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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับที่ 2 ประจำาปี 2562 
รอบเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ช่วงเปลี่ยน
ผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่หน้าฝนอันชุ่มฉ่ำา ศิษย์เก่า 
และคณะมีกิจกรรมมากมายในช่วงเวลาดังกล่าวน้ี 
โดยเฉพาะกิจกรรมสำาคัญๆ ตัวอย่างเช่น การจัด 
คอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” โดย
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ และสมาคม
นักศึกษาเก่ามช.   งานขันโตกกาลาดินเนอร์ มช. 
ภาคใต้ โดย ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ศิษย์เก่า 
รุน่รหัส 167636 บรรยากาศงานท้ังสองเต็มไปด้วย 
ความอบอุ่นของพลังศิษย์เก่าอย่างน่าประทับใจ 
นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมายซึ่ง
สามารถติดตามภายในเล่มจุลสารนี้  

ในส่วนกิจกรรมของคณะกับศิษย์เก่าที่สำาคัญที่จะ
เกดิขึน้ในชว่งเวลาตอ่ไป ประกอบดว้ย การรบันอ้ง 
รถไฟ ซึ่งขอเชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมต้อนรับ
น้องใหม่สู่รั้วมช. อันอบอุ่นตามสถานีรถไฟจังหวัด 
ต่างๆ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียด
ภายในเล่ม)  งานส่งน้องขึ้นดอย และงานต้อนรับ
ศิษย์เก่า AMS “ลูกช้างคืนถิ่น บ้านสีน้ำาเงิน ในรั้ว
สีม่วง” วันที่ 13 และ 14 กันยายน 2562 

นอกจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน คณะเทคนิค 
การแพทย์ของเราได้ดำาเนินการจัดงานวิ่งมินิ
มาราธอนเป็นครั ้งแรก AMS PROMT RUN 
Minimarathon 2019 ซึ่งได้รับความสนใจอย่าง
ล้นหลาม มีศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 2,000 คน ในงานนี้ต้องการพลังจากศิษย์เก่า 
ในการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื ่อให้งานม ี
ความสมบูรณ์เป็นที่ประทับใจแก่นักวิ่งทุกคน ทั้งนี้
รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย คณะฯ จะนำามาใช้เป็น
งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน รวมถึง 
จัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายในพื้นท่ี
ห่างไกล และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาผ่าน
สโมสรนักศึกษา

จึงขอเชิญชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก 
เว็บไซคณะ เพจเฟซบุคคณะฯ รวมถึงช่องทางไลน์
กลุ่มศิษย์เก่า
แล้วพบกันที่..บ้านสีน้ำาเงินค่ะ

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
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ข่าวสารกิจกรรมคณะ 
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ศิษย์เก่า 
สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำานวน 
100,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้าน
นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รอง 
ศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทน
ทีมวิจัย เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2562

ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนประเพณีสงกรานต์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 อัญเชิญพระพุทธรูปสำาคัญ
ประจำามหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และ
พระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อ
ร่วมในขบวนแห่สรงน้ำาพระพุทธสิหิงค์ ในงานประเพณี
สงกรานต์ โดยเริ่มขบวนแห่ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง 
เคลื่อนขบวนไปทางสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ และ
ส้ินสุดท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 
13 เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมขบวน 
ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจำาปี 2562
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คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
แห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 โดยมี การตรวจวัดสมรรถภาพ
ร่างกายสำาหรับผู้สูงอายุ และให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัดและกิจกรรมบำาบัด 
ร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และวันแห่งครอบครัว ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190420122902.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มี 
อุปการะคุณต่อคณะฯ และสรงน้ำาพระพุทธรูปประจำาคณะ พระพุทธสันติปฏิมา เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจำาปี 2562 ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ โดยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ บริเวณ
ลานหน้าอาคาร 2 และพิธีดำาหัวผู้อาวุโส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นผู้แทน
บุคลากร กล่าวขออโหสิกรรมและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ตามด้วยตัวแทนภาควิชา หน่วยงาน มอบ
เครื่องไหว้คารวะดำาหัว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 
10.00 - 12.00 น.

พิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณ 
ต่อคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ 
ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพร เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน 
และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป 
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีดำาหัว 
อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
นักศึกษาจาก Utah State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Utah State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์พงศ์สวาท 
นิยมค้า ในโอกาสมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ คณะ 
เทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คลินิก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 - 
16.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
และคณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับนักศึกษากิจกรรมบำาบัด จาก The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
บรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษากิจกรรมบำาบัด
จาก The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562



10

คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 20
ประจำาปีการศึกษา 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำาปีการศึกษา 
2561 กิจกรรมประกอบด้วย การนำาเสนอผลงาน
ด้วยโปสเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำางาน 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ 
ณ ลานกิจกรรม และห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 
อาคาร 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานวันจบการศึกษาอำาลาสถาบัน และ
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561  
ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ช้ันปีท่ี 4 

วันจบการศึกษาอำาลาสถาบันและ 
เชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

