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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำานักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินและการบำาบัด 
ในส่วนของงานฝ่ายผู้สูงอายุของภาควิชากิจกรรมบำาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ทางนักศึกษา
กิจกรรมบำาบัดญี่ปุ่นได้รับฟัง รวมไปถึง การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น เช่น 
การแสดงรำาไทย การทำาขนมไทย นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมงานกิจกรรมบำาบัดในโรงพยาบาล Soseikai 
General Hospital ที่จังหวัดเกียวโต และสถานบริการผู้สูงอายุทั้งในเครือโรงพยาบาลและชุมชน และ
ได้มีโอกาสดูงานที่ Working support center for the higher brain dysfunction ‘Rashinban’ 
ณ มหาวิทยาลัย Osaka Health Science ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2561 

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ มหาวิทยาลัย Osaka Health Science ประเทศญี่ปุ่น
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ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการอำานวยการ พร้อมด้วย คณะ 
กรรมการอำานวยการ คณะผู้บริหาร คณะเทคนิค 
การแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 
แก่น ักศ ึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จ ำานวน 
244,414.84 บาท ซึ่งเป็นรายรับจากการจัดงาน CMU Marathon 2017 จากสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให ้

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี ให้ 
การต้อนรับบุคลากรจาก UMT, Myanmar และ 
LFHC, Laos เดินทางมาเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Short Course 

 Training: “Clinical Laboratory Improvement 
Tools”) ณ แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ (Medical Technologist) 

จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Mr. Singkham Saikhamheuang จาก Laos Friends Hospital for 
Children สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Miss KHIN KHIN NYUNT WIN, Demonstrator, 
Medical Laboratory Technology Department, University of Medical Technology, Mandalay 
และ Miss Win Kalayar Kyaw, Assistant Lecturer, Medical Laboratory Technology Department, 
University of Medical Technology, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับบุคลากร
จาก UMT, Myanmar และ LFHC, Laos

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2561
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล พิรุณสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ณฐารินทร์ บุญทา และ กภ.ฐิติสุดา สุขุมาภัย พร้อมด้วย
นักศึกษากายภาพบำาบัดท่ีเป็นศิษย์เก่า PRC นางสาวกมลชนก 
สมัครการ และ นางสาวจริยา สุริยะ ร่วมออกให้บริการให ้
คำาปรึกษา และรักษาทางกายภาพบำาบัดกับมูลนิธิแพทย์
น้ำาเงินขาว ในสถานที่ห่างไกล ภายใต้โครงการหมอน้ำาเงินขาว
ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนวังมะริว และโรงเรียนบ้าน
หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 
14 - 15 กรกฎาคม 2561 

ภาควิชากายภาพบำาบัด ร่วมออกบริการชุมชน
ในโครงการหมอน้ำาเงินขาวช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 18
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ นำานักศึกษากิจกรรมบำาบัด จำานวน 6 คน ที่ได้รับทุนฯ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษากิจกรรมบำาบัด (Occupational Therapy Student Exchange Program) 
เพื่อศึกษาดูงานวิชาชีพกิจกรรมบำาบัด เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Angeles University 
Foundation ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Angeles University Foundation 
ประเทศฟิลิปปินส์
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Miss Daphne Wang Qiao Xuan และ Miss Phong 
Hui Kuan นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Biomedical 
Sciences จาก Faculty of Health Sciences, Universiti 
Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ เข้านำาเสนอ 
Summary of training โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา 
ระบบการเรียนการสอน หัวหน้าภาคฯ หัวหน้าแขนงฯ 
และคณาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี 
พร้อมด้วย หัวหน้าภาคฯ คณาจารย์ ภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบทุน 
จากบริษัท ยูแฟมคลีนิค จำากัด โดยมี คุณนวลศรี 
กิตติเจริญฤกษ์ ผู้จัดการฯ คุณพรรณนภา กิตติ 
เจริญฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณสิทธิชัย 
สุนทรกะลัมภ์ ท่ีปรึกษา เป็นผู้แทนมอบเงิน จำานวน 
150,000 บาท เพ่ือนำาไปพัฒนาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องผู้บริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

