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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน 2564  จากฤดูร้อน 
ดอกไม้สดใสสู่ฤดูฝนใบไม้เขียวชุ่มชื่น แต่
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงอยู่
กับประชาชนชาวไทยและทั่วทั้งโลก ทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำาเนินชีวิตอย่าง
มากมาย รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เหตุการณ์สำาคัญในช่วงเวลาระหว่างเดือน
เมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี ยังคงไม่สามารถ
ดำาเนินการได้เช่นกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์
รดน้ำาดำาหัว จนถึงบรรยากาศการต้อนรับ 
น้องใหม่ลูกช้าง 64 รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็น 

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปีที่ 2 ซึ่งพวกเราต่างหวังว่าวัคซีนจะช่วยเป็น
ทางออกและทำาให้ฟ้าหลังฝนของเรากลับมา
สดใสดังเดิม 

อย่างไรก็ตาม ชาวเทคนิคการแพทย์ AMS CMU 
ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรยังคง
สร้างสรรค์งานเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผู้อ่าน
สามารถติดตามรายละเอียดพร้อมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้ภายในเล่ม 

พบกันใหม่ฉบับที่ 3 ประจำาปี 2564 ในเดือน
กันยายนค่ะ 
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สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ 
มอบเงิน จำานวน 10,000 บาท พร้อมด้วย 
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย จำานวน 
30 กล่อง ให้กับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษา 
ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม 
เชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนู หินทอง  
ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและจัดการ 
ทรัพย์สิน ผู้รับมอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่าย 
ศิษย์ เก่ า สัมพันธ์ และองค์กรสัม พันธ์  
ผู้แทนมอบ ณ สำานักงานบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2564

“

”

สมาคมศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์

พร้อมด้วยศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์  

บริจาคเงินและหน้ากากอนามัย
 ให้กับโรงพยาบาลสนาม

เชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)
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“

”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัย Surgical 
mask N95 และ ชุด PPE โดยมี ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ นายแพทย์ เศรษฐพงศ์ บุญศรี 
รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และคุณมะลิวรรณ หินทอง 
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธ์ุคงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
องค์กรสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นผู้แทนมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 
อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ บริจาค
หน้ากากอนามัยและชุด PPE 
ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำาใจสู้ภัยโควิด
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สำาหรับตรวจโควิค-19 ในช่วงสถานการณ์ 
โควิดระบาดระลอก 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ 
นำาทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย 
คำาดวง อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์  ณ ศาลาอ่างแก้ว 
และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดลำาพูน 

หน่วยบริการเคลื่อนที่
เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19
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หน่วยบริการเคล่ือนท่ี เป็นโครงการท่ีได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กร USAID และ  
Thailand One Health University 
Network (THOHUN) ในการเปล่ียนแปลง 
โมเดลแบบ Drive-Thru เป็นการบริการ 
ที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ภายใน
พ้ืนท่ีของรถบรรทุกคันเดียว โดยสามารถ
ทำาการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ลำาคอ 
และเก็บตัวอย่างเลือด เก็บรักษาสิ่งส่ง
ตรวจ และจัดการกับขยะติดเชื้อจาก
การเก็บตัวอย่างภายในคราวเดียว
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ชื่นชมยินดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
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จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเข้ารับมอบโล่
เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ณ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านวิชาการ ประจำาปี 2564 

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

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัส 28 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชารังสีเทคนิค 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี
Congratulations
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ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย น ดิ ี
Congratulations
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ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราจะมีพลังต่อสู้กับโควิดได้อย่างไร?
มาทำาความเข้าใจพร้อมกันใน..

Live AMS PROMT Channel
ตอน วันเทคนิคการแพทย์ไทยเปิดความนัยภูมิคุ้มกัน 

จาก Covid Vaccine

วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชากเทคนิคการแพทย์ มช. และ

ผอ.ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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โดย สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ

ระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 4 ประจำาปี 2564 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ ระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 4 ในโอกาสนี้ ทางทีม 
ผู้บริหารขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาภารกิจของคณะและศูนย์
บริการฯ จนผ่านการประเมินในครั้งนี้

EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ 
“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ” EdPEx คือกรอบที่ทำาให้มอง/ 
คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน...
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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการ 
สัมมนาภาควิชารังสีเทนิคประจำาปี 2564 โดยจัด
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง เรื่องสำาคัญของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำา เป็นวิทยากร ณ ห้อง 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ และผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดการบรรยายพิเศษ 
เรื่องสำาคัญของการประกันคุณภาพ 

การศึกษาและหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์
ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
และหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำาบลแบบบูรณาการ (1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย)  
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำางาน และผู้รับการ 
จ้างงาน บัณฑิตใหม่ ประชาชน และทีมคณะ

กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID โครงการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ (1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย)

ทำางานในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID 
(U2T – COVID-19 WEEK)  เพื่อให้การดำาเนิน
กิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำาลังระบาดอยู่
ในปัจจุบัน ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 
2564 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค (RT PCCMS Academic Skill 
Competition 2021) ผ่านระบออนไลน์ จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
 