ประจำาปีการศึกษา 2561

เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำาเร็จ 
การศึกษา ยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำางาน 
ในกิจกรรม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ 
คณะฯ และมีการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วย
ศาตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ อดีตผู้บริหาร
คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ 
แสงอุดม อาคาร 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2562
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คุณสุทธิดา เหล่าฤชุพงศ์ ศิษย์เก่าสาขากายภาพ 
บำาบัด รุ่นท่ี 4 รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3011129 
คณะเทคนิคการแพทย์ บริจาคเงินและผ้าพันคอ 
จำานวน 200 ผืน ให้งานกิจการนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์ สำาหรับออกค่ายบริการ
วิชาการชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา
กายภาพบำาบัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด
บริจาคผ้าพันคอ ให้กิจการนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (ACMTT) 
คร้ังท่ี 43 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25 - 31 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิดเร่ือง “Breakthrough in Medical 
Technology” นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษโดยทีมคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา ปาต๊ะ อาจารย์ ดร.วิธิดา เหล่าผจญ และอาจารย์ ดร.อำาภา ยาสมุทร์ ณ โรง
แรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ACMTT ครั้งที่ 43
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดงาน
กิจกรรมบำาบัดสัมพันธ์ มช. - มหิดล ครั้งที่ 3 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และ
ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ พื้นที่
ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอศรีบัวบาน และศูนย์
การศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลำาพูน ระหว่างที่ 
27 - 29 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมบำาบัดสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหิดล ครั้งที่ 3
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบด ี
พร้อมด้วย คุณจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานขันโตก 
กาลาดินเนอร์ มช.ภาคใต้  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุรชัย 
จิตภักดีบดินทร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่าในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานกว่า 350 คน 
ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมงานขันโตก กาลาดินเนอร์ มช.ภาคใต้
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง  “How to recruit/manage/ 
retrain/develop human resources to achieve 
institutional goals”  วิทยากรโดย คุณนันทนา 
ฉันทวิลาสวงศ์ อดีตกรรมการอำานวยการประจำา
คณะเทคนิคการแพทย์ และผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่ผู้
บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อำานวยการศูนย์บริการฯ
เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน พร้อมทั้ง วิพากษ์
แผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำา
ปี 2562 - 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  

การบรรยายพิเศษ เรื่อง How to recruit/manage/retrain/develop 
human resources to achieve institutional goals.

นายเฉลิม และนางจำาเนียร ไชยยศ มอบเครื่อง Ranger 
Pool Lift มูลค่า 392,400 บาท ให้คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การ
ต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในคลินิก
กายภาพบำาบัด และธาราบำาบัด ศูนย์บริการเทคนิค
การแพย์คลินิก ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

นายเฉลิม และนางจำาเนียร ไชยยศ 
มอบเครื่อง Ranger Pool Lift มูลค่า 

392,400 บาท ให้คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2562 เพื่อร่วม 
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ไม่มีสิทธิ ในการตรวจสุขภาพประจำาปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใน 
ช่วงเช้า จัดพิธีทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์จำานวน 29 รูป และบริการตรวจเลือด X-RAY ปอด วัดสัดส่วน 
ไขมัน ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและความเครียด ณ อาคาร 2  คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์บริการตรวจสุขภาพ
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ประจำาปี 2562
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ) จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” จากศิลปิน อ้วน 
วารุณี เจิน เจิน และ นิตยา บุญสูงเนิน เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัย ใน
เขต อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมยศ วงศ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ 
ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

คอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” เพื่อหารายได้สมทบทุน 
โครงการสร้างส้วม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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

ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

“ ชาว Med Tech มช. รหัส 1576... 
นัดเจอกันในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 

ณ โรงแรมนิกโก้ ทองหล่อ มากัน 12 คนจ้า แต่ว่าทั้งรุ่นเรามี 19 คนนะจ้ะ ”

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ที่มา: กลุ่มไลน์เพื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
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รับน้องรถไฟ มช. 
วันเสาร์ที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562

ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ

20 JUL

UPCOMING
EVENT
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งานต้อนรับศิษย์เก่า AMS 
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 

ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 

13  SEP

14 SEP

17 NOV

รวมพลังศิษย์เก่า ส่งน้องขึ้นดอย
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิ่งคณะเทคนิคการแพทย์ 
AMS PROMT Running Mini Marathon 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UPCOMING

   EVENT
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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

คุณสมศักดิ์ สินธุอุไร
คุณธารินทร์ เศรษฐ์ธนวิโรฒ
คุณสว่าง ชัยโส
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
คุณพนา ทัศนะเวทิน
คุณชาลี พรหมน้อย
คุณทรงราชย์ ไชยญาติ
คุณพนัส ศาสตร์สมบูรณ์
รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
คุณยิ่งยศ แก้วเนตร
คุณจลินธร สินธุวัฒนวิบูลย์
อาจารย์พงศ์สวาท นิยมค้า
คุณจิรวัฒน์ เติมขจรกิจ
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
รศ.ดร.สมรรถชัย จำานงค์กิจ
คุณปรีชา นิติสถาพร
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์
คุณเกษตรพงศ์ สุทธคุณ

รวมยอดทั้งสิ้น

18 เมษายน 62

22 เมษายน 62

24 เมษายน 62
26 เมษายน 62
29 เมษายน 62

6 มิถุนายน 62

 1,000.00
1,000.00

500.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00

39,500.00      บาท 
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     1,236,354.62           บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          43,265.10           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00         บาท
         6,079,619.72          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
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