บริษัท ยูแฟมคลีนิค จำากัด มอบเงิน
พัฒนาภาควิชากายภาพบำาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษาจาก Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 
เข้านำาเสนอ Summary of training
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นักศึกษากายภาพบำาบัด เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์อารยา ญาณกาย อาจารย์ประจำาภาควิชา 
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำานักศึกษากายภาพบำาบัด ระดับปริญญาตรี  
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาการเรียน
การสอนในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการได้นำาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบำาบัด ณ Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM), School Reha-
bilitation Sciences, Kuala Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต 
สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2 
(Program of Medical Technology Specially in 
Blood Cell Morphology) ซึ่งจัดอบรมโดย แขนง
วิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในรุ่นน้ี มีนักเทคนิคการแพทย์ 
จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
7 ท่าน และมีระยะเวลาในการอบรมทั้งหมดประมาณ 
4 เดือน ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคุณ Helene 
Rossert President of zeGOgroup ในโอกาส
เดินทางมาตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
วิจัยนับหนึ่ง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 -  
4 สิงหาคม 2561 โดยมีกำาหนดพบปะพูดคุย 
กับทีมผู้ให้คำาปรึกษา และเยี่ยมชมห้องให้คำาปรึกษา
โครงการนับหนึ่ง ณ ชั้น 2 ศูนย์บริการเทคนิคการ
แพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2561

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เปิดหลักสูตร
อบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิต
วิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 2

คณบดีให้การต้อนรับคุณ Helene Rossert 
 ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยนับหนึ่ง

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 33
วันที่ 13 - 19  สิงหาคม 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการ
ศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำาผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้ง 
มอบทุนการศึกษาสำาหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai 
University Central Admission System, TCAS) รอบที่ 2 ประจำาปี
การศึกษา 2561 จำานวน 17 ทุน

จากนั้น เป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำากิจกรรม โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะนำาการใช้
ห้องสมุด โดย คุณทิพวรรณ สุขรวย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการแนะนำา
ระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคนิค
การแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และในช่วงบ่าย นักศึกษา
รับฟังการแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา ณ อาคารเรียน
และปฎิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 

โครงการกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2561
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ภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ 
Assoc.Prof Benjamin Soon Tze 
Chin, Director of Singapore 
Institute of Technology (SIT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ 
สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin, 
Director of Singapore Institute of Technology 

 (SIT) ในโอกาสเดินทางมาเยือนภาควิชากายภาพ 
บำาบัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพระหว่างสถาบัน  ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 Assoc.Prof.Benjamin Soon Tze Chin ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
Effects of Mild Nerve Compression Injury โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ 
หัวหน้าภาคฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมฟังบรรยาย 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาวดี พุฒิหน่อย อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด ให้การ
ต้อนรับ Miss Tomomi Sakura นักศึกษาปริญญาโท จาก Kobe 
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้ 
MOU ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากน้ัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 
แห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM) 
เข้าพบท่านคณบดี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมมรถชัย จำานงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพ 
บำาบัด และอาจารย์ ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล อาจารย์ประจำาภาค
วิชากายภาพบำาบัด ร่วมให้การต้อนรับ

คณบดีให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก 

ประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
คณาอาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
ในโครงการแลกเปลี ่ยนระยะสั ้น WMU-CME SEED 
Program 2018 ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00น. 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก Wenzhou Medical 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน
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คณะเทคนิคการแพทย์ รับโล่รับรอง
คุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รับมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National 
Ethics Committee Accreditation System of 
Thailand : NECAST) ในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2561 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมี คณะกรรมการบริหารประจำาคณะฯ ร่วมแสดง
ความยินดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 9 ลิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 
ในโอกาสดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และกล่าว
พระพรชัยมงคล ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 
สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ 
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธ ี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
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ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิด งานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2561 (AMS CSC 
Healthcare 2018) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ภายในงานให้บริการ 
เพ่ือสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจไขมันชนิดโคเลสเตอรอล การตรวจคัดกรอง 
ภาวะกระดูกพรุน การวัดองค์ประกอบของร่างกาย การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม รวมทั้ง การให้
คำาปรึกษาทางกายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด เป็นต้น ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
จัดงานรักษ์สุขภาพ คร้ังท่ี 10 ประจำาปี 2561 

