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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565  มาพร้อม
กับฝนที่ชุ่มฉ่ำามากสำาหรับปีนี้ แต่ขณะเดียวกัน
สถานการณ์โรค Covid-19 ก็คลี่คลายให้พวก
เราได้กลับมาใช้ชีวิตกันอีกครั้ง ทำาให้เมือง
เชียงใหม่กลับมาคึกคักใกล้เคียงเดิม ศิษย์เก่า
เทคนิคการแพทย์ที่คิดถึงบ้านสีน้ำาเงินและ 
รั้วม่วง มช. ก็ไม่ต้องเก็บความคิดถึงไว้เพียง
ในใจแล้ว วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ เทศกาล 
รับน้องขึ้นดอยจะกลับมาอีกครั้งให้เราร่วม
ยินดีและส่งน้องใหม่ขึ้นดอย นอกจากนั้น
สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช. ยังได้จัด
งานเล้ียงต้อนรับและมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่า 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้มีผลงานดีเด่น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ก่อน
วันขึ้นดอย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดง
ความยินดีกับทั้งศิษย์เก่าและน้องใหม่ รวมถึง
ได้พบปะเพื่อน พี่น้อง อาจารย์ในบรรยากาศ
แห่งความอบอุ่นที่กลับมาอีกครั้งในรอบ 3 ปี   

จุลสารฉบับนี้ยังคงนำาข่าวสารของชาวเทคนิค
การแพทย์ มช. ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และบุคลากรท่ีร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
สังคมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผู้อ่านสามารถติดตาม 
รายละเอียดพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้ภายในเล่ม
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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 ี

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)  
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 
1  สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทาน 

โล่เกียรติยศทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำาปี 2563 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 2011034  

 ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

ในงานวันมหิดล น้อมรำาลึกพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด 
ประจำาปี 2565 สาขาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คุณธานี วงษ์ชัย 
ศิษย์เก่าสาขาคณะเทคนิคการแพทย์ 
รหัสประจำาตัวนักศึกษา 4011034 

ปัจจุบันเป็น นักเทคนิคการแพทย์ ชำานาญการ 
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
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Congratulations
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
แสดงความยินดีกับ คุณอุทิศ กันธิยะ ศิษย์เก่ารังสี
เทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัว
นักศึกษา 2811091 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า 
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2565 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
และปาฐกถาพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ คณะ
แพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2565
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม 
(Popular Program) ประจำาปีการศึกษา 2564 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล 
ผู้ช่วยคณบดีและรองประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้เข้ารับมอบโล่รางวัล
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา รักษาการแทน 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2565
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คุณแสงสิรินทร์ วงศ์สิรินานนท์ ศิษย์เก่าสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส
ประจำาตัวนักศึกษา 541110255 ปัจจุบันเป็น นักรังสีเทคนิค ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ
เสื้อรับน้องขึ้นดอย ลูกช้าง AMS 65 ทั้งแบบเสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม จัดโดย สมาคม
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร  
พรประเสริฐ คณบดี ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ศิษย์เก่ารังสีเทคนิค ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดออกแบบเสื้อรับน้องขึ้นดอย ลูกช้าง AMS 65
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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คุณจุติฝัน คิดฉลาด ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 36 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานบริษัท เอ 
อาร์ ที ไบโอเทค จำากัด ส่งตัวแทนมอบน้ำายาและอุปกรณ์ตรวจโควิด จำานวน 3,156 ชุด และหลอด
ทดลองพลาสติก จำานวน 14,400 หลอด รวมมูลค่ากว่า 1,237,450 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอนและงานวิจัย ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2565 

บริษัท เอ อาร์ ที ไบโอเทค จำากัด 
มอบน้ำายาและอุปกรณ ์

ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญอาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ อาคาร
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม) เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2565

ท้ังน้ี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จะเปิดให้บริการ 
ทางกายภาพบำาบัด กิจกรรมบำาบัด ประเมินและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็ก และศูนย์นวดไทย ให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย ์
ร่วมพิธีทำาบุญอาคารศูนย์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



10

คุณอรอุมา โสภา คุณสายฝน ทศภาทินรัตน ์
และ คุณพิลาศิณี สุวรรณ ตัวแทนศิษย์เก่า
กิจกรรมบำาบัดรุ่นที่ 18 มอบเงินจำานวน 
20,401.25 บาท เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของภาควิชากิจกรรมบำาบัด โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้า 
ภาควิชา และคณาจารย์ ร่วมรับมอบ ณ ห้อง
ประชุมภาควิชากิจกรรมบำาบัด ชั้น 10 อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ศิษย์เก่ากิจกรรมบำาบัดรุ่นที่ 18 
มอบเงินสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของภาควิชากิจกรรมบำาบัด

