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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 ี

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาวิชาการ ประจำาปี 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2011020 
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2011028 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในโอกาสได้รับรางวัล ต้นกลัาแห่งความดี ประจำาปี 2565
สาขาบริหารการศึกษาดีเด่น

จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 45 มอบเงินจำานวน 
88,326.66 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2565

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 45 มอบเงินสนับสนุนคณะฯ
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน AMS CMU 47 ปี “ชาวสีน้ำาเงิน
สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง” และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์
เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคุณจำาลอง 
เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำาคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา จำานวน 27 ท่าน ประจำาปี 2565

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินวงสุทราภรณ์และคณะฯ ผู้เป็นหนึ่งในต้น
เสียงเพลงประจำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2565

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ จัดงาน AMS CMU 47 ป ี
“ชาวสีน้ำาเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง”
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ อนุเคราะห์พื้นที่และ 
ร่วมสนับสนุนในการระดมทุน โครงการ กองทุน 60 ปี CMU Student Start- Up

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ Reunion 
ครั้งที่ 7 “เรารักกัน” ก่อนร่วมประเพณีรับน้อง 
ขึ้นดอย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 
ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวต้อนรับ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายก
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาเก่าจากคณะต่างๆ 
ร่วมงาน อย่างคับคั่ง บรรยากาศสนุกสนาน เต็ม
ไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกว่า 500 คน 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง
ทองกวาว สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

คุณจำาลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทำางานศิษย์เก่าคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุเคราะห์พื้นที่และร่วมสนับสนุนในการระดมทุน โครงการ 
กองทุน 60 ปี CMU Student Start- Up กองทุนที่สนับสนุนการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ Startup มืออาชีพ ในงาน AMS CMU 47 ปีชาวสีน้ำาเงินสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ ซึ่งบรรยากาศ
ของงานยังคงมีความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคน
ทารี่ฮิลล์ 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมกิจจกรรมพบปะสังสรรค์ 
Reunion ครั้งที่ 7 “เรารักกัน”
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปี 2565 “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา 
พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”  ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล 
รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2565 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการ 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปี 2565
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน กิจกรรม 
การกุศล ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ตอน
เพื่ออาคารสุจิณฺโณ ในระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 
2565 รวมระยะเวลา 7 วัน ระยะทางประมาณ 830 
กิโลเมตร เพื่อระดมเงินสมทบทุนการบูรณะซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ที่ดูแลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี พร้อมจัด
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสู่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมในกิจกรรมฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง 
กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ครั้งที่ 5 

ตอนเพื่ออาคารสุจิณฺโณ ระยะทาง 
830 กิโลเมตร
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำาบุญ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 47 ปี 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็น
ประธาน ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ 
แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี อดีตคณบดี คณาจารย์ และ
บุคลากร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศ.นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2565

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 47 ปี
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี มอบ
ทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการ
ศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 33 ราย ซึ่งทางคณะเทคนิค
การแพทย์ ได้จัดสรรทุนจากงบประมาณเงิน 
รายได้  จำานวน 270,000 บาท และจากผู้มี
จิตศรัทธา มูลนิธิ บริษัท และศิษย์เก่า จำานวน 
281,500 บาท ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบทุน
การศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2565
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ศาสตราจารย์ ดร.ดรสาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี พร้อม
ด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ ร่วมงาน
เลี้ยงแสดงความยินดีกับ Dr. Nicole NGO-GIANG-
HUONG ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส ภายใต้ความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ Dr. Nicole 
ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ เครื่อง
อิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส มอบเพื่อ
เป็นบำาเหน็จความชอบแก่ทหารและพลเรือน จาก 
ฯพณฯ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจำาประเทศไทย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และแขก 
ผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ Alliance 
Française de Chiang Maï เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2565

ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส คณะเทคนิคการแพทย ์
ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Luc de Witte จาก The Hague University of Applied Sciences, 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมสานความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการใน
โครงการศึกษาวิจัยและให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายภาพบำาบัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Professor Dr. Luc de Witte จาก 
The Hague University of Applied 
Sciences, The Netherlands

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่ วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ 
ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคกาแรพทย์ และ Dr.Shohei Ohgi 
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร จาก Seirei  
Christopher University ร่วมลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยเริ่มจากภาค
วิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มี 
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ SCU มา
อย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการสอน การวิจัย 
ตลอดจนสนับสนุนการเขียนโครงการร่วม รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยน
การใช้ห้องปฏิบัติการและการระดมทุนวิจัยระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และ 
นักศึกษา  ณ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
และ Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Ms. Clarisse 
Veylon-Hervet, Regional Counsellor in Global 
Health, South-East Asia, French Embassy in Thailand 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนโครงการวิจัย AMS-CMU & 
IRD Research Collaboration คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทาง
วิชาการ และเยี่ยมชมห้องให้คำาปรึกษาโครงการนับ
หนึ่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

การอบรมหลักสูตร Upper Limb Prosthesis and Orthosis 
ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศเซเนกัลและบุรุนดี

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และ 
อาจารย์ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ

ต้อนรับ Associate Prof. Dr. Koen De Wandeler, Chair, KU Leuven Regional Committee for 
South-East Asia จาก KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ในโอกาสเป็นผู้แทนของ Faculty of Movement 
& Rehabilitation Sciences (FABER), KU Leuven เดินทางมาร่วมสานความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัย ร่วมกับภาควิชากายภาพบำาบัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การ
ต้อนรับ Associate Prof. Dr. 

