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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับ 4 เดือน
ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 เป็นฉบับแห่ง
ความรื่นรมย์เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข 
ในวาระต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายในเล่มจึง 
นำาเสนอกิจกรรมต่างๆ มากมายท่ีเป็นข่าวน่ายินดี 
สำาหรับชาวเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ การจัดงาน 
คอนเสิร์ตการกุศล“The Golden Hits” เพลง
หวานกลางกรุง นำาโดยนายกสมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ คุณจำาลอง เจริญวัฒนกุล 
ซึ่งได้นำารายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
การจัดงานฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์สำาหรับ
ศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นการขยายงาน 
ในส่วนของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิกไปยังพื้นที่จังหวัดลำาปาง  นอกจากนั้น
คณะฯ ได้ดำาเนินการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน 
AMS PROMT RUN 2019 ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากศิษย์เก่าเป็นจำานวนมาก เป็น
บรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่่ประทับใจยิ่ง

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงน้องๆ นักศึกษา 
ปัจจุบัน อีกท้ังยังได้นำารายรับจากการจัดงานมา 
เพ่ือการพัฒนาคณะในการปรับปรุงอาคารเรียน 
พัฒนานักศึกษาผ่านสโมสรนักศึกษาฯ รวมถึง
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 
รวมถึงการจัดงานสืบชะตาและแสดงมุทิตาจิต
ต่อท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ปัญจะ กุลพงษ์ ครูผู้มีคุณูปการต่อชาวเทคนิค
การแพทย์มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
ในวาระท่ีท่านมอีายคุรบ 7 รอบ รวมถงึกจิกรรม 
ต่างๆ ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะฯ 
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม 

เนื่องในวาระดิถีขี้นปีใหม่นี้ ขออารธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย พระบรมธาตุดอยสุเทพ และ
พระพุทธสันติปฏิมา พระพุทธรูปประจำาคณะฯ 
โปรดอำานวยอวยพรให้ชาวเทคนิคการแพทย์
ทุกท่านประสบแต่ความสุขพร้อมท้ังกายและ
ใจที่สมบูรณ์ ตลอดปีใหม่นี้เทอญ
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการรับรองโครงการ Sigma Verification of  
Performance Program จากหน่วยงาน Westgard 
QC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานแห่งแรกในส่วน 
ภูมิภาคของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองโปรแกรมน้ี

โครงการ Sigma Verification of Performance 
Program เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่รับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการทดสอบเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ต้องเข้าร่วมโครงการแล้วนำาหลักการ การจัดคุณภาพตามหลัก 
Six Sigma มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการทดสอบ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการทดสอบที่ได้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้แทนศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 คณะ 
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บริจาคเงินจำานวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุน
เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 
บริจาคเงินสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการ 
เทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการรับรอง

โครงการ Sigma Verification of 
Performance Program 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน เน่ืองในโอกาสวันมหิดล 
และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ให้แก่ประชาชนผู้ไม่มีสิทธิตรวจสุขภาพประจำาปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการชุมชนของ
เเต่ละสาขาวิชา ดังนี้ การตรวจเลือด และการบริจาคโลหิต การตรวจวัดปริมาณไขมันด้วย BIA การ
ทดสอบความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อเเขนและมือ ให้บริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อตรวจสภาพปอด 
และการทดสอบความคล่องแคล่วของการทำางานของมือ กิจกรรมประเมินพัฒนาทางภาษาและการพูด
สำาหรับเด็กอายุ 2 - 9 ปี 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน 

 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำาปี 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 43 วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2562 

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191018122704.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น London 
School of Hygiene & Tropical Medicine ประเทศ
สหราชอาณาจักร The National Institute of  
Infectious Diseases (NIID) ประเทศญี่ปุ่น และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุม Pre conference และ Conference “One 
Health Perspectives on Infection and Immunity: 
Humans, Animals and the Environment” 
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทาวิชาการ และโครงการศึกษา 
วิจัยร่วมระหว่างสถาบันในประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ ท้ังยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวิทยาภูมิภุ้มกัน ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 
2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ 