(AMS CSC Healthcare 2018) 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 34 วันที่ 20 - 26  สิงหาคม 2561

คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย 
คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ อุปนายก มอบเงินบริจาค
สมทบโครงการจัดสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัยชุมชน 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 220,000 
บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี 
คณบดีรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ) มอบเงินบริจาค 
สมทบโครงการจัดสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัยชุมชน



16

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด โครงการภาวะโลหิตจาง
และการติดเชื้อปรสิตของเด็กนักเรียน อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ เป็น
หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมคณะวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ดำาเนินกิจกรรมของโครงการฯ ณ โรงเรียน
บ้านห้วยไม้หก ตำาบลม่อนจอง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 

โครงการภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อ
ปรสิตของเด็กนักเรียน
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 35 วันท่ี 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำาโดย ทพ.ศิระ 
ฮ่ันตระกูล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบทุน 
การศึกษาแก่นายวีรบุรุษ เทพพรมวงศ์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 
200,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชา 
รังสีเทคนิค ให้การต้อนรับ ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษารังสีเทคนิค 
ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 36
วันที่ 3 - 9 กันยายน 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
สักการะพระพุทธสันติปฏิมา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ประจำาคณะฯ และศาลพระภูมิคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่ม
ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
สักการะพระพุทธสันติปฏิมา

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
ให้การต้อนรับ ทีมนักปั่นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 2 โดยในปีนี้มีศิษย์
เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 23 และ 25 ร่วม 
ขบวนจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ รวมยอดเงินบริจาค 
ปั่นเพื่อน้อง เป็นจำานวนเงิน 1,722,590.25 บาท 
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2561

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับนักป่ันศิษย์เก่า มช.  

ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 
AMS ปิ๊กบ้าน จุมนุมจื้นบาน ฮ่วมงานมุทิตา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน 
เปิดงาน และให้การต้อนรับศิษย์เก่าและผู้มาร่วมงาน 
ในธีมงาน “AMS ฮอมฮัก ฮวมเอาฮักมาฮอมกั๋น 
ฮักและผูกพัน หมู่เฮานั้นเลือดสีน้ำาเงิน”  โดยศิษย์เก่า 
ได้ร่วมมุทิตาจิตคารวะอาจารย์อาวุโสของทุกสาขาวิชา 
ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้รหัส 21 
41 และ 51 ได้มอบเงินพัฒนาคณะฯ รวมเป็นจำานวน
เงินทั้งสิ้น 213,521 บาท

AMS ปิ๊กบ้าน จุมนุมจื้นบาน
ฮ่วมงานมุทิตา

นอกจากนี้ ศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานได้แสดง
มุทิตาจิต “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย 
มุท ิตา วาสนา ปรียานาถ” แด่ ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์
จันทร์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
บริการวิชาการ ในโอกาสเกษียณอายุงาน 
ซึ่งบุคลากรภาควิชากเทคนิคการแพทย์ 
จัดการแสดง นอบน้อมมุทิตา ฟ้อนขันดอก
บูชาพระคุณครู และการแสดงประสานเสียง
บทเพลงในดวงจิต จากลูกศิษย์แด่อาจารย์ 
เพื่อเชิดชูเกียรติให้คณาจารย์ทั้งสองท่าน ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำา เชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 
นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2561 “เตียวขึ้น
ดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ร่วมใจเดินขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพ่ือความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูหน้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ประจำาปีการศึกษา 2561
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สมาคมศิษย์ เก่ าคณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินให้สโมสร 
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำานวนเงิน 
26,050 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรับน้อง
ขึ้นดอยให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ดูแลประสาน
งานนักศึกษา รวมถึงดูแลอำานวยควมสะดวก
ให้กับศิษย์เก่าที่จะร่วมเดินขึ้นดอย  ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบเงินให้สโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดงาน “ฮับขวัญขันโตก” ประจำาปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเป็นการแสดงการต้อนรับและรับขวัญตามแบบ
วัฒนธรรมของชาวล้านนาให้แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อ 
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาอันดีงามให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และพี่น้องชาวเทคนิค
การแพทย์ทุกช้ันปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 
บ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2561

