
กล่าวเปิดงาน ณ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์
ออกบริการวิชาการชุมชน องค์การบริหารส่วน

ตำาบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 48 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมงาน CMU BIKE 
CHALLENCE 2560 จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  โดยรายได้ทั้งสิ้น 1,050,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือน้องนักศึกษา มช. ที่ขาดแคลนและยากจน โดยมีผู้
มาร่วมในการปั่นครั้งนี้ประมาณ 1500 คน ณ ถนนหน้าลาน
สังคีต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน2560

CMU BIKE CHALLENCE 2560
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พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิค 
การแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนการศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งทางคณะฯ 
ได้จัดสรรทุนจากแหล่งงบประมาณ ดังนี้
1. จากงบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรเป็น
1.1 ทุนการศึกษา จำานวน 39 ทุน มูลค่า 600,000  
บาท 
1.2 ทุนทำางาน สำาหรับนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างนอก 
เวลาเรียน มาช่วยทำางานให้กับคณะฯ มูลค่า 
150,000 บาท 
1.3 ทุนฝึกงานนอกสถานที่ 
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่ออก
ฝึกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำานวน 400,000 บาท
- สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพ 
บำาบัดและรังสีเทคนิค จำานวน 70,000 บาท

2.จากกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
จำานวน 15,605 บาท

3. จากผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า
3.1 ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว 
เลิศวิสุทธิไพบูลย์” จำานวน 20,000 บาท
3.2 ทุนการศึกษา “คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์” 
จำานวน 30,000 บาท 
3.3 ทุนการศึกษา “คุณเปรมวิชช์ วีรสังค์สาคร 
และคุณไพศิษฐ์ คัมภีริชยา” จำานวน 10,000 บาท 
3.4 ทุนการศึกษา “ศิษย์เก่า MT รหัส 37 ” 
จำานวน 10,000 บาท
3.5 ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล 
ทองไว” จำานวน 10,000 บาท
3.6 ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย พันธ์เรืองสกาว” 
จำานวน 20,000 บาท
3.7 ทุนอาหารกลางวัน
- ทุนศิษย์เก่า จำานวน 15,000 บาท
- ทุนการศึกษา “งบประมาณเงินรายได้ ปีการศึกษา 
2560” จำานวน 5,000 บาท
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการวิชาการชุมชน ในโครงการ
ตรวจสุขภาพประชาชนเทศบาลตำาบลป่าสัก ประจำาปี 2560 โดยมีการบริการเจาะเลือด 
เอกซเรย์ปอด ให้คำาปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และ
ประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 
18 พฤศจิกายน 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน
เทศบาลตำาบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ 
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย 
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมประชุม 
สานสัมพันธ์ความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านวิชาการและ 
การศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันให้เหนี่ยวแน่น ซึ่งก่อกำาเนิด 
เป็นจุดเชื่อมโยงให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย 
ในการทำางานร่วมกันทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย
ระหว่างสถาบันอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความ
แข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันต่อไป ณ Kumamoto 
University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 
2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด บรรยาย 
พิเศษเรื่อง HR for Me 4.0 Effective Workforce 
เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการ
ทำางาน และรับมือกับโลกที ่เปลี ่ยนไปเพราะ
เทคโนโลยี อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ศิษย์เก่าสาขา
เทคนิคการแพทย์ รหัส 14 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
เป็นประธานมูลนิธิทักษะชีวิต และกรรมการ
อำานวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความ 
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ

Kumamoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำานักงานคณะฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
HR for Me 4.0 Effective Workforce
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน ออกให้บริการ
วิชาการชุมชน ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำาปี 
2560 โดยมีการบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้
คำาปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรอง 
ภาวะสมองเส่ือม และประเมินสุขภาพจิต ณ เทศบาล 
ตำาบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 
16 ธันวาคม 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน
ณ เทศบาลตำาบลศรีบัวบาน จ.ลำาพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เหรัญญิก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนมอบเงินจาก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุน
โต๊ะอาหารให้โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
เป็นจำานวนเงิน 180,000 บาท และเงินเพื่อสมทบทุน
ก่อสร้างโรงอาหาร เป็นจำานวนเงิน 8,164.05 บาท โดยมี 
อาจารย์จรัส สุพรรณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางเปา 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนโต๊ะอาหาร
โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ฉบับที่ 52
วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2560
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ศิษย์เก่ากายภาพบำาบัด มช. ( นายพิชัย ปาพันธ์ นางสาวทรรศวรรณ 
ตันตระวรศิลป์ นางสาวกชกร สุริยะป้อ นายธเนศ ชัชวาลไชยทรัพย์ 
นายนนท์นที วงศ์ถาคำา และ นายธนพงษ์ ตาเมืองเจริญ ) เป็นตัวแทน 
ในนามโรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้าร่วม 
ปฏิบัติงานทีมกายภาพบำาบัด ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” 
โดยคุณอาทิวราห์ คงมาลัย ( ตูน บอดี้สแลม )  ระหว่างวันที่ 17 - 21 
ธันวาคม 2560 ในการนี้ นายณัฐวุฒิ ฉ่ำาแฉล้ม ศิษย์เก่ารหัส 48 
นักกายภาพบำาบัดโรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ร่วมเป็น 
นักกายภาพบำาบัดประจำาตัวคุณตูนด้วย  

