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FROM
THE
EDITOR

จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565  เป็น
ช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 คลี่คลายลง น้องใหม่ปีการ
ศึกษา 2565 และนักศึกษาจึงได้กลับมาเรียน
ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย และของคณะ 
ทำาให้คณะเทคนิคการแพทย์มีชีวิตชีวาข้ึน 
อีกครั้ง แต่การเฝ้าระวังและการควบคุม
การแพร่ระบาดยังมีต่อไป เป็นแนวทางการ
ดำาเนินชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ (new normal)  
นอกจากนั้นข่าวที่น่ายินดีสำาหรับรุ่นพี่ศิษย์เก่า
คือประเพณีรับน้องขึ้นดอยจะได้กลับมาจัด
ในปีนี้ โดยกำาหนดวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 
2565 นี้ พี่ๆ ทุกรุ่นจึงเตรียมตัวเตรียมการ
ต้อนรับน้องใหม่ได้ในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่าง

ส่ือสารจากบรรณาธิการ..ถึงชาว AMSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์

เช่น สนับสนุนเสื้อขึ้นดอยศิษย์เก่าเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งจัดทำาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะ
เทคนิคการแพทย์ มช. ทั้งนี้สามารถติดตาม
รายละเอียดความคืบหน้าของการจัดงาน
ได้จากผู้แทนรุ่น รวมถึงสื่อต่างๆ เช่น Line 
application, Facebook Fanpage คณะ
เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

ส่วนข้อมูลข่าวสาร ข่าวกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าช่ืนชม 
ยินดีของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ขอเรียนเชิญ 
ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่มจุลสารฉบับน้ี 

พบกันใหม่ฉบับที่ 3 ประจำาปี 2565 ในเดือน
กันยายนค่ะ 
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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 ี

การประกวดผลงานวิชาการประเภทการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement Continuous Quality Improvement: CQI) ในหัวข้อการพัฒนา 
แนวทางรับ-ส่งภาพถ่ายรังสีไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย  โดยมี ดร.นพ.ปองพล 
วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
ณ ห้องพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2565 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม 
ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 

“วิชาการก้าวไกล Sukhothai New Normal”

นางสาวศรุตา ทิมมี 
ศิษย์เก่าสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 601110244 
ปัจจุบันเป็น นักรังสีเทคนิค รพ.สวรรคโลก 

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

โดย รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ ได้รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานประดิษฐ์ “2022 
Shanghai International Invention and Innovation Exhibition” รูปแบบออนไลน์ 
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมา ในผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชันสำาหรับผู้ที่มีภาวะ 
metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง” โดยงานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนจากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และร่วมดำาเนินการโดย
ทีมหน่วยวิจัย Cancer Research Unit, Faculty of Associated Medical Sciences, 
Chiang Mai University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นหัวหน้า
หน่วยวิจัย

เข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี 
แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ 

Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony 2022 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จัดโดย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ 
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา 3311046 
 ปัจจุบันเป็น อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
NEWS
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ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ก๊า 
ตำาบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออก
ให้บริการวิชาการชุมชน ประจำาปี 2565 โดยมี 
การบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำาปรึกษา
อาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมอง
เสื่อม และประเมินสุขภาพจิต

คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน ประจำาปี 2565
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ณ เทศบาลตำาบลสันโป่ง อำาเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2565 
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ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ อำาเภอ
ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-12 
มิถุนายน 2565
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นายธันวา มหาไม้ และนางสาวปิยศรี พรมนีประสิทธ์ิ 
นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
การแข่งขันงานวิจัยนักศึกษารังสีเทคนิคแห่ง
ประเทศไทย (RT Research Forum) ครั้งที่ 1 
ประจำาปีการศึกษา 2564 ในผลงานวิจัย เรื่อง การ
ศึกษาสมบัติด้านการกำาบังรังสีของแก้วตัวอย่าง 
ท่ีเจือด้วยบิสมัทออกไซด์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 

นศ.รังสีเทคนิค มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน
งานวิจัยนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

นายรัฐพล อกนิษฐ์กุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง ในผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบ
วัสดุที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ที่มีองค์ประกอบของ
ดินประดิษฐ์สังเคราะห์จากยางพาราและโบรอน
สำาหรับกำาบังนิวตรอนทุติยภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร. 
ชญานิษฐ์ จำาปี เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา จัดโดย สมาพันธ์ 
นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (สนรท) 
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
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นางสาวปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์ และ นายธันวา มหาไม้ นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ Gold ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (2nd RT 
PCCMS Undergraduate Conference 2022) ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสมบัติการกำาบัง
รังสีเอกซ์ที่ระดับพลังงานทางรังสีวินิจฉัยของแก้วที่เจอด้วยธาตุดิสโพรเซียม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2565

นศ.รังสีเทคนิค ได้รับรางวัลระดับ Gold ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 
(2nd RT PCCMS Undergraduate Conference 2022) 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ Dr.Olivier EVRARD, Representative of IRD 
(Institut de Researche pour le Developpement) 
in Thailand ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัย AMS-CMU 
and IRD Research Collaboration และร่วมประชุมกับ
คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญภายใต้ความร่วมมือ TICA เพื่อ
นำาเสนอการวิจัยที่ทางโครงการได้ดำาเนินการวิจัยร่วมกัน
กับคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
Dr.Olivier EVRARD ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม

หน่วยวิจัย AMS-CMU and 
IRD Research Collaboration
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ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด KM Lunch 
Seminar 2565 ครั้งที่ 8 เรื่อง โรคฝีดาษ
วานร (Monkeypox) โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 7 
มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ผ่าน
ระบบออนไลน์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
จัด KM Lunch Seminar 

เรื่อง โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) 

นางสาวญาดา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ นักศึกษาปริญญา
เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม
นำาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Functional analysis of 
anti-HBsAg antibodies elicited by hepatitis 
B vaccination โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย 
คำาดวง, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong, Dr. Camille 

นศ.ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

Sureau, และ Prof.Dr. Catherine Gaudy-Graffin  
เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ Réunion  
annuelle AC42-Réseau national hépatites 
de l’ANRS Maladies Infectieuses Émergentes 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 - 8 
มิถุนายน 2565
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบูลสันต ิ
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กับสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร 
สร้างเสริมความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
งานวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทาง
ด้านเทคนิคการแพทย์ สร้างเสริมความพร้อม
ในการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพและ
สร้างเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิค 
การแพทย์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
การศึกษาต่อเนื่องการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 
การวิจัย และการประชุม ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ร่วมกับ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
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นางสาวลัภมาส เรือนคำา นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Oral 
presentation Award สาขา Pharmacognosy ใน
ผลงานการวิจัย เรื่อง Cytotoxicity and antioxidant 
activities of crude fractional extracts from Sophora 
exigua in leukemic cell lines. โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ  5th International Conference and Exhibition 
on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 - “Innovations in Pharmaceutical 
Sciences for Sustainable Development Goals” จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

นศ.ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
 ได้รับรางวัล Outstanding Oral presentation Award สาขา Pharmacognosy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำาดวง อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมประชุม
และนำาเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย VERDI 
ที่ทำาในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประชุมประจำาปี 
VERDI Second General Assembly Meeting 
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 ณ เมือง 
Padua สาธารณรัฐอิตาลี 

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำาปี VERDI 
ณ สาธารณรัฐอิตาลี 

โครงการ VERDI (SARS-coV2 variants Evaluation 
in pRegnancy and paeDIatrics cohorts) เป็น
โครงการวิจัยความร่วมมือระหว่าง 22 สถาบัน
ชั้นนำาทั่วโลก เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางด้าน
ระบาดวิทยา การถ่ายทอดเชื้อ การดำาเนินของโรค 
การรักษาเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุต่างๆ ในประชากร 
เด็กและหญิงต้ังครรภ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำาหนด 
ข้อแนะนำาทางสาธารณสุข โดยได้รับทุนสนับสนุน
จาก European Commission 
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการ 
ตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 
ประจำาปี 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมสุขเสริมประชาชน 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึง
บทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่มีสิทธ์ิ ในการตรวจสุขภาพประจำาปี ได้ทราบถึง
สภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 2 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
29 รูป และบริการตรวจสุขภาพ โดยความร่วมมือ 

ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำาบัด กายภาพบำาบัด และศูนย์บริการเทคนิค 
การแพทย์คลินิก มีให้บริการเจาะเลือดเพื่อหาน้ำาตาลและไขมันในเลือด X-RAY ปอด ตรวจมวลกระดูก 
วัดสัดส่วนไขมัน ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและ 
ความเครียด ประเมินความคิดความจำา และการคัดกรองภาษาและการพูดในเด็ก 2-9 ปี เป็นต้น

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. บริการตรวจสุขภาพ 
เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำาปี 2565
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การประชุมคณะทำางานรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเชียงใหม่-ลำาพูน ในโครงการหน่ึง
ตำาบล หน่ึงมหาวิทยาลัย หรือ U2T ระยะท่ี สอง และ 
การเตรียมการร่วมกันพัฒนางานเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดย
มีคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนจากสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนจากพ้ืนท่ี 6 ท้องถ่ิน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลดอยหล่อ เชียงใหม่,  เทศบาล
ตำาบลสันป่าตอง เชียงใหม่, เทศบาลตำาบลเวียงหนองล่อง 
ลำาพูน, องค์การบริหารส่วนตำาบลร้องวัวแดง เชียงใหม่, 
องค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งรวงทอง เชียงใหม่, เทศบาล
ตำาบลท่าศาลา เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1 
ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เม่ือท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

การประชุมคณะทำางานรับใช้สังคม มช. ร่วมกับ 
ท้องถิ่นในพื้นที่เชียงใหม่-ลำาพูน ในโครงการ U2T
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รุ่น 1876 บรรยากาศอบอุ่น ณ บันไดดอยสุเทพ ปี 2518
.... Line ID: Salakchit กลุ่มไลน์สมาคมศิษย์เก่าเทคนิิคการแพทย์

รูปนี้เป็นปีที่รหัส 19 (รุ่นนายกสมาคมฯ คุณจำาลอง) พาน้องรหัส 20
(รุ่นผศ.ดร.ยุทธนา/ศ.ดร.วัชระ) ขึ้นดอย และมีลุงรหัส 18 เช่น
อ.ปรีชา หมอเก้า มาแจม
.... Line ID: Wasna / Yuttana Mundee
กลุ่มไลน์สมาคมศิษย์เก่าเทคนิิคการแพทย์

ย้อนรอย
รับน้องใหม่

ขึ้นดอย

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วิทยนันทน์์ ที่ได้สูญเสีย
คุณสังคม วิทยนันทน์ 

ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2611047 
และ ศิษย์เก่าดีเด่นมหิดล ปี 2553 

 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

สวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) จ.เชียงใหม ่
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
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล 
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
นางกัลยรัตน์ จันตา 
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

20 เมษายน 65
25 พฤษภาคม 65

28 มิถุนายน 65

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

สรุปบัญชีเงินฝากศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

  ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์    1,241,031.05           บาท
   กองทุนพัฒนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  4,800,000.00        บาท
         6,041,031.05         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


