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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับต้อนรับศักราชใหม่ 
๒๕๖๒ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมรายนามศิษย์เก่า
ทั้งสี่สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ได้รับ
การยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณในช่วงต้นปีนี้ 
ท่านเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของคณะเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ เริ่มจาก 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต่อมาคือภาควิชารังสี
เทคนิค กิจกรรมบำาบัด กายภาพบำาบัด ตามลำาดับ 
ครบ ๔๒ ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ก้าวย่างสู่ปีที่ 
๔๓ อย่างสง่างาม 

ส่วนข่าวอื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และของคณะฯ ยังมีรายงานอยู่เช่นเดิม 
ขอเชิญศิษย์ เก่ าและ ผู้สนใจทุกท่านติดตาม 
รับข้อมูลข่าวสารได้ในจุลสารฉบับนี้ พร้อมทั้ง 
เชิญชวนร่วมส่งข่าวสารต่างๆ เพื่อให้จุลสารฯ 
ได้เป็นสื่อกลางและสานสัมพันธ์อันดีของน้องพี่ 
ลูกช้างเลือดสีน้ำาเงินตลอดไป

สื่อสารจากบรรณาธิการ..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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OUTSTANDING 
ALUMNI
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Outstanding Alumni

ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำาปี 2561 
สาขาเทคนิคการแพทย์ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์
รหัสนักศึกษา 197649
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นด ี
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 20
ในโอกาสได้รับตำาแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

Outstanding Alumni

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 22
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำ บัด รหัส 32

ในโอกาสได้รับตำาแหน่ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 41
ในโอกาสได้รับตำาแหน่ง รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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Outstanding Alumni

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร 
ศิษย์เก่าสาขารังสีเทคนิค รหัส 41 

 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำาหน่วยรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา  

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในโอกาสรับพระราชทานเกียรติบัตรนักนิวเคลียร์ดีเด่น (NSA) ประจำาปี 2562 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และการเข้ารับโล่รางวัลนักนิวเคลียร์ 

ดีเด่นจากนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากงานประชุม
วิชาการนานาชาติ International Nuclear Science and Technology Conference 2019  
ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190222150355.pdf
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Outstanding Alumni

คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท ์
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด รหัสนักศึกษา 3911215 

 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : 

นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จาก National University of Science and Technology (MISIS) 
จากประเทศรัสเซีย ในงาน Thailand Inventors’ day 2019

จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
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Outstanding Alumni

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำารินทร ์
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 3811044 

อาจารย์ ดร.อักษรา ทองประชุม 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 4211103

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “ช้างทองคำา” 
ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
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Outstanding Alumni

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล 
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2562 

จัดโดย สำานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา คำารินทร ์
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 3811044

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน 
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำ บัด รหัสนักศึกษา 4211244

ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงสิบชนิดอย่างรวดเร็ว โดยวิธีการเพิ่มจำานวนสาร
พันธุกรรมในหลอดทดลองหนึ่งหลอด”

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากงานวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและ 
วิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บของหัวใจจากภาวะ 
ขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูที่ตัด
อัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำา
ด้วยอาหารไขมันสูง”

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์  2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190208152720.pdf
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Outstanding Alumni

รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 147614

ผศ.นพ.วัฒนา หาญเจริญ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 147604 

ศ.รตท.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รหัสนักศึกษา 197615

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย ์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562 

ในงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ 
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Outstanding Alumni

คุณทองแถม นาถจำานง 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์

รหัสนักศึกษา 167608 
 

ได้รับรางวัลคึกฤทธิ์ ประจำาปี 2562 สาขาวรรณศิลป์
จากมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันที่ 20 เมษายน 2562
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS



13

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 
ประจำาปี 2562 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นสถานที่ศึกษา ทำาให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสุขในการทำางาน 
และศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ในพิธีรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 12 ชั้น ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม 
บริเวณหน้าอาคาร 12 ชั้น และล้างทำาความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 12 ชั้น และพื้นที่โดย
รอบอาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Day” ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190128134732.pdf
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คณบดีให้การต้อนรับ 
Professor Jean-Paul Moatti 
จากประเทศฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor 
Jean-Paul Moatti ตำาแหน่ง Institut de 
Researche pour le Developpement (IRD) 
President ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่ และเดิน
ทางมาเยือนหน่วยวิจัย AMS-PHPT/IRD และ
ร่วมประชุมกับคณจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ 
PHPT เพื่อนำาเสนอการวิจัยที่ทางโครงการวิจัย 
PHPT ได้ดำาเนินการวิจัยร่วมกันกับคณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 
13.30 - 15.30 น.
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งานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต 
คณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 53

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานเล้ียงรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
และฝึกซ้อมบัณฑิต เพื ่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ปีการศึกษา 2561 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ทั้งคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ในการนี้ มีพิธีมอบของที่ระลึกและ 
กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ หาดเพชร 
ดษุฎบีัณฑิตสาขาวชิาวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย ์ที่
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 12 ชั้น คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อม
ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ศิษย์เก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ รหัส 197640 และอดีตคณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา 
ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่ 
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความ
ยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2561
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คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริรังษี ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณใน 
วันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 53 ที่ผ่านมา เพื่อยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ แสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำาเร็จในการประกอบ
สัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป สมควรได้รับการยกย่อง

ให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 
13.30 - 15.00 น.

พิธีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษ ี
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
H.E.Mr. Jacques Lapouge ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือน
หน่วยวิจัย PHPT ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
พณฯ เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย 

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 
วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์  2562
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 25 ภายในงานมี
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง จากเมล็ดงาสู่เม็ดเงิน วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา 
คงทวีเลิศ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 20  ปัจจุบันดำารงแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และเซลล์ต้นกำาเนิดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ โชว์รูม  โตโยต้า  บัสส์ ถนนวิภาวีดี - รังสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมงาน CMU BUSINESS CLUB ครั้งที่ 25
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คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมให้การบริการกายภาพบำาบัดนักวิ่งในงาน  
CMU Marathon 2019 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมให้ 
การบริการรักษาทางกายภาพบำาบัดแก่นักวิ่ง 
ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้ร่วมสนับสนุนอ่างน้ำาเย็น เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บภายหลังการวิ่ง โดยม ี
นักกีฬามาเข้ารับบริการเป็นจำานวนมาก ณ บริเวณ 
ศาลาอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์
ร่วมให้บริการกายภาพบำาบัดนักวิ่ง ในงาน CMU Marathon 2019

ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมในงาน
ฟื้นฟู วิทยากรโดย คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ 
นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ ประจำาภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ( ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบำาบัด คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3911215 )  โดยมี คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมฟัง
บรรยาย ณ ภาควิชากายภาพบำาบัด อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาควิชากายภาพบำาบัด จัดบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมในงานฟื้นฟู 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชาฯ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ นักกิจกรรมบำาบัด และนักศึกษา ภาควิชา 
กิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมงาน กิจกรรมเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 17 (17th Mental Disorders : Destigmatization Walk 
Rally 2019) ร่วมกับสมาคมสานสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานจำานวนมาก 
โดยภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษากิจกรรม
บำาบัดจิตอาสา และการให้บริการทางกิจกรรมบำาบัด ได้แก่ ประเมินกำาลังกล้ามเนื้อ ประเมินสุขภาพจิต 
ประเมินความคิดความจำา และกิจกรรมการเล่นสำาหรับเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด 40 ปี กิจกรรมบำาบัดไทย ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเดิน

เพื่อผู้ป่วยจิตเวช ครั้งที่ 17

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 วันที่ 4 - 10 มีนาคม  2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190301165840.pdf


ผู้บริหารจาก MedPark Hospital, TPP Healthcare 
International Co.,Ltd. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 จำานวน 5 ทุน ทุนละ 
100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 500,000 บาท โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชาฯ 
และอาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562

MedPark Hospital มอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 

คณะเทคนิคการแพทย์

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ทักษะและเทคนิคที ่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื ่อ
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเร่ือง วิธีการ 
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดเบื ้องต้น โดยในการอบรมดังกล่าว 
มีนักเทคนิคการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้
กว่า 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและเทคนิค 
ที่ทันสมัยในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อการวินิจฉัย 
ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 
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เจ้าบ่าว : รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ  
ศิษย์เก่า : RT รหัสนักศึกษา 39
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าสาว : คุณแสงระวี ศรีงาม์ ศิษย์
เก่า : RT รหัส 4311229
ปัจจุบัน : หัวหน้าแผนกเอกซเรย์โรง
พยายาลกรุงเทพ-ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับคุณเซบาส
เตียน อีมิล โซเมชาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ณ WeCafe จ.ภูเก็ต

เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับ 
คุณรัชนก สุวรรณจักร์ 
เมื่อวัน์์ที่ 14 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเวียงลคอรลำาปาง จ.ลำาปาง

congratulations
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ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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

“ สัมมนาคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
นำาโดย ดร.สลักจิต ชุติพงศ์วิเวท นายกสมาคมฯ 
(ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 18) ”
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13 APR

26 APR

ร่วมขบวนแห่ และสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์วัน
ศุกร์ที่ 13 เมษายน 2562
เวลา 14.30 - 17.00 น.

ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่-วัดพระสิงห์

พิธีดำ หัวผู้อาวุโส คณะเทคนิคการแพทย์ 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 11.00 - 14.30 น.
ณ คณะเทคนิคการแพทย์

UPCOMING

   EVENT

14 SEP

รวมพลังศิษย์เก่า ส่งน้องขึ้นดอย
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ 
บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่น53
คุณไกรสีห์  ศิริรังษี
คุณสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ

รวมยอดทั้งสิ้น

23 มกราคม 62 
28 มกราคม 62

5 มีนาคม 62
26 มีนาคม 62

 1,000.00
135,000.00
100,000.00 

1,500.00

237,500.00      บาท 

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     1,205,935.47          บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำา 3 เดือน          43,265.10           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00         บาท
         6,049,200.57          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