Koen De Wandeler จาก 
KU Leuven ประเทศเบลเยียม
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน วันกิจกรรม
บำาบัดโลก ประจำาปี 2565 (World Occupational 
Therapy Day 2022) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ภายใต้แนวคิด 
Opportunity + Choice = Justice เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 
และประชาสัมพันธ์วิชาชีพกิจกรรมบำาบัด โดยกำาหนด
ให้วันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมบำาบัดโลก 
ทั้งนี้ ภาควิชากิจกรรมบำาบัด ได้ดำาเนินกิจกรรมตลอด
มาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ OT 
Talk (Opportunity + Choice = Justice) โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สังข์อู๋ และ อาจารย์ 
ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล เป็นวิทยากร  และ ร่วมสนุกกับ
เกม และกิจกรรม OT Check in / OT Challenge / 
OT Choose และการเผยแพร่ Live ถ่ายทอดสดผ่าน
เพจของภาควิชากิจกรรมบำาบัด ณ ลานหน้าอาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2565

ภาควิชากิจกรรมบำาบัด จัดงานกิจกรรม
บำาบัดโลก ประจำาปี 2565 
(World Occupational Therapy Day 2022) 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมงานวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 
เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - 
Chiang Mai Marathon 2022) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบให้มูลนิธิขาเทียม 
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่ว
ตระกูล นำาทีมนักศึกษากายภาพบำาบัด นำาวอร์มก่อนปล่อย
ตัวให้แก่นักวิ่ง Full marathon ทั้งนี้ ภาควิชากายภาพบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ นำาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ 
พวงมะลิ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ 
คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร  
ศิษย์เก่าและนักศึกษา  ร่วมให้การบริการทางกายภาพบำาบัด
สำาหรับนักวิ่งในงาน CMU Marathon 2022 ณ บริเวณ
ศาลาอ่างแก้ว โดยมีนักวิ่งมารับบริการเป็นจำานวนมาก 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมให้บริการกายภาพบำาบัดนักวิ่ง 
งาน CMU Marathon 2022
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารจาก Faculty of Medicine, State 
Islamic University Syarif Hidayatullah, 
Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย Dr. Flori Ratna 
Sari. Vice Dean for Academic affair,  
Dr. Fika Ekayanti. Vice Dean for  
administration, Dr. Ahmad Zaki. Head 
of Medical Study Program และ Chris  
Adhiyanto, PhD. Head of Laboratory 
medicine and research เพื่อบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย
ระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Dr. Faiz H. Shah, LEADERSHIP 
& ORGANIZATION DEVELOPMENT,  
Executive Director of the Yunus Centre at the 
Asian Institute of Technology  (AIT) และ ดร.ธนวรรณ 
สำาลีรัตน์  ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ระหว่าง YUNUS CENTER AT THE ASIAN 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY กับคณะเทคนิคการแพทย์ 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Dr. Faiz H. Shah ในโอกาสร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ผู้บริหารจาก Faculty of Medicine,  

State Islamic University Syarif  
Hidayatullah ประเทศอินโดนีเซีย
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
School of Pharmacy, The Southwest Medical 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
และ Prof. Wei Siping, Dean, School of Pharmacy 
พร้อมด้วยผู้บริหาร จาก School of Pharmacy, The 
Southwest Medical University ร่วมลงนาม
 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ลงนามครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2560 โดยมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกิจกรรมการส่งเสริมการสอน การวิจัย 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และนักศึกษา โครงการ
ฝึกอบรมปริญญาเอกร่วม การวิจัยแบบร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ ซึ่งในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ประสบความสำาเร็จอย่างมาก จึงร่วมมือกันเพื่อต่ออายุ MOU ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 และจัด
พิธีลงนาม Virtual MOU Signing Ceremony ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ School of Pharmacy, 

The Southwest Medical Universityผสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ณัฏฐฎา 
ป้านประดิษฐ์ จาก University of Washington 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาประชุม
หารือด้านงานวิจัยร่วมกับทีมวิจัยคณะเทคนิค
การแพทย์ และลงนามข้อตกลงเพื่อมาปฏิบัติ 

หน้าที่ ตำาแหน่งอาจารย์พิเศษและนักวิจัย สังกัด LUCENT International Collaboration ณ ห้อง
ประชุม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
ดร.ณัฏฐฎา ป้านประดิษฐ ์

จาก University of Washington
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พานิชวิทิตกุล ที่ได้สูญเสีย
คุณมนูญ พานิชวิทิตกุล 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสประจำาตัวนักศึกษา  167621 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดสุทธิวราราม ศาลา 1

ถนนเจริญกรุง สาทร ยานนาวา กรุงเทพฯ 
ด้วยความอาลัยยิ่ง
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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

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    4,800,000.00           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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