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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ต้อนรับ 
ฤดูฝนที่สดชื่น อากาศและท้องฟ้าที่เชียงใหม่
กลับมาสดใสพร้อมๆ กับสถานการณ์โควิด 
ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกับชาวเทคนิคการแพทย์ 
ท่ียังคงสร้างผลงานมากมายตามวิชาชีพ  ในส่วน 
ของคณะฯ นำาโดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์
ดร.สาคร พรประเสริฐ ได้ให้บริการเชิงรุกใน 
การตรวจเพ่ือตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือโควิด - 19 
“ติดเชื้อโควิด-19 รู้ผลเร็ว ป้องกันตนเอง 
ป้องกันคนอ่ืน” โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศฝรั่งเศส 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มการเข้าถึง
การรับบริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัด
เชียงใหม่และลำาพูน 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พวกเราได้
ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ จำานวน 324 คน เข้ามา 
เป็นน้องใหม่ของคณะ ซึ่งพี่ๆ ศิษย์เก่าทุกคน
ขอต้อนรับและรับขวัญลูกช้าง AMS 63 ด้วย
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมดีๆ ต่างๆ ได้ 
ภายในเล่มนะคะ พบกันอีกคร้ังช่วงเปิดภาคเรียน 
แบบ new normal ซึ่งคณะได้ปรับปรุง
ห้องเรียนและสถานที่ให้เหมาะกับการเรียน
แบบใหม่ และการดูแล ป้องกันการเฝ้าระวังเช้ือ
เป็นอย่างดีแก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคนค่ะ
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน จัดโครงการการจัด
ตั้งระบบบริการเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อโควิด - 19 (Drive - Thru COVID - 19 Test-
ing) “ติดเชื้อโควิด-19 รู้ผลเร็ว ป้องกันตนเอง 
ป้องกันคนอื่น” โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่าง ย่ังยืนประเทศฝรั่ ง เศส 
(The French National Research Institute 
for Sustainable Development (IRD)) เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการการจัดตั้งระบบบริการเชิงรุก
เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19
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โครงการดังกล่าวได้จัดตั้งระบบการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยโรคเชิงรุกท่ีสะดวกต่อผู้รับบริการผ่าน 
Application ทาง Smart Phone เป็นการตรวจ
แบบ Real-Time RT PCR ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่
แม่นยำา รวดเร็ว และสามารถทราบผลทาง SMS ได้
ภายใน 24 ชั่วโมง  โดยจะใช้วิธีการป้ายคอ (Throat 
swab) ใช้เยื ่อบุที ่อยู ่ในคอ, เนื ้อเยื ่อหลังจมูก 
(Nasopharyngeal swab) ของผู้รับบริการ เพื่อเอา 
เชื ้อที ่อยู ่ลึกเข้าไปในโพรงจมูก มาตรวจในห้อง
ปฏิบัติการ เพื่อเพาะหาเชื้อไวรัสต่อไป โดยมีการ
ทดสอบการดำาเนินการของโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 
เมษายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน  

โครงการได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากหลาย 
ภาคส่วน เช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนช่ันแนล  
จำากัด สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุนค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500.- บาท จาก 
ค่าตรวจปกติ 3,500.- บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถชำาระค่าตรวจได้ในราคา 1,000.- บาท 

คนที่ติดเชื้อแล้วประมาณ 80% ไม่แสดงอาการใดๆ เลย 
แต่สามารถแพร่เชื้อได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ของเชื้อได้ทันเวลา เราจึงเปิดโครงการนี้ขึ้นมา 
เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงแล้วประสงค์อยากจะตรวจเข้ามาตรวจ 

เข้าถึงได้ง่าย ป้องกันได้ทันเวลา จะได้ทราบว่าตัวเอง 
มีเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในตัวหรือไม่ ถ้ามีจะได้ 

ทำาการรักษา หรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่ผู้อื่น

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสำาเริง 
ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน พร้อมด้วย 
นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลำาพูน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา 
ผู้ อำ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และเยี่ยมชมการให้บริการตรวจวินิจฉัย
โรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) แก่ประชาชนทั่วไป
ด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR 
ด้วยวิธี Drive-thru ซึ่งมีความสะดวกปลอดภัย
โดยไม่ต้องลงจากรถ ในโอกาสนี้ ได้ให้สัมภาษณ์
กับสถานีข่าว NATION TV ช่อง 22 เกี่ยวกับการ
ให้บริการตรวจโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสกัดการแพร่เช้ือโค
วิด-19 ในจังหวัดลำาพูนอีกด้วย

ภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน
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คุณ Zhang Xiaoyizi Karen และ คุณ Peng Yingjun 
บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้แก่แขนงจุลชีววิทยา
คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์แขนงจุลชีววิทยา
คลินิกให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาฯ ช้ัน 6 อาคาร 3 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ จิตติพลังศรี และครอบครัว บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
มอบเงินจำานวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบริการวิชาการชุมชน: การจัดตั้งระบบเชิงรุก 
เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19  (Drive - Thru COVID - 19 Testing) โดยมี คุณจุรีภรณ์ 
บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอำานวยการประจำาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และ คุณสมชัย เจิดเสริม
อนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 