นางสาวณิชกานต์ มะโนนัย และนางสาวจิตตา ป้อพลอย ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับสอง
ในการนำาเสนอผลงาน เรื่อง ศึกษาเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอแบบเร็วเพื่อให้สำาหรับวัด
ปริมาตรสมอง โดยมี อาจารย์ ดร.อุเทน ยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำาเสนอผลงาน เรื่อง การออกแบบวัสดุที่
สามารถปั้นข้ึนรูปได้ที่ประกอบด้วยดินประดิษฐ์สังเคราะห์และโบรอนสำาหรับกำาบังโฟตอน-
นิวตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำาปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค
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คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดวันเสวนาวิชาการ
งานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์  
(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร  
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้า
ของหัวใจ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to 
Increase Citations for Publications” และ “การ
เขียนนิพนธ์บทความปริทัศน์ (review article) และ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์
พาณิชย์ แนะแนวทางในการเขียนหนังสือ และบทบาท
ของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุน
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์/บุคลากรในการ 
ขอตำาแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ และผ่าน 
ระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 

วันเสวนาวิชาการงานวิจัย 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจำาปี 2564
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ภาควิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงวิชาการ 
เรื่อง “แนวทางการดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 
โรคหัวใจและการออกกำาลังกายตามสมัยนิยม
ทางกายภาพบำาบัด” โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง แนวทาง
การดูแล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรค

หัวใจและการออกกำาลังกาย 
ตามสมัยนิยมทางกายภาพบำาบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
เทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 2564 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท 
แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการวิชาการ บรรยายด้าน
การเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
บรรยายเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา นำาเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การรับน้องใหม่ ผ่าน Facebook Live คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2564
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U2T มช.-ดอยหล่อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำาการเปล่ียนแปลง 
ในชุมชนพื้นที่ดอยหล่อ ภายใต้โครงการยกระดับ 
เศรษฐกิจและสังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ(1 
ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ในความดูแล 
50 ตำาบล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากทั้งหมด 
3,000 ตำาบลทั่วประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี 
สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
ดอยหล่อ และผู้แทนอุทยานแห่งชาติแม่วาง 
ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย 
รัตนเสถียร ท่ีปรึกษาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
และที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานเปิดงาน 
ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติแม่วาง สำานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อำาเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 

U2T มช.- ดอยหล่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาศักยภาพผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

ในชุมชนพื้นที่ดอยหล่อ 
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และในโอกาสนี ้ นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ 
นางสาวปพิชญา เดชมี และ นายทักษ์ดนัย จำารัส  
ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมเทคนิค 
การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ในการนำา
เสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพ
สำาหรับการตรวจวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของ
เม็ดเลือดแดง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ 
ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ในการประชุมคร้ังน้ีด้วย 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระ 
อุปถัมภ์ฯ จัดงาน Mini symposium on 2021  
Research Highlight and Student Forum เพื่อนำา
เสนอผลงานวิจัยของนักเทคนิคแพทย์และนักศึกษา
โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคม
เทคนิคการแพทย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน ผ่านระบบ
 Zoom Webinar เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 

การประชุมในครั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักเทคนิค
การแพทย์กับงานวิจัยโรคปรสิตสมัยใหม่ วิทยากรโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปิ่นละออ  และการบรรยาย 
เรื ่อง Fundamental of Immunology for 
Understanding Immune Response in COVID-19 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ
กสิณฤกษ์ 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงาน

Mini symposium on 2021
Research Highlight and Student Forum 
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Startup Thailand League ปีที่ 5 เป็นเวที
ค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัย
ทั่วไทย นำาเสนอแผนงานธุรกิจในรอบสุดท้าย
ของภาคเหนือ รวม 70 ทีม จัดโดย สำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี นาย
ปริวรรต วงษ์สำาราญ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม สำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็น 
ผู้มอบรางวัล โดยทีม Erythro-Sed ทีมชนะเลิศ
ประจำาภูมิภาค จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย
ชิงแชมป์สุดยอด Startup Thailand League 
ระดับประเทศ ประจำาปี 2564 ในงาน STARTUP 
Thailand League: DEMO Day 2021 พร้อม
โอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นช่วง
ต้นเดือนสิงหาคมนี้

นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำารัส  
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาทีม Erythro-Sed ตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ Pitching 
Startup Thailand League ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในผลงานผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
ของเครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (ESR) และการ
ตรวจประเมินความชำานาญทางผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิค 
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ 
จังหวัดเชียงใหม่

นศ.สาขาเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 
Pitching Startup Thailand League 

ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ขอบคุณภาพข่าว https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1701688/

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1701688/
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ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสวดอภิธรรม
และบำาเพ็ญบุญกุศลศพคุณแม่วรรณี แสงอุดม ภรรยาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์  
ร่วมพิธี ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน2564

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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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
ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณพวงทิพย์ คุณานุสรณ์์
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลคุณคุณ
คุณอนุชา  มีเกียรติชัยกุล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

8 เมษายน 64
29 เมษายน 64

27 พฤษภาคม 64
31 พฤษภาคม 64
10 มิถุนายน 64
25 มิถุนายน 64

 5,311.00
1,000.00
5,000.00
1,500.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,198,700.38           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         5,998,700.38         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
โควิด 19 - พาเครียด ยิ่งตามข่าว หายใจเข้าหายใจออกไม่ทั่วท้อง

ทั้งบั่นทอนสุขภาพกายและใจ จากเครียดน้อยๆ กลายเป็นเครียดเรื้อรัง
ถ้าทุกคนเริ่มเจอปัญหานี้ เรามาฟังวิธีจัดการความเครียด

เพื่อรับมือกับ COVID ระลอกใหม่อย่างไร? ไม่ให้ป่วยใจ 

Live AMS PROMT Channel ตอน เข้าใจสมอง เข้าใจหนทางสร้างสุข
วิทยากรโดย รศ.เทียม ศรีคำาจักร์

สามารถชมย้อนหลังได้ที่