โครงการ One Health Perspectives 
on Infection and Immunity: 2019 

One day of vaccines
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ 
ต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ
ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธาน
กรรมการและผู้อำานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
พร้อมด้วยผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำาปาง ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแพทย์คลินิก เวลเนสเซ็นเตอร์ ลำาปาง 
ท่ีเปิดให้บริการชาวลำาปางในพื้นที่ของ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ กลุ่ม
จกัรยานปัน่เพือ่นอ้ง มช. ได้เดนิทางถงึลำาปาง 
จึงได้ร่วมต้อนรับท่านราชเลขาธิการซึ่งเป็น
ลูกช้างศิษย์เก่าดีเด่น มช. ปี 60 ณ ตลาด
ราชวงศ์ ลำาปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 
2562
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ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเนื่องใน 
“วันกิจกรรมบำาบัดโลก” ประจำาปี 2562 
โดยการสนับสนุนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์เปอเรช่ัน จำากัด เพ่ือเพ่ิมสุขภาวะประชากร 
โลกและประชาสัมพันธ์บทบาทของนักกิจกรรม 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ในฐานะผู้มีบทบาทในการบ่มเพาะ
นักกิจกรรมบำาบัด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ 
สอดคล้องตามจุดมุ่ งหมายของสหพันธ์
นักกิจกรรมบำาบัดโลก และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมงานด้านกิจกรรมบำาบัดใน
ประเทศไทย โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล 
เป็นประธาน ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ภาย ใน ง านประกอบ ไป ด้ วยกิ จก ร รม 
หลากหลาย อาท ิกจิกรรมประเมนิความเรว็ใน
การคิดของผู้สูงอายุ กิจกรรมประเมินสุขภาพ 
จิต การประเมินความคล่องแคล่วการใช้มือ 
กิจกรรมคัดกรองความสามารถทางการเขียน
ในเด็ก การออกร้านแสดงผลงานของผู้มีความ 
บกพร่องทางสองและสติปัญญาดจากมูลนิธิ
บ้านสมานใจผ่านการทอผ้าซาโอริ การจัด
งานในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำาคัญที่แสดง
การผสานพลังของภาคธุรกิจ ภาควิชาการ 

สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคมในการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสการเรียนรู้ เสริมความ
สามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของกิจกรรมบำาบัดที่มุ่งใช้กิจกรรมหลากหลายมาเป็น
สื่อในการลดข้อจำากัดทางกายและใจ

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันกิจกรรมบำาบัดโลก กลุ่มเซ็นทรัลหนุน 
งานบริการวิชาการ จับมือเดินหน้าสร้างสังคมไทยเป็นสุขยั่งยืน
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําาปี 2562 ระหว่างวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใตัหัวข้อ AMS Health Promotion for All โดยมี 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด 
การประชุมวิชาการประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก AMS Health 
Promotion for All” วิทยากรโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และการอบรบของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบําาบัด กายภาพบําบัด การนําเสนอ 
ผลงานวิจัย เพ่ือทบทวนและพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจ 
ประเมินและการรักษาผู้ป่วย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เผยแพร่ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอันจะนําาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน 
ต่อไป 

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
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คุณจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการ
สมาคมฯ เข้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัด
กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เฉลิมฉลองครบรอบ 
55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Golden Hits 
เพลงหวานกลางกรุง ซึ่งรายได้หลักหักค่าใช้จ่าย 
สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์สุขภาพเวลเนส 
เซ็นเตอร์ ลำาปาง และ สนับสนุนกิจกรรมฉลองวัน
คืนสู่เหย้า 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
รับรอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์เข้าพบอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
2562 เพ่ือรายงานผลการดำาาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาาปี 2562 แผนการดำาเนิน
การจัดกิจกรรมในปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมดวงตะวัน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 : 
Run for Better Life เพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของการ 
ออกกำาลังกายเพ่ือสขุภาพทีด่ ีและมคีณุภาพชีวิตท่ีดี พธีิเปดิได้รบัเกยีรติจาก ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
สาคร พรประเสริฐ กล่าวรายงาน ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 : 
Run for Better Life

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 48 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191115161624.pdf
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2nd Workshop 
on Radiation Research and its related issues 
2019 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ญี่ปุ่น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Hirosaki 
University เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
วิชาการและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์รังสี ณ ห้อง 
ประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