คุณสมศักดิ์ คุณจันทรัตน์ 
จิตติพลังศรี และครอบครัว
มอบเงินสนับสนุนโครงการ

เพื่อตรวจวินิจฉัย 
การติดเชื้อโควิด-19 

คุณ Zhang Xiaoyizi Karen 
และ คุณ Peng Yingjun 

บริจาคชุดตรวจและวัสดุวิทยาศาสตร ์
ให้แก่แขนงจุลชีววิทยาคลินิก
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คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก และ โครงการ PHPT มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 
แบบ drive-thru จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำาพูน มายัง โครงการ
จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามตลาด Farmers 
Market) ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการตรวจ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการใน จ.เชียงใหม่ สามารถเข้าตรวจได้อย่าง
ทั่วถึง เช่น กลุ่มแรงงานกลับคืนถิ่น ผู้ที่กลับจากต่าง
ประเทศ และประชาชนที่คิดว่าตนเองเสี่ยงต่อการติด
เชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ สามารถเข้ารับการตรวจได้
ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับ
การสนับสนุนเงินบริจาคค่าตรวจจากหลายภาคส่วน 
อาทิเช่น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม
ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุน
ค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500 
บาท จากค่าตรวจปกติ 3,500 บาท ซึ่ง 
ผู้สนใจ สามารถชำาระค่าตรวจได้ในราคา 
1,000 บาท (จำากัดจำานวน 500 ราย) ด้วย
วิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ซึ่ง
จะได้ผลการตรวจที่แม่นยำา รวดเร็ว และ
สามารถทราบผลทาง SMS ภายใน 24 ช่ัวโมง 
โดยใช้ Throat swab และ Nasopharyngeal 
swab เพื่อนำาเยื่อบุที่อยู่ในคอและเนื้อเยื่อ
หลังโพรงจมูกของผู้รับบริการ มาตรวจหา
สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสในห้องปฏิบัติการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
โครงการ PHPT โทร. 053-801192-3
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โทร.053-936027

@จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบชุด PPE จำานวน 100 ชุด 
ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์

วารสาร RE-FORM เข้าสัมภาษณ์การให้บริการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 16 อดีต
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคใต้ มอบชุด PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid – 19 จำานวน 100 ชุด ให้
แก่คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำานวย
การสำานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็น 
ผู้แทนมอบ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ สำานักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดลำาพูน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำาดวง แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เรื่องการให้บริการตรวจเชื้อไวรัส 
COVID - 19 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ทีมงานสำานักพิมพ์และวารสาร ศูนย์บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลงวารสาร RE-FORM ในฉบับต่อไป ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง 
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ และคณะเทคนิค
การแพทย์ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือ ในด้านการส่งเสริมและปฏิรูป
ระบบสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ
และรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมี นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำาเภอ 
ดอยหล่อ เป็นประธาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระ 
อุปถัมภ์ฯ นำาโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 
นายกสมาคมฯ มอบชุด PPE หน้ากาก N95 และ Face 
shield ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ MT ไทยรวมใจสู ้ภัย 
COVID-19 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจและจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันเชื้อให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการตรวจวินิจฉัยหาเชื ้อโคโรน่าไวรัส โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มอบ
ชุด PPE หน้ากาก N95 และ Face shield 

 ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้
บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพปลอดภัย ห่างไกล 
โรคร้ายตำาบลแม่ก๊า โดยตรวจสุขภาพและให้คำาปรึกษา
ด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด และ
กายภาพบำาบัด แก่ประชาชนในตำาบล ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเเม่ก๊า อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่
เมื่อวันที่ 27 - 28  มิถุนายน 2563 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีทำาบุญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ ประจำาปี 2563 นำาโดย
ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมฯ และ
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
ณ สำานักงานสมาคมเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพฯ เมื่อวัน
ที่ 29 มิถุนายน 2563

พิธีทำาบุญสมาคมเทคนิค 
การแพทย์แห่งประเทศไทย 

เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 
ประจำาปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ออกบริการวิชาการชุมชน 

ณ อบต.เเม่ก๊า อ.สันป่าตอง 
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ข่าวบุคคล

PERSONNEL 
NEWS
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Congratulations

ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา  2611064

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) 
กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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Congratulations

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต ์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2211034

ได้ดำารงตำาแหน่ง นายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (2563 - 2566)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
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Congratulations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ ์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาาตัวนักศึกษา 4211166 

อาจารย์ประจำาาภาควิชากิจกรรมบำาาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในโอกาสได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”  
สาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำาปี ๒๕๖๓
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บัวทอง ที่ได้สูญเสีย
นางสาวจันทร์สุดา บัวทอง 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4011013
ถึงแก่กรรมในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศรียอง  ที่ได้สูญเสีย
คุณชัยวัฒน์ ศรียอง  

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3311112
ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

“ วันกาชาดโลก ที่ข่วงประตูท่าแพปี 2532 
มีศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม 

กล่าวรายงาน กิจกรรมมีรับบริจาคโลหิต 
และแจกอาหารเย็น นักศึกษามีอรรณพ 

สุภานันท์ และเพื่อนๆ ค่ะ  ”

ที่มา: กลุ่มไลน์เพื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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

คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล

รวมยอดทั้งสิ้น

28 เมษายน 63
26 พฤษภาคม 63
24 มิถุนายน 63

 1,000.00
1,000.00
1,000.00

3,000  บาท

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์      197,806.98           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         4,997,806.98         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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พร้อมอย่างไร? 
กับ NEW NORMAL

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

พร้อม SHOW 
ไปกับ AMS CMU 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่

AMS PROMT Channel