คุณศิริรัตน์ กันทะวงศ์ ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ 
รหัส 42 ในนาม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด มอบสายคล้องคอให้สโมสร
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข อาจารย์ประจำา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คุณธนกรณ์ ฉัตรเงิน 
นักจัดการงานทั่วไปฝ่ายกิจการนักศึกษา และ

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
มอบสายคล้องคอให้สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ตัวแทนสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัท 
โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้ให้ 
ความอนุเคราะห์ สายคล้องคอสำาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี ณ อาคาร 3 
คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2565
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์  
อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสได้รับ
รางวัล “เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลกระทบ
สูงเชิงเศรษฐกิจ” ในผลงานวิจัย เรื่อง “Immuno-
chromatographic Strip Test for Screening 

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย ์
ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2565

Thalassemia Carriers” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค 
ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ 
ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” 
ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2565 (CMU High Impact Research 
& Innovation Expo 2022) ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2565 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์บูรณาการวิชาการ 
เพื่อความเป็นเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (AMS Integrated 
Academic Excellence Center) เพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
(Speech Therapy) และจัดตั้งศูนย์การแพทย์
แม่นยำา (Precision Medicine) เพื่อขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาพันธุศาสตร์
และเทคโนโลยีการหารหัสพันธุกรรม เพื่อนำาไปสู่ 
การเป็นผู้นำาศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ 
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติ 
เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์บูรณาการ 
วิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2565

พิธีเปิดอาคารศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (AMS-IAEC)
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คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล และ
อาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ระดม พงษ์วุฒิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชยันต์ 
รางศรี และ อาจารย์ ดร. ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ จากศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมและต้นแบบ (InnoFab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022 จากผลงาน 
“บุญช่วย” ซึ่งเป็นชุดเครื่องพยุงน้ำาหนักเพื่อการฝึกยืนและเดินสำาหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทาง 
การเคลื่อนไหว จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ย่านนวัตกรรมการแพทย์ Suandok Medical Innovation 
District ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานวิ่งมหากุศล 
มหิดล ประจำาปี 2565 รายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ 
คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การรักษา 
ทางกายภาพบำาบัดสำาหรับนักวิ่ง ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2565

คณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมงานวิ่งมหากุศล มหิดล’ 65
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ 
ศรีบัณฑิตมงคล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ในการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2565 ณ สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2565 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบของที ่ระลึกแสดงความยินดีแก่ 
คุณสุมิตร เพชราภิรัชย์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ปี 2565-2567 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 ณ สำานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ เมื่อวันที่ 18  
กันยายน 2565

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก ่

คุณสุมิตร เพชราภิรัชย์ 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
แสดงความยินดีกับ คุณอุทิศ กันธิยะ ศิษย์เก่ารังสี
เทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัว
นักศึกษา 2811091 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า 
ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2565 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
และปาฐกถาพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร 
พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ คณะ
แพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2565
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รุ่น 2311xxx ... Line ID: Dr.Thanusak Tatu 
กลุ่มไลน์สมาคมศิษย์เก่าเทคนิิคการแพทย์

ช่วงฝึกงาน Blood Bank และเป็นหน้าหนาว สมัยก่อนหนาวมากจึงต้องใส่เสื้อกันหนาวกัน
ซึ่งอาจารย์ท่านก็อนุโลม ...ส่วนคนที่ใส่เสื้อแลป และ น่าจะกำาลังทำา cross matching
เป็นเพื่อนกลุ่มรหัสใกล้กันครับ ชื่อ ดุสิต  ..จำาได้ว่า เราไปทำาแลป Blood Bankที่
ธนาคารเลือดฝั่ง รพ. สวนดอก ตรงตึกเก่าที่ทุบแล้วและตอนนี้เป็นตึกเฉลิมฯ ครับ

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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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 
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล 
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล 
คุณสวรส วงศ์เมตตา

25 กรกฎาคม 65
24 สิงหาคม 65
26 สิงหาคม 65
29 สิงหาคม 65
23 กันยายน 65
26 กันยายน 65

 1,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00 
1,000.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์     1,250,031.05         บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,050,031.05           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