การประชุม 2nd Workshop on Radiation 
Research and its related issues 2019
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สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ) ร่วม
กับสมาคม/ชมรมลูกช้างทั่วประเทศ จัดคอนเสิร์ต
การกุศล “The  Golden Hits” เพลงหวานกลางกรุง 
เพื่อนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้อ 
เครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ 
จังหวัดลำาปาง และสนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า 
55 ปี มช. ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินระดับ

คอนเสิร์ตการกุศล “The Golden Hits” เพลงหวานกลางกรุง

ตำานาน คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณจิตติมา เจือใจ 
คุณวินัย พันธุรักษ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ร่วม
ขับขานบทเพลง โดยมีศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดฯ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที สำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
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สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง สนับสนุนโดย 
สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง 
กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำานวยการทรัพย์สินพระ 
มหากษัตริย์ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 นายนรินทร์ เนื่องจำานงค์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำาปาง ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิค 
การแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
ณ ตลาดราชวงศ์ จ.ลำาปาง

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 52  วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-191220090333.pdf
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on 
Biological Safety Cabinets Certification) และกิจกรรม
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่วิทยากร คุณอเนก แก้วปาน เนื่องใน
โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 ณ ห้องประชุม
แขนงจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 
(Training on Biological Safety 
Cabinets Certification) 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เฉลิม
ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องมือ
ของศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ในงานพิธีเปิดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง เมื่อวัน
เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดราชวงศ์ จ.ลำาปาง

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์สุข
ภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำาปาง 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 
ครบรอบ 44 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวด
พระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ และงานมุทิตาจิตศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ  
กุลพงษ์ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดง
พระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระ
สงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร 
เข้าร่วมงานเป็นจำาานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2  คณะ
เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 44 ปี
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ข่าวบุคคล
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Congratulations

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2211042 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
สาขาบริหารองค์กร
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Congratulations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจําตัวนักศึกษา 2611041 
อาจารย์ประจําภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562
สาขาบริการสังคม
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Congratulations

นางฐิดาภา ขวัญยืน 

ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบําบัด รหัสประจําตัวนักศึกษา 3911144 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลบุคลากรดีเด่น 
กลุ่มข้าราชการระดับชำานาญการ อันดับที่ 1 ประจำาปี 2562 

ได้รับมอบจาก นายสมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
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เจ้าสาว  : แสงสิรินทร์ วงศ์สิรินานนท ์
ศิษย์เก่า : RT รหัส 541110255 
ปัจจุบัน : นักรังสีเทคนิค คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับ คุณฐปพล คำาน้อย 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ บ้านม่วงน้อย อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอธิชาธนบดี ที่ได้สูญเสีย
คุณชาติญา อธิชาธนบดี (เดิมชื่อ มณฑาสวัสดิ์ จันทร์กลัด) 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 107619 
ถึงแก่กรรมในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

รวมพล PROMT RUN 
ชาว AMS CMU
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UPCOMING

   EVENT

26 JAN
งานเลี้ยงประกาศเกียรติคุณ 

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24  JAN
งานรับขวัญบัณฑิต และฝึกซ้อมการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27  JAN
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 

ประจำ ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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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
คุณสมชาย เมืองสิงห์
คุณชิดชนก นามสาย
คุณนิรมน รัตนะ
คุณเบญจวรรณ ใจบุญ
ผศ.ดร.กัญญา ปรีชาศุทธิ์
คุณวีรินทร์ คิดการงาน
ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณโฉมยงค์ บุตรราช
คุณสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ศ.พญ.ผิวพรรณ อัครเสวี
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
อาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์
คุณชมภุนุท กนกแสนไพศาล

รวมยอดทั้งสิ้น

17 ตุลาคม 62

31 ตุลาคม 62
7 พฤศจิกายน 62

13 พฤศจิกายน 62
15 พฤศจิกายน 62
18 พฤศจิกายน 62
21 พฤศจิกายน 62
27 พฤศจิกายน 62

19 ธันวาคม 62
27 ธันวาคม 62

 500.00
500.00
500.00
500.00

1,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00

10,000.00
2,400.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00

31,400 บาท
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     1,562,417.74          บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,362,417.74         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


