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สวัสดีฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำ�ค่ะ..
จุลส�รศิษย์เก่�สัมพันธ์ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน
เมษ�ยน - มิถุน�ยน 2560 ออกม�ให้ยลโฉมช้�
ไปสักนิด แต่ได้ปรับปรุงโฉมให้สวยง�มน่�สนใจ 
ม�กขึ้น ในช่วง 3 เดือนนี้ มีกิจกรรมสำ�คัญๆ 
หล�ยกิจกรรม อ�ทิเช่น ช่วงเดือนเมษ�ยน ซึ่งเป็น 
ประเพณีสงกร�นต์ปีใหม่ไทย ช�วคณะเทคนิค
ก�รแพทย์ มช. รวมถึงศิษย์เก่�ฯ ได้เข้�ร่วม
ประเพณีแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ รวมถึงพิธีสรงน้ำ�พระพุทธสันติปฏิม� 
พระพุทธรูปประจำ�คณะ และก�รจัดง�นดำ�หัว 
ผูอ้�วโุส มช. ซึง่จัดท่ีกรงุเทพฯ โดยมผีูแ้ทนศษิยเ์ก�่ 
เข้�ร่วมง�น รวมถึงก�รจัดง�นดำ�หัวผู้อ�วุโสท่ีคณะฯ 

คณะกรรมก�รศิษย์เก่�สัมพันธ์ร่วมกับสม�คม
ศิษย์เก่�คณะเทคนิคก�รแพทย์ ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมที่หล�กหล�ย เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ 
อันดีฉันท์พ่ีน้อง และสร้�งสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒน�

คณะและสังคม สม�คมศิษย์เก่�ฯ นำ�โดยท่�น
น�ยกจำ�ลอง เจริญวัฒนกุลได้เข้�ร่วมประชุมและ
เข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ กับสม�คมนักศึกษ�เก่� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่อย่�งสม่ำ�เสมอ

นอกจ�กนี้ สม�คมฯ ได้จัดทำ�เสื้อศิษย์เก่�ส่งน้อง
ขึ้นดอย และจัดทำ�เพลงสถ�บัน ซึ่งประกอบด้วย
เพลงเก่�ที่พวกเร�คุ้นเคย เช่น ดินแดนน้ำ�เงิน และ
เพลงที่แต่งขึ้นใหม่ สำ�เร็จเรียบร้อย โดยจำ�หน่�ย
ในร�ค�ชุดละ 500 บ�ทเพื่อนำ�ร�ยรับหลังหัก 
ค่�ใช้จ่�ยเป็นทุนก�รศึกษ�แก่น้องใหม่รหัส 60 
ขอเรียนเชิญทุกท่�นร่วมสนับสนุนต�มร�ยละเอียด
ภ�ยในเล่ม

พบกันใหม่วันเปิดภ�คเรียน พร้อมกิจกรรมต่�งๆ 
เพื่อต้อนรับลูกช้�งสีน้ำ�เงินเชือกใหม่ 60 ค่ะ

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์



สม�คมศิษย์เก่�คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้ดำ�เนินก�ร 
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสม�คมฯ เมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2559 เพื่อส่งเสริมคว�ม
สัมพันธ์อันดีระหว่�งศิษย์เก่�และศิษย์ปัจจุบัน เกิดคว�มร่วมมือระหว่�งศิษย์เก่�ใน
ก�รทำ�ประโยชน์แก่สังคม เป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์
จ�กรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เผยแพร่ข่�วประช�สัมพันธ์ข่�วส�รต่�งๆ และให้ก�รสนับสนุน
กิจกรรมต่�งๆ ของคณะฯ รวมถึงก�รสร้�งประโยชน์ต่อสังคม ประเทศช�ติ โดยมี
คุณจำ�ลอง เจริญวัฒน�กุล ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสม�คมฯ พร้อมด้วยอุปน�ยกและ
คณะกรรมก�รรวม 15 ท่�น

ขอเชิญศิษย์คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ทุกท่�น ทั้งระดับ
ปริญญ�ตรี โท และเอก ร่วมสมัครสม�ชิกสม�คมศิษย์เก่�คณะเทคนิคก�รแพทย์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

โดยท่�นส�ม�รถสมัครออนไลน์ได้ท่ี
http://www.ams.cmu.ac.th/alumniex
หรือ Scan QR Code

สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS



พิธีดำาหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร
และผู้อาวุโสที่มีอุปการคุณต่อ 
คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำาปี 2560

คณะเทคนิคก�รแพทย์ จัดง�นพิธีดำ�หัวอดีตคณบดี ผู้บริห�ร และผู้อ�วุโสที่มีอุปก�รคุณต่อคณะฯ 
ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2560 ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์ 
ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อ�ค�รเรียนและปฏิบัติก�ร 12 ชั้น พิธีก�รประกอบด้วยผู้อ�วุโส ผู้บริห�ร 
และบุคล�กรสรงน้ำ�พระพุทธรูปประจำ�คณะ พระพุทธสันติปฏิม� ก�รแสดงฟ้อนขันดอกและฟ้อน
เล็บโดยบุคล�กร และพิธีดำ�หัวผู้อ�วุโส ทั้งนี้ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ว�สน� ศิริรังษี คณบดี เป็น 
ผู้แทนบุคล�กรและนักศึกษ�กล่�วคำ�ขออโหสิกรรมและขอพรเน่ืองในวันสงกร�นต์ ต�มด้วยตัวแทน 
ภ�ควิช� หน่วยง�นมอบเครื่องไหว้ค�รวะดำ�หัว จ�กนั้นผู้แทนผู้อ�วุโส กล่�วอโหสิกรรมและให้พร
เนื่องในวันสงกร�นต์ และรับประท�นอ�ห�รกล�งวันร่วมกัน



คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมขบวนประเพณีสงกรานต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2560

ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ และบุคล�กรคณะเทคนิค 
ก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนประเพณี
สงกร�นต์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 
อัญเชิญพระพุทธรูปสำ�คัญประจำ�มห�วิทย�ลัย 
พระพุทธพิงคนคร�ภิมงคลและพระพุทธบุพพ� 
ภิมงคล ประดิษฐ�นบนรถบุษบก เพ่ือร่วมในขบวนแห่ 
สรงน้ำ�พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำ�คัญของจังหวัด 
เชียงใหม่ ในง�นประเพณีสงกร�นต์ เม่ือวันท่ี 13  
เมษ�ยน 2560 โดยเริ่มขบวนแห่  บริเวณปั๊มน้ำ�มัน 
เอสโซ่ ถนนเจริญเมือง เคลื่อนขบวนไปท�งสะพ�น 
นวรัฐผ่�นประตูท่�แพ และสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์
วรมห�วิห�ร จังหวัดเชียงใหม่

ศิษย์เก่�คณะเทคนิคก�รแพทย์ มช. รว่มพิธรีดน้ำ�ดำ�หัว 
คณ�จ�รย์อ�วุโส มช. และองคมนตรี ศ�สตร�จ�รย์
เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันเส�ร์ที่ 22 
เมษ�ยน 2560 ณ ห้องพฤษช�ติพระทรงชัย สโมสร
วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) กทม. 

ศิษย์เก่า มช. ร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัว 
คณาจารย์อาวุโส 



ผศ.ดร.ว�สน� ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคก�รแพทย์ เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดง�นวันวิช�ก�ร ครั้งที่ 18 ประจำ�ปีก�ร
ศึกษ� 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภ�คม 2560 ณ 
ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม โดยได้
รับเกียรติจ�ก ศ.เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ กรรมก�ร
อำ�นวยก�รประจำ�คณะฯ  เป็นวิทย�กรบรรย�ยพิเศษ 
เรื่อง จริยธรรมในก�รทำ�ง�น  นอกจ�กนั้นยังมีก�รนำ�
เสนอผลง�นของนักศึกษ� ในรูปแบบโปสเตอร์และว�จ� 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ว�สน� ศิริรังษี คณบดี เป็นประธ�น
ในพิธีจบก�รศึกษ�อำ�ล�สถ�บันและเชิดชูเกียรตินักศึกษ� 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภ�คม 
2560 ซึ่งคณะฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงคว�มยินดีกับนักศึกษ� 
ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำ�เร็จก�รศึกษ� และยกย่องนักศึกษ�ที่เสีย
สละทำ�ง�นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษ� พร้อมทั้ง
มอบโล่ประก�ศเกียรติคุณแก่นักศึกษ�ดีเด่น ท้ัง 4 ส�ข�วิช�    

วันวิชาการเทคนิคการแพทย์

วันจบการศึกษาอำาลาสถาบันและ 
เชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559



ในโอกาสครบรอบ 60 ปี
เทคนิคการแพทย์ไทย“ ”



”
คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดโครงก�รตรวจสุขภ�พให้กับประช�ชนผู้สนใจ 
เนื่องในโอก�สครบรอบ 60 ปี เทคนิคก�รแพทย์ไทย และเนื่องในวันเทคนิคก�รแพทย์ไทย เมื่อวัน
ที่ 16 มิถุน�ยน 2560 ณ คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงวันเทคนิค
ก�รแพทย์ไทยและประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนทั่วไปทร�บถึงบทบ�ทของวิช�ชีพเทคนิคก�รแพทย์
และสหส�ข�วิช�อื่นที่มีอยู่ในคณะเทคนิคก�รแพทย์ และเปิดโอก�สให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในก�รตรวจ
สุขภ�พประจำ�ปี ได้ทร�บถึงสภ�วะสุขภ�พ โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย



ภ�ควิช�ก�ยภ�พบำ�บัด คณะเทคนิคก�รแพทย์ จัดอบรมอ�จ�รย์ผู้ควบคุมก�รฝึกปฏิบัติง�
นท�งคลินิค และมีก�รบรรย�ยพิเศษเรื่อง “Update acute ankle injury management”  
โดยวิทย�กรศิษย์เก่�รุ่นรุ่น 36 อ�จ�รย์ณัชธกรณ์ เปียงเจริญ นักก�ยภ�พบำ�บัดประจำ�ทีม
ฟุตบอล Sheffield ประเทศอังกฤษ  ในวันที่ 14 มิถุน�ยน 2560 ณ คณะเทคนิคก�รแพทย์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“Update acute

ankle injury management” 
จากศิษย์เก่ารุ่น 36



คุณสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร ประจำ�คณะเทคนิคก�รแพทย์ พร้อมท้ัง 
ผู้บริห�ร หัวหน้�ภ�ค รองหัวหน้�ภ�ค และเลข�นุก�ร เข้�ร่วมก�รสัมมน�ผู้บริห�ร มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 เรื่อง “มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 4.0” โดยมี ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นเปิด และได้
รับเกียรติจ�ก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ป�ฐก�
ถ�พิเศษเรื่อง “ปฏิรูปและขับเคลื่อนก�รศึกษ�ไทย ข�นรับ Thailand 4.0” ในวันเส�ร์ที่ 24 
มิถุน�ยน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ โรงแรมแชงกรีล่� เชียงใหม่ 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำาปี 2560





ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS



คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ได้รับเลือกเป็น 
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำาบัด

วาระ พ.ศ. 2560 - 2564

ผศ.ดร.เพื่อนใจ  รัตตากรอ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย

รศ.ดร.นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ์ รศ.ดร.วรรณนิภา  บุญระยอง

Congratulations



ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย

Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ

พลตำารวจโท นายแพทย์กิติพงศ์ สุวัธนเดชา

ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็น “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2560” 
ด้านผู้สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาชีพ

ได้รับมอบรางวัลจากนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2560 พล.ต.ท. นพ.ทนพ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 18 ที่เริ่มรับราชการ ณ รพ.ตำารวจ โดยมีบทบาทในการ
พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้บริการดูแลสุขภาพชุมชน และสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาในการฝึกงานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเทคนิคการแพทย์
ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในนามของศิษย์เก่าร่วมสถาบันขอแสดงความยินดีและร่วม
ภาคภูมิใจกับ พล.ต.ท. นพ.ทนพ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา เป็นอย่างยิ่ง



เจ้าสาว : คุณชิดชนก กองแสง
ศิษย์เก่า : MT รหัส 511110023
ปัจจุบัน : ทำางานที่หน่วย CMSU
สังกัดแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิค 
คณะเทคนิคกการแพทย์

เจ้าสาว : คุณจุฑามาส แซ่ลิ้ม
ศิษย์เก่า : PT รุ่น 17



ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา
คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจันธิมาที่ได้สูญเสีย
คุณวีระศักดิ์ จันธิมา

ศิษย์เก่าภาควิชารังสีเทคนิค รุ่น 15 ( รหัส 3611133 )

Rest in Place

ขอแสดงความเสียใจ



ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภาพนี้ถ่ายในงานคืนสู่เหย้า
ณ โรงแรมปางสวนแก้ว เมื่อครั้งฉลอง 25 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

บุคคลในภาพคือศิษย์เก่ารหัส 19 ที่หลายท่านคงรู้จัก
เพราะปัจจุบันได้มีบทบาทดูแลคณะฯ คือคณบดี วาสนา ศิริรังษี

รองคณบดี ปรียานาถ วงศ์จันทร์ และ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิค
การแพทย์ มช. นายกฯ จำาลอง เจริญวัฒนากุล

ศิษย์เก่าเล่า
เรื่อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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



21 JUL

29 JUL

9 SEP

รับน้องรถไฟ มช. 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

เวลา 15.00 น.
รถไฟออกจากหัวลำ โพง

“ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต
ตามฮอยองค์พระป๋ารมี”

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช.
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

สมาคมศิษย์เก่า มช. ขอเชิญ
ประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2560 
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

ณ ห้อง Grand Hall
บริษัทนิยมพานิช จำ กัด

UPCOMING

   EVENT



การดำาเนินการปรับปรุงทาสีอาคาร 7 ชั้น 
จากเงินบริจาคผ้าป่าสามัคคี

ได้ดำาเนินการลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย



เงินบริจาคในงานทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดังนี้

รายรับ 
เงินบริจาค   
ดอกเบี้ยรับ       
รวมรายรับ              

ค่าใช้จ่าย 
การจัดพิธีทำ บุญทอดผ้าป่า                
ติดตั้งเครื่องทำ น้ำ อุ่นหอพัก 
นศ.คณะเทคนิคการแพทย์           
จ้างเหมาทาสีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น           
รวมค่าใช้จ่าย                                             

คงเหลือ        

( สำารองไว้ใช้ในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเพิ่มที่นั่งและบูทอาหาร
ซึ่งประมาณราคาเป็นเงิน 775,700 บาท )

1,802,180.59  บาท
    38,242.96  บาท (ณ 12 ก.ค. 2560)
1,840,423.55  บาท
 

    12,423.00  บาท
  181,900.00  บาท

1,008,000.00  บาท
1,202,323.00  บาท

  638,100.55  บาท



รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์

10 เมษายน 2560     รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์    บริจาคเงิน 2,500 บาท

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560

   ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     1,760,917.06   บาท
   ยอดเงินในบัญชีประจำ  3 เดือน               42667.75   บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   1,300,000.00   บาท



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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