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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 รับปี 2564 
จากช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย จนถึงช่วง
ซัมเมอร์ที่สดใสในเดือนมีนาคม  จุลสารฉบับนี้ 
มาพบท่านด้วยการปรับรูปแบบการนำาเสนอ
โดยเร่ิมต้นด้วยการแสดงความชื่นชมยินดี 
ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือให้พวกเรา
ร่วมชื่นชม แสดงความยินดี และเป็นต้นแบบ
ของรุ่นน้องๆ รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน 

นอกจากนั้นผู้แทนรุ่นพี่รหัส 22 ซึ่งประกอบ
ด้วยพี่ๆ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรังสี 
เทคนิครุ่ นแรกยั ง ไ ด้ เ ดินทางมามอบทุน
สนับสนุนแก่คณะเป็นจำานวนร่วม 700,000 บาท 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ด้วยตนเอง ซึ่งคณะขอขอบพระคุณพี่ๆ และ 
จะนำาไปใช้ เ พ่ือประโยชน์สูงสุดต่อน้องๆ 
นักศึกษาและการพัฒนาคณะ 

รวมถึงนำาเสนอกิจกรรมและภารกิจเด่นของคณะ 
เหมือนเช่นเคย ขอทุกท่านติดตามรายละเอียด
ได้ภายในเล่ม และหากศิษย์เก่าทุกรุ่นมีข่าว
ความเคลื่อนไหวภายในรุ่นสามารถส่งข่าวมา
ได้ที่ Email: prams@cmu.ac.th เพื่อนำา
เสนอในจุลสาร รวมถึง facebook fanpage 
ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ Associated Medical Sciences 
(@amscmu)
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ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาเทคนิค 
การแพทย์และสาขารังสีเทคนิค รหัส 22 
มอบเงินจำานวน 692,211 บาท เพื่อ
พัฒนาการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2564

“

”
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ชื่นชมยินดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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เพื่อชูเกียรติสตรีที่ทำางานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในด้าน
การครองตนและมีคุณธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 

เพื่อชูเกียรติสตรีที่ทำางานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในด้าน
การครองตนและมีคุณธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 

ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 
ในงานวันสตรีสากล ประจำาปี 2564

ได้รับรางวัลสตรีีผู้ปฏิบัติงานภาคราชการดีเด่น 
ในงานวันสตรีสากล ประจำาปี 2564

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

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธ์ิิ
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2211042
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2711065
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาอาชีวอนามัยและ 

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

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด 
กิจกรรมแถลงข่าว เรื่อง “กิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัย 
และนวัตกรรม By NRCT (In-House) : 1 ในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำาปี 2564 
(ครั้งที่ 3)” เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการ 
และประเทศชาติรวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์และ 
นักวิจัยในอันที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์สร้าง 
ความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งในวันนี้ วช. ได้มีการเปิดตัว 1 นักวิจัย ผู้ที่ได้
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2564 จากจำานวน 7 ท่าน ใน 5 สาขา ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง ซึ่งเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช ประจำาปี 2564

วช. ยกย่อง ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 23 

เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำาปี 2564

ข่าวเพิ่มเติมคลิก

https://www.nrct.go.th/news/%E0%B8%A7%E0%B8%8A-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ได้รับรางวัลช้างทองคำา ประจำาปี 2563 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำาบัด ระดับชำานาญการ
ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3911215

จาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 69 ปี เมื่อวันที่ 12 มีนาค 2564

ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยดีเด่น 
ประจำาปี 2563 

คุณณัชชา หิริโอตัปปะ
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานคลินิก 

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

จากวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ 
ประจำาถิ่นภายในลำาไส้ต่อการเรียนรู้จดจำาและการ
ทำางานของไมโครเกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน 
ซึ่งมีหรือไม่มีภาวะพร่องเทสเทอโรน

จากวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทซิสต่อ
กระบวนการเรียนรู้จดจำา และพยาธิสภาพในสมองของหนูขาวที่มีภาวะอ้วน
และดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำาด้วยอาหารไขมันสูง 
โดยมี ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2563

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำาปี 2563

คุณเกวรินทร์ จินาวงค์
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณฐิติกร จันทร์ไชย
ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 521110237
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AMS PROMT Channel
เสี่ยงแค่ไหน? ตรวจอย่างไร? มาหาคำาตอบได้ที ่