ฮับขวัญขันโตก ประจำาปีการศึกษา 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน “เกษียณ
เกษมศรี 61” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่
บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำาปี 2561 โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงาม
ความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก อาทิ 
อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้เกษียณอายุท้ังในปีน้ีและปีท่ีผ่านๆ มา ภายใน
งานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะฯ  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ นายอลงกรณ์ ดีอุโมงค์ นายสมทบ พาจรทิศ นางจีราภรณ์ 
พัฒนวรรณ นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป์ นายศรีทัศน์ ทุมา ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.00 - 
15.30 น.

เกษียณเกษมศรี  ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมงานเดินวิ่งมหากุศลมหิดล 
ประจำาปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุน 
“ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2561

ในวาระวันมหิดลอันเป็นวันคล้ายวันสิ้น 
พระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 24  
กันยายน ของทุกปีนั้น จะมีการจัดกิจกรรม 
หลายๆ ส่วน  หนึ่งในกิจกรรมที่สำาคัญคือ 
“งานเดิน วิ่งมหากุศล มหิดล 61” เพื่อเป็น 
การน้อมรำาลึก และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ 
ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุข
ไทยให้เจริญรุ่งเรือง  

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกายตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการหารายได้ 
สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นความ
ร่วมมือกันของ 7 คณะ และ 1 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีกิจกรรม 
“เดิน วิ่งมหากุศลมหิดล” เป็นประจำาทุกปี 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเดิน วิ่งมหากุศลมหิดล ประจำาปี 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำาป ี
2561 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
บรรจง เข่ือนแก้ว รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2611041 
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน 
วันมหิดล ประจำาปี 2561 ในพิธีเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และปาฐกถาพิเศษ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ได้มอบทุน
การศึกษาให้คณะเทคนิคการแพทย์ จำานวน 
10,000 บาท และจะมอบต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
เน่ืองในวันมหิดล ประจำาปี 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร 
เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2561
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน 
CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 20 

คุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า 
และคณะกรรมการ พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ ร่วมงาน CMU BUSINESS CLUB 
ครั้งที่ 20 ภายในงานมีบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“กวีชีวิต ลิขิตธุรกิจ” โดย คุณทองแถม นาถจำานง 
(ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. รหัส 16)
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
รายวัน เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพวัฒนธรรมสากล 
รองประธานมูลนิธิทางอีศาน ณ โชว์รูม โตโยต้า บัสส์ 
ถนนวิภาวีดี - รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
27 กันยายน 2561
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Congratulations

นายคมกริบ หลงละเลิง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล Best oral presentation award (Silver) 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

(International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports; ICANS) 
2018 โดยมี รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฏาคม 2561

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 32 วันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2561
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Congratulations

นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

ได้รับการคัดเลือกผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การออกแบบ การผลิต 
และการประเมินผล นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนสมุนไพรพยุงหลัง 

ที่สามารถใช้ร่วมกับการออกกำาลังกายสำาหรับบำาบัดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง” 
ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น Top 7 จาก 100 โครงการวิจัยของทุน พวอ. - สกว. ประจำาปี 2561 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ซ่ึงได้นำาเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการ 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
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Congratulations