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมทีม
กายภาพบำาบัด ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
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ภาควิชากกิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Occupational Therapy 
Intervention for Children with Executive Func-
tion” วิทยากรจาก The Hong Kong Polytechnic 
University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานารถ 
วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ 
เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ 
ชินชัย หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด กล่าวรายงาน 
ซึ่งมีนักกิจกรรมบำาบัดให้ความสนใจ และเข้าร่วมการ
ประชุม จำานวน 80 ท่าน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560

ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิค 
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รหัส 3411036 บริจาคเงินจำานวน 
50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะฯ 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 
2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ประจำาปี 2560

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคณะฯ
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 
42 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
เป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุ 
ประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ผู ้ก่อตั ้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของคณะ 
ผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนา 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กล่าวคำาถวายแบบล้านนา รวมถึง 
ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
โดยมี ผู ้บริหารและผู ้แทนจากคณะ สถาบันสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร 
เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 29 ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ให้เกียรติ 
มอบรางวัลแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงาน 
ดีเด่นในรอบปี 2560 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น 
นักกีฬา และบุคลากรใหม่ ในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 42 ปี 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ครบรอบ 42 ปี

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ม ี
ผลงานดีเด่นในรอบปี 2560
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลขึ้น 
ปีใหม่ 2561โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี และ รองศาสตราจารย์
สนอง ไชยารัศมี อดีตคณบดี กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร นักศึกษา ภายในงานมี 
การแสดงที่น่าประทับใจจากภาควิชา และวิดิโออวยพรปีใหม่จากสำานักงานคณะฯ 
พร้อมทั้งเล่นเกม/จับฉลากของขวัญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการ
มอบความสุขส่งท้ายปี 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 
2560

งานเล้ียงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
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Congratulations

ทน.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604

อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และประธานชมรมผู้สูงอายุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560 สาขาบริหารราชการ
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Congratulations

ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 31

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
หัวหน้าห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ได้รับรางวัลพิเศษจากประธานกรรมการตัดสิน “Chairperson Award”
กับผลงานการจัดตั้ง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง” ในงานมอบรางวัลนิวตัน ประจำาปี 2560

จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำาประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย
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Congratulations

ทน.อังคณา คำาฟอง
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 3711081

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ ระดับชำานาญการ
ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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Congratulations

คุณอัมไพ แสงวิจิตร 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 3911120

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
นักเทคนิคการแพทย์ ชำานาญการ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017

สาขาบริการโลหิต ประจำาปี 2560 ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร



22

Congratulations

นางสาวพรรษา พิทธยะพงษ์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์รุ่น 49 รหัส 56

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิเทคนิค
การแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ โดยได้รับมอบรางวัลจาก

ท่านองคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
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เจ้าสาว : คุณนิรชรา รัตนธรรมเมธี
ศิษย์เก่า : PT รหัส 43
ปัจจุบัน : เป็นหัวหน้าแผนกกายภาพบำาบัด 
รพ.สันป่าตอง

เจ้าบ่าว : คุณเกรียงศักดิ์ ขัติยะ
ศิษย์เก่า : RT รหัส 511110173
 ปัจจุบัน : ตำาแหน่งนักรังสีการแพทย์
 ปฎิบัติการ สำานักงานป้องกันควบคุมโรค
 ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าสาว : คุณจิราพรรณ ใจพรหม 
ศิษย์เก่า : MT รหัส 501110014
ปัจจุบัน : นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำาพูน
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพงษ์ศักดิ์ศรี ที่ได้สูญเสีย
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี

อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ศิษย์เก่าภาควิชากิจกรรมบำาบัด รหัส 2411046

ถึงแก่กรรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560  ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Place

ขอแสดงความเสียใจ
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ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

โดยส่งภาพและเรื่องมาที่ Patsaya.j@cmu.ac.th
“ร่วมใจแบ่งปันสุข ผ่านภาพเก่าเล่าเรื่องกันนะคะ”

ปี 1 พ.ศ. 2519

“ น้องใหม่เมื่อปี 2519 ทำาหน้าที่หารายได้ในงานกีฬา
เพื่อใช้จัดกิจกรรมของรุ่น ถึงแม้เวลาผ่านไปกว่า 40 ปี

จนบัดนี้ทั้ง 2 คน ยังทำาหน้าที่หารายได้และบริจาคช่วยเหลือคณะฯ
ในนามศิษย์เก่าเป็นประจำา มีใครจำาได้ไหมคะ ว่าทั้ง 2 คนคือใคร
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23 JAN

5-7 FEB

13 JAN

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 
ประจำ ปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BIG CLEANING DAY
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

ณ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำ ปี 2561
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561

UPCOMING

   EVENT
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 
นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ
ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
ดร.ทนพ.มนัส สุภาพ

รวมยอดทั้งสิ้น

   7 ธันวาคม 60
19 ธันวาคม 60
21 ธันวาคม 60
27 ธันวาคม 60

 1,200.00 
10,000.00
20,000.00
50,000.00

81,200.00      บาท 

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์        3,735,017.57  บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน                      42,667.75  บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      1,300,000.00  บาท
             5,077,685.32  บาท
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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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