AMS PROMT Channel ตอน ก้าวไปกับ MT ในวิถี COVID19 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็น หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2563 กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. 
สมพร สังขรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำาปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย ์
ได้รับรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2563
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ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
ชีวการแพทย์ มอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความขอบคุณแด่ 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ผู้วาง
รากฐานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำาปีการศึกษา 2563 
ณ อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 

กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตฯ 
มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแด ่
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดกิจกรรม
การอบรมภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน
ในหัวข้อเรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบ
ป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อ
วัคซีนให้อาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ 
เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร

การอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและ 
การประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อสม. ณ อบต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

การจัดอบรมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และ 
เก็บตัวอย่างเพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อพิษ
สุนัขบ้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี 
สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
ดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม
ผาช่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้มีภาวะพ่ึงพิง องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า โดยมี นายสมบัติ เกียรติอนันต์ นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำาบลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบล 
แม่ก๊า และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนและประสานความร่วมมือ 
ในด้านการส่งเสริมและปฏิรูประบบสุขภาพ ฟ้ืนฟูผู้มีภาวะพ่ึงพิงให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลดภาระการดูแล 
พึ่งพิงจากครอบครัวในเขตพื้นที่ตำาบลแม่ก๊า
 
ทั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารกายและสมองเพื่อป้องกันภาวะ 
สมองเสื่อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล อาจารย์
ประจำาภาควิชากายภาพบำาบัด เป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีเปิดศูนย์์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง 
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า จังหวัดเชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ จัดโครงการการ
ดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน
ตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
การออกกำาลังกายที่เหมาะสมตามวัย การดูแลปอด
การกายภาพบำาบัดเบื้องต้น และการเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจสุขภาพของประชาชนในตำาบลดอยหล่อ จำานวน 
400 คน ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำาเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการ 
วิชาการชุมชน โรงเรียนสองแคววิทยาคม 

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุม
หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคโควิด-19 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้ารับการ Quarantine ครบ 14 วัน ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

คณบดี ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
คณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและ
การประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนในอาสาสมัครหมู่บ้านใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน
โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ 
เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

การอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
แบบป้องกันล่วงหน้าและ 

การประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อสม. 
ณ อบต.แม่ ก๊า จ.เชียงใหม่
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พิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เพื่อ 
ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการ
บริการสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร
พรประเสริฐ คณบดี และนายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ 
ผู้อำานวยการโรงเรียน ร่วมลงนาม ทั้งนี้ คณบดี
และผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ
เ ก่ียวกับแผนการการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ณ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เมื่อวันพุธที่ 3 
มีนาคม 2564

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับ 

รร.พัฒนาปัญญาไท

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ นำาทีมผู ้บริหาร  
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจ
ประเมินหน่วยงานท่ีมีความพร้อมเข้าสู่
ระดับ 300 คะแนน โดยมี รองศาสตราจารย์
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ กรรมการ และนางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ เลขานุการ 
เข้าตรวจประเมินเพ่ือยืนยันผลการดำาเนินการ และจะได้รายงานผลการตรวจประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ 
เกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า ออกให้ 
บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพด ี
ชีวีมีสุข ประจำาปี 2564 โดยตรวจสุขภาพและให้
คำาปรึกษาในการดูแลสุขภาพ การออกกำาลังกาย 
ที่เหมาะสมตามวัย การดูแลปอด การกายภาพ 
บำาบัดเบื้องต้น และการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
สุขภาพของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่ก๊า ตำาบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกให้บริการวิชาการชุมชน 

ณ อบต.แม่ก๊า ต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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AMS PROMT Channel
เทศกาล pm2.5 กลับมาอีกครั้ง 
มาดูแลป้องกันตัวเองกันดีกว่า

ในตอน PM2.5 COMEBACK มองไม่เห็น ใช่ไม่มี

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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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



21

รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลคุณคุณ
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

27 มกราคม 64
22 กุมภาพันธ์ 64
24 กุมภาพันธ์ 64

25 มีนาคม 64

 1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,500.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,180,044.01           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         5,980,044.01         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
สังคมเร่งรีบ เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทั้งการใช้ชีวิต เรียน ทำางาน
เกิดความเศร้า เหงา เครียด กดดัน ทุก(ข์)ปัญหาใจมีทางออก

ตอน อบอุ่น ผ่อนคลาย สบายใจในห้องเปรม 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่


