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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 ประจำา
เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 ยังคง
นำาเสนอผลงานและกิจกรรมที่น่าชื่นชมยินดี
ของศิษย์เก่าและคณะเหมือนเช่นที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะศิษย์เก่าของเราที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ได้
รับการเชิดชูเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำาปี 
2563 และ ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส คุณ
เดือนงาม ภักดี นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำาปี 
2564 โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี 2563 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2565 และ ประจำาปี 2564 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตามลำาดับ 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ศิษย์เก่าและ
คณะได้ดำาเนินการอีกมากมาย ซึ่งสามารถ
ติดตามได้ภายในเล่ม ทั้งนี้ ศิษย์เก่าทุกท่าน
สามารถร่วมส่งภาพและข่าวกิจกรรม รวมถึง
ข้อมูลที่ประสงค์จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ในจุลสารฉบับต่อๆ ไป โดยส่งมาได้ที่ 
Email: patsaya.j@cmu.ac.th
  
ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุข ความสำาเร็จทุกประการ มีพลังสร้าง
สรรสิ่งดีดีเพื่อสังคมตลอดไป
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ชื่นชมยินดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่า 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปี 2564

คุณจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 167604 
อดีตดำารงตำาแหน่งเป็น 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
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ในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

ในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

ได้รับโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำาปี 2564

ได้รับโล่เกียรติคุณคนดีศรีกรม ประจำาปี 2564

Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

นพ.อาชวิทนทร์ โรจนวิวัฒน์ 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3111071 
ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

คุณอัมรา โยวัง
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3711082 
ปัจจุบันเป็นรองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่ 1/1 เชียงราย
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
ตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการ 

ประจำาปี 2563 

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 187630
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
ตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาวิชาการ ประจำาปี 2564 

ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาเก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริการสังคม ประจำาปี 2564

คุณเดือนงาม ภักดี
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2711112 

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 167619
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ช้างทองคำา” ประจำาปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ 
ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4211166  
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น หลักสูตรดีเด่นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2564 
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธาน 
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  
เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็น
ผู้รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 
2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 

หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) และ 
หลักสูตรปริญญาโท เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) ได้รับรางวัล 

หลักสูตรดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2564
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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จากโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำาเภออมก๋อยตามแนว
พระราชดำาาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น้อมนำาแนว
พระราชดำาริ ร่วมดำาเนินโครงการพระราชดำาริฯ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในเขตอำาเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง จนพบปัญหาว่า
มีนักเรียนจำาานวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะสายการแพทย์ ทำาให้ 
ขาดคนรุ่นใหม่ กลับมาพัฒนาท้องถิ่น จึงเกิด
โครงการพิเศษเพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ ที่ผ่าน
เงื่อนไขของ คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการศึกษา 
ซึ่งนางสาวณัฐวดี รำาไพพนาลี ได้ผ่านการคัดเลือก 
ด้วยความเพียรพยายามและการสนับสนุนจาก 
ภาควิชาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ก็สามารถสำาเร็จ 

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันโอกาสทางการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

การศึกษาเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 55 ในสาขาวิชากายภาพบำาบัด และได้
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับบัณฑิตจาก
คณะอื่นๆ ที่ร่วมเข้ารับกว่า 2,300 คน สร้าง
ความปลื้มปิติให้แก่ครอบครัว นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของภาควิชาและคณะที่ได้มีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษาและผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

https://ccarc.cmu.ac.th/admin/picture/MediaId315File_5827_NEWS17_08.pdf?fbclid=IwAR1UrIDfrLaS9EFP8EWzXK3i9W_iz8un0i8KRj8BzmXHscLJl51ZS__oBLg
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำาดวง อาจารย์สาขา
วิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก นำาทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
บุคลากรศูนย์บริการฯ ให้บริการ nasopharyngeal 
swab สำาหรับตรวจ ATK และ PCR COVID-19 ให้กับ
บัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากร ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 จำานวนกว่า 2,500 คน 
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ระดมทีมตรวจ 
ATK และ PCR COVID-19 ให้กับบัณฑิต 

และบุคลากร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 55 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และงานรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิค 
การแพทย์ รุ่นที่ 55 ประจำาปี 2563 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 

พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 55 ประจำาปี 2563

กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
ทั้งนี้ ผู้แทนบัณฑิต กล่าวขอบคุณและมอบเงิน
บริจาคเพ่ือนำาไปพัฒนาคณะ จำานวน 144,500 บาท 
ณ หอ้งประชมุใหญ ่อาคาร 2 คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวิทยาัลยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 
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นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ และ 
นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกับ นางสาวชนิดาภา แก้วประสิทธิ์ และนาย
สุวัจน์ พรพุทธศรี คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นำาทีม Smart Tech Lab คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำาเสนอผลงานวิจัย 
ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 โรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ในเวทีการแข่งขันประกวด
วางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม
จากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : 

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นำาทีม Smart Tech Lab 
คว้ารองแชมป์จากเวที R2M ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ

R2M 9th) รอบระดับประเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

สำาหรับโครงการดังกล่าวนับเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำา
ผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้
บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดัน
ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจน
เปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับ
นักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำาธุรกิจ 
เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำาการตลาดของ
ธุรกิจอย่างแท้จริง
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คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ อดีตกรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ และศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้ 
มีประสิทธิผล (7 Habits) ให้แก่คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์  ในงาน
สัมมนาสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อทำาความเข้าใจตัวชี้วัด และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ณ Horizon Village Resort อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง 7 Habits
ในงานสัมมนาสำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
ประธานคณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิค 
การแพทย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบแบบก่อสร้างโครงการ 
พัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 จากผู้บริหาร จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้ออกแบบก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ศูนย์ 
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน ให้เป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 
เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัตการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรค 
ระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
กล่าวรายงานและเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีส่งมอบแบบก่อสร้างโครงการพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (ฺBSL3)
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เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิไวยวัต 
ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ และเลขานุการ
สมาคมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการไทย 
พร้อมด้วย ดร.ชวิศา ชวกุล เยี่ยมชมการ
ดำาเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้มีภาวะ
พึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 
เพื่อหาแนวทางการขยายงานบริการ พร้อมทั้ง 
มอบเงินและส่ิงของสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ณ อบต.ดอยหล่อ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถนะผู้มีภาวะพึ่งพิง 

อบต.ดอยหล่อ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และงานรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิค 
การแพทย์ รุ่นที่ 56 ประจำาปี 2564 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 

พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 56 ประจำาปี 2564

กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
ทั้งนี้ ผู้แทนบัณฑิต กล่าวขอบคุณและมอบเงิน
บริจาคเพือ่นำาไปพฒันาคณะ จำานวน 142,000 บาท 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาัลยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ เทศบาลตำาบลป่าสัก จ.ลำาพูน ออกให้ 
บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี 
การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เอกซเรย์
ปอด ให้บริการการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิต 
และให้แนะนำาด้านสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  
ให้บริการตรวจและให้คำาปรึกษาทางด้าน
กายภาพบำาบัดเบ้ืองต้น  แก่ประชาชน ณ เทศบาล 
ตำาบลป่าสัก อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2565 

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกให้บริการ
วิชาการชุมชน ณ เทศบาลตำาบลป่าสัก 

จังหวัดลำาพูน
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

“เทคนิคการแพทย์ที่ข้ามมาเรียนฝั่งสวนดอก คือรุ่น 09.. มีรหัส 08.. อยู่
ด้วย 3 คน แล้วทางคณะฯ มีโครงการรับผู้จบอนุปริญญา จำานวน 5 รุ่น ผู้
ที่จบในปีการศึกษา 2512 เป็นอนุปริญญา เราเรียกว่า รุ่นแรก (ไม่มีรหัส) 
แต่พวกที่ข้ามฟากมา รหัส 09..+08.. +อนุปริญญา ใช้รหัส 12.. เรียกว่า 
รุ่นที่ 1 ตอนนั้นเทคนิคการแพทย์ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะแพทย์ วิชา
ส่วนใหญ่ก็เรียนที่คณะแพทย์ ส่วนวิชาทางเทคนิคการแพทย์จะเรียนที่ตึก
สีฟ้า และตึกคณะเภสัชเก่า ตอนนี้รื้อไปแล้ว  หอพักช่วงแรกจะแทรกอยู่
กับแพทย์ พอตอนปี 4 เริ่มมีหอพักของเราเอง จำาได้ว่าห้องกว้างขวางมาก 
อยู่ห้องละคนก็ยังได้ เพราะ นศ มีน้อย และคนที่มีบ้าน ที่พักข้างนอกก็
ไม่มีการบังคับให้อยู่หอ”
.... Cr. Nantaya กลุ่มไลน์สมาคมศิษย์เก่าเทคนิิคการแพทย์

รหัส 1076 รุ่น ที่ 2 จำาได้ว่า ตอนเรียน hemato พี่จิ๊ด (อาจารย์อรพินท์) 
และพี่หนอง (อาจารย์สนอง) จะตั้งกล้องให้ดูเม็ดเลือดที่ตึกสีฟ้า อาจารย์
ที่สอนจะเป็นอาจารย์หมอเกือบทุกวิชา เช่น อาจารย์หมอชัยโรจน์ / 
อาจารย์หมอปัญจะ / อาจารย์หมอมุนี สอนเคมีคลีนิค มีอาจารย์หมอ
มนตรี สอน physio ทางฝั่งคณะแพทย์
.... Cr. Yupalapat Supalert กลุ่มไลน์สมาคมศิษย์เก่าเทคนิิคการแพทย์

รับปริญญาเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อุปลานนท์ ที่ได้สูญเสีย
คุณภัทรา อุปลานนท ์

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 32 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 

สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดอรัญญิก จ.พิษณุโลก 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

คุณไพศาล จำารัสรัตนกร 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  167620 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 
สวดอภิธรรม ณ วัดสันคะยอม จ.เชียงใหม่ 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จำารัสรัตนกร ที่ได้สูญเสีย
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วิไลลักษณ์ ที่ได้สูญเสีย
คุณอนุเทพ วิไลลักษณ์
หัวหน้างานกายภาพ รพ.พะเยา 

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย ์
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3727502 

ด้วยความอาลัยยิ่ง

พ.ท. พีรพงษ์ ทองปุย 
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย ์
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3511162 
 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทองปุย ที่ได้สูญเสีย



21

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ภูมรินทร์  ที่ได้สูญเสีย
คุณวชิรญาณ์ ภูมรินทร์

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา  641110090 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

คุณจิรกิตต์ สุทธิคำา 
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  611110015 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
สวดอภิธรรม ณ บ้านเฮือนแก้ว 43 ต.ฮ้อยเงิน 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
ด้วยความอาลัยยิ่ง

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุทธิคำา ที่ได้สูญเสีย
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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
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่น 55
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

12 มกราคม 65
27 มกราคม 65

24 กุมภาพันธ์ 65
18 มีนาคม 65

 10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,230,497.64           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,030,497.64         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
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 AMS PROMT Channel
ทำาไมต้องเข็ม 3 เข็ม 4

ฉีดแล้วภูมิฯ อยู่นานแค่ไหน ไขข้อข้องใจกับผู้รู้

Live AMS PROMT Channel 
ตอน “บูสเตอร์โดส” ประสิทธิภาพวัคซีนสู้โควิด

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

วิทยากรโดย 
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

อาจารย์ประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ / ผอ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน
วิทยา


