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ข่าวศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ACTIVITY 
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ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม รับน้องรถไฟ ประจำาปี 2562 ภายใต้แนวคิด Our 
Memories On The Railway ความทรงจำาระหว่างทาง นำารถไฟขบวนพิเศษ 14 โบกี้รับน้องใหม่ 
ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำาโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับ
อบอุ่น เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรม 
รับน้องรถไฟ ประจำาปี 2562
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สำานักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บริการ 
เทคนิคการแพทย์คลินิก ร่วมจัดกิจกรรมวันมหกรรม 
คุณภาพ (Quality Day) ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1
 
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ 
เทคนิคการแพทย์ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการ

นายกสามาคมเทคนิคการแพทย ์
แห่งประเทศไทย ให้การบรรยาย 
ในกิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพ 

( Quality Day ) ครั้งที่ 6

ความรู้ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 
รองคณบดฝ่ายบริหารีเป็นประธานเปิดงาน การจัด 
กิจกรรมวันมหกรรมคุณภาพในวันดังกล่าว 
มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนา 
งานประจำาสู่งานวิจัย (Routine to Research): R2R 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 
นายกสามาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ  
คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม ่
พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนท่ีมีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุด
อันดับ 1 - 10 ของการสอบตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โดย
ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำาภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การทำากิจกรรม แนะนำาการใช้ห้องสมุด รวมถึงระบบ 
การเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ในช่วงบ่ายนักศึกษารับฟัง 
การแนะนำาการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในแต่ละสาขาวิชา ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ประจำาปีการศึกษา 2562

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 วันที่ 12 - 18  สิงหาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190809082012.pdf
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบด ี
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ 
หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ บุคลากร ภาควิชา
รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา 
แลกเปล่ียนจาก Department of Medical Imaging 
and Radiology, Shu Zen Junior College of 
Medicine and Management, Taiwan โดยมี 
Lecturer Ryan Zhou เดินทางมาเยือน เพื่อร่วม
ประชุมวางแผนงาน และหารือความร่วมมือภายใต้ 
MOU ระหว่าง SZMC กับภาควิชาฯ พร้อมด้วย
นักศึกษา 4 ราย ร่วมฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาค
วิชารังสีเทคนิค เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 
13 สิงหาคม 2562 - 13 กันยายน 2562 นอกจากนี้ 
นักศึกษากลุ่มรังสีเทคนิคสหสัมพันธ์อาเซียนบวก 3 
ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับและสร้างสัมพันธไมตรี
ที่ดีต่อกัน ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค 
การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Shu Zen 
Junior College of Medicine and 
Management, Taiwan
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำาปีการศึกษา 
2562 เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และยังถือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่
นักศึกษา พิธีการประกอบด้วย ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำาพานไหว้
ครูมอบแด่คณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมโลกใหม่ในรั้วสีน้ำาเงิน ประจำาปี
การศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ของคณะเทคนิคการแพทย์มีความพร้อม 
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการ
ศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต 
นักศึกษา ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 

โลกใหม่ในรั้วสีน้ำาเงิน 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และหน่วยการวิจัยนานาชาติที่ 174/PHPT ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research 
Institute for Sustainable Development: 
IRD) ประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการนานาชาติ เรื ่อง “การกำาจัดเชื้อไวรัส 
เอช ไอ วีและไวรัสตับอักเสบเรื้อรังในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เราเข้าใกล้เป้าหมาย
เพียงใด?” (Elimination of Human Immuno-
deficiency Virus and Chronic Viral Hepatitis 
in South–East Asia: How close are we?) และ
เป็นโอกาสเดียวกันที่จะได้ร่วมเฉลิม ฉลองในวาระ
ครบรอบ 75 ปี ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส 
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 
19 - 20 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการนานาชาต ิ
เรื่อง Elimination of Human 

Immunodeficiency Virus and 
Chronic Viral Hepatitis in 

South–East Asia: How close are we?