นางสาวนันทพร บุญกอง
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 571110048
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิ
เทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำาปี
การศึกษา 2560 โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 36 วันที่ 3 - 9 กันยายน 2561
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

“ มิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่าง ผศ.ดร.วาสนา กับ รศ.ดร.ปรียานาถ
ยาวนานตั้งแต่ศึกษาที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย มาเรียนที่คณะเทคนิคการแพทย์ด้วยกัน

จนถึงทุกวันนี้เป็นคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมดูแลพัฒนาคณะ
จวบจนถึงวาระเกษียณในปีนี้ ”
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UPCOMING

   EVENT

23 JAN

28 DEC

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 
ประจำ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12

อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น
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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
คุณไกรสีห์  ศิริรังษี
คุณสายนที อยู่ฉิม
บจก.คิวไบโอซาย์
คุณษมาพร สมัครรบ
คุณชุลี ยมภักดี
คุณพวงเพชร สิงห์สมบูรณ์
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คุณอานุภาพ  สุขศรี
คุณศิริมาศ ด้วงลา
คุณชรินทร์ทิพย์ บูรณะเสถียร
คุณศิริรัตน์ กันทะวงศ์
คุณวุฒิภัทร จันทจิตติ
คุณวิเชียร หมั่นดี
คุณภาสกร กฤษณุรักษ์
รศ.ดร.สิริดา  ยังฉิม
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
ดร.วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์
คุณแจ่มใจ สุวรรณศักดิ์ศรี
คุณสุวรรณา สุมิธ
คุณเสาวนีย์  ลีลายูวะ
ดร.นงนิจ  เลอวิน
คุณมุจรินทร์  ติลกเลิศ
คุณนันทนา  ฉันทวิลาสวงศ์
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
ดร. ราณี ตาเดอินทร์
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รศ.ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
คุณกัลยา ลี้อิสสรพงษ์
ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
คุณพิทยา มโนปัญจสิริ
คุณกรกนก วัยนิพิฐพงษ์
คุณจรูญ แก้วกาญจนารัตน์
คุณวิไล  เบาทรวง

10 สิงหาคม 61
24 สิงหาคม 61

27 สิงหาคม 61

29 สิงหาคม 61
4 กันยายน 61

5 กันยายน 61
12 กันยายน 61

14 กันยายน 61
16 กันยายน 61

 200,000.00
7,000.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00

977.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
8,000.00

20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
7,202.00
5,000.00

10,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทพญ.มณฑนา เด่นยุกต์
คุณทวีชัย เขมะลักษณ์
ทพ.พงศ์รัตน์ อเนกวรพงศ์
ศ.ดร. ลีรา กิตติกูล
พญ.อิสรีย์  ประดิษฐ์กุล
คุณยงชัย ดำาเนินกิตติกุล
ผศ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ
รศ.ดร.ภัทระ แสนไชสุริยา
คุณสุชาติ  เริ่มหิรัญวงศ์
คุณสุรนาถ ทวีทรัพย์
รศ.ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
คุณอุกริช รุจิตระการโชติกุล
คุณพัชนี พิพิธจันทร์
คุณประเสริฐ เล็กงามเอก
คุณบุญเยี่ยม คำาสอน
คุณ วาสนา กาคำา
คุณวรศักดิ์ สุทาชัย
คุณวิชัย อัศวิษณุ
คุณสมชาย มงคลพร
คุณธงไชยพัฒน์ ชันษา
คุณไกรสร สว่างเดชารักษ์
คุณธงไชยพัฒน์ ชันษา
คุณวีนัส ประยูรหงษ์
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ศิษย์เก่ารหัส 51
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

รวมยอดทั้งสิ้น

16 กันยายน 61

24 กันยายน 61
27 กันยายน 61

2,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
7,202.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,117.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00

12,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00

40,000.00
8,500.00

454,090.00      บาท 
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์        899,282.03          บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          43,265.10          บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         5,742,547.13         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