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยพี เอช พี ที 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธีใหม่ๆ เพื่อ
สนับสนุนการกำาจัดโรคติดเชื้อเหล่านี้ การศึกษา
วิจัยในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน 
การถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดาสู่
ทารก (โครงการวิจัย iTAP และโครงการวิจัย 
iTAP2) และการวินิจฉัยการติดเชื้อเอช ไอ ว ี
โดยเร็ว ในเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น 
โดยมีนักวิจัย และบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีให้บริการ 
ทางด้านสุขภาพ แพทย์จากภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย กัมพูชา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม พร้อมทั้งตัวแทน
ของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคต่างๆ เหล่าน้ี 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป เข้าร่วม
แบ่งปันทักษะความรู้และประสบการณ์ จำานวน 
120 ท่าน  

ลงข่าวรอบสัปดาห์ มช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2562

https://prcmu.cmu.ac.th/images/mag/data-190816163534.pdf
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Seiji  
Okada จาก Center for AIDS Research, 
Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีให้การต้อนรับคณาจารย ์
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี 
พร้อมด้วย อาจารย์ประจำาภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
และกายภาพบำาบัด ให้การต้อนรับ Associate 
Professor Dr. Ling-Yi Lin และ Dr. Cheng- 
Feng Lin จาก Institute of Allied Health  
Sciences, College of Medicine, National 
Cheng Kung University, Taiwan ณ ห้องประชุม
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันต่าง
ประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพ่ือร่วม 

ประชุมวางแผนงานและปรึกษาหารือ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมถึง 
การแลกเปล่ียนนักศึกษา/บุคลากร และการพัฒนางานการศึกษาวิจัยร่วมกัน เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชม 
คณะฯ ในงาน CMU Open House 2019 เปิดบ้าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ ค้นหาความถนัด ความ
สนใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ 
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน 

CMU Open House 2019
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 2 และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



13

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 
“AMS CMU 44 ปี ดีต่อใจ พี่น้องทั่วไทย สานสัมพันธ์ 
ชาวสีน้ำาเงิน” เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไป 
ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงาน
กันอย่างคับค่ัง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ 
คณบดี พร้อมด้วยคุณจำาลอง เจริญวัฒนากุล นายก
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
 

AMS CMU 44 ปี ดีต่อใจ 
พี่น้องทั่วไทย สานสัมพันธ ์

ชาวสีน้ำาเงิน

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชู 
เกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าท่ีมีผลงาน 
โดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำาคุณประโยชน์ 
แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา 
จำานวน 13 ท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม 
ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำานานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 
นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำาปีการศึกษา 2562 “เตียวขึ้น
ดอย โตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ร่วมใจเดินขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า 
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ประจำาปีการศึกษา 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคนิค
การแพทย์ เข้าร่วมงานวิ่งมหากุศล เนื่องใน 
วันมหิดล ประจำาปี 2562 ซึ ่งงานในครั ้งนี้  
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพ 
บำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมออก
บูธให้การรักษาแก่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 
หลังจากการวิ่งอีกด้วย โดยมี นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2562

ในวาระวันมหิดลอันเป็นวันคล้ายวันสิ้น 
พระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 
24 กันยายน ของทุกปีน้ัน จะมีการจัดกิจกรรม 
หลายๆ ส่วน หนึ่งในกิจกรรมที่สำาคัญคือ 
“งานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 
2562” เพื่อเป็นการน้อมรำาลึก และเทิด 
พระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐาน 
การแพทย์และสาธารณสุขไทยให้ เจริญ
รุ่งเรือง  

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำาลังกาย รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ช่วย
เหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของ 7 คณะ และ 1 
สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมงานวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562
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ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 
เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ 
บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และในเวลา 10.00 น. เข้าร่วมพิธีเทิด
พระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่รางวัล และ
การแสดงปาฐกถา เรื่อง กัญชา: ยาพิษหรือยาวิเศษ

โดยในปีนี้ คุณอเนก แก้วปาน ศิษย์เก่าสาขาเทคนิค 
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำาตัว
นักศึกษา 3411072 ปัจจุบันเป็น นักเทคนิคการแพทย์ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนาม มาตรฐานอเมริกา 
(NSF) ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

เนื่องในวันมหิดลประจำาปี 2562
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Congratulations

คุณไพบูลย์ ทนันไชย
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 147612

ข้าราชการบำานาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลน่าน

ได้รับการยกย่องเป็น นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2562 
ในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
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Congratulations

คุณอเนก แก้วปาน
ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รหัสนักศึกษา 3411072 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :
 นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและ 

ผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนาม มาตรฐานอเมริกา (NSF) 

ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2562 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
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Congratulations

คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รหัสนักศึกษา 2911114

ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติประจำาปี 2561 
(เป็นคร้ังท่ี 7) จากนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน 
Thailand Insurance Expo 2019 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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Congratulations

ทนพ.สิรวิชญ์ เทวราชสมบูรณ์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รหัสนักศึกษา 581110092 

ได้รับรางวัลชมเชย คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิ
เทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
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เจ้าสาว  : คุณดุษฎี  สุทโธ 
ศิษย์เก่า : RT รหัส 35  
        และ ปริญาเอก รหัส51 
ปัจจุบัน : นักรังสีการแพทย์ชำานาญการ    
        รพ. มหมหาราชนครราชสีมา

เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสกับ คุณ Patrick Marti, Data Manager Passenger 
Information System by the Swiss Railway จาก Basel Switzerland 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อุบลราชธาณี
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ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพานิชวิทิตกุล ที่ได้สูญเสีย
คุณพัชราภรณ์   พานิชวิทิตกุล 

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167617
อดีตอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถึงแก่กรรมในวันที่ 1 กันยาย  2562  ด้วยความอาลัยยิ่ง

Rest in Peace

ขอแสดงความเสียใจ
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ภาพเก่าเล่าเ
รื่อง

“ ขอส่งรูปมาแทนความคิดถึงพี่น้องหมู่เฮาและท่าน อาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะ  
MT16 สังสรรค์กัน ณ แดนเมืองเหนือ เมื่อ 16 - 19 ส.ค. นี้จ้าว  ”

ที่มา: กลุ่มไลน์เพื่อสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
ความประทับใจผ่านภาพถ่าย

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

   EVENT

26 DEC
วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ และ

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12

อาคารเรียนและปฎิบัติการ 12 ชั้น

17  NOV

12 OCT

งานวิ่งคณะเทคนิคการแพทย์ 
AMS PROMT Running Mini Marathon 2019

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการวิชาการชุมชน ตรวจสุขภาพฟรี 
เนื่องในวันมหิดล ประจำ ปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
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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.ปฐม ปฐมธนพงศ์ี
สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย ์
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล 
คุณสุวิทย์ แซ่โค้ว
คุณสิริดา ยังฉิม
คุณธีร อุดมพันท์
คุณบรรยง คันธวะ
คุณขวัญใจ เกตุวงษ์
ร.อ.ชัชพงค์ สุขายะ
คุณสุนิสา  พงศาโรจนวิทย์
คุณโกศล รุ่งเรืองชัย
คุณสาธิต ลิขิตพงค์ธร
คุณพวงเพชร สิงห์สมบุญ
คุณชุลี ยมภักดี
คุณฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
คุณวิศิษฎ์  อนันต์สกุลวัฒน์
คุณทิพยา เอกลักษณา
คุณมัณฑนา มิตรชัย
คุณวาสุณีย์  วงศ์สวัสดิ์
คุณพรทิพย์  ลัภนะกุล
คุณวรพีพรรณ ธนะศักดิ์ศิริ
คุณสุทธิรัตน์ เชียงชัยนาม
คุณกัญญลักษณ์  ชัยคำาภา
คุณแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
คุณอานุไร จิตต์สุรงค์
คุณวิริยะ บุญยวรรธนะ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ร.ศ.กุลนภา  ฟู่เจริญ
ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
คุณจำาลอง เจริญวัฒนาคุณ
คุณวารุณี นวกิจไพฑูรย์
นายแพทย์นิยม  สุศิริวัฒนนนท์

1 กรกฎาคม 62

12 กรกฎาคม 62
24 กรกฎาคม 62

 600.00
30,000.00

1,000.00
500.00
500.00

1,000.00
500.00
500.00
500.00

1,000.00
500.00

1,000.00
500.00
500.00
500.00

1,000.00
 500.00
500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00

10,000.00 
 500.00 
 500.00 

 6,800.00 
 1,000.00 
 1,000.00
1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.วาสนา  ศิริรังษี
คุณกฤชฎากร ลำาจวน
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
คุณนวรัตน์  เจริญศรี
คุณอมรรัตน์  ธุสรานนท์
คุณชัชศรี เขื่อนสุวรรณ
คุณพิน ศรีสุข
คุณสมชาย  วิรัตน์โภคิน
คุณสุรพันธ์ ใจมา
คณปิยาภรณ์  กัลยาสิริ
คุณสุมาลี  ชะนะมา
คุณจิราพร  โรจน์ทินกร
คุณณัฐนันท์  อุสายพันธ์
ศ.ดร.สาคร  พรประเสริฐ
คุณธารินทร์ เศรษฐ์ธนวิโรฒ
คุณสว่าง  ชัยโส
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
คุณชาลี  พรหมน้อย
คุณทรงราชย์  ไชยญาติ
คุณปรีชา  นิติสถาพร
คุณรณชัย  ดวงแก้ว
คุณดลินา ตันหยง
คุณสิริวัชร  เอกอภิรัตน์
เทคนิคการแพทย์1876
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณศุภนิจ โรจน์สราญรมย์
คุณสมศักดิ์  อร่ามมนทิราลัย
พ.อ.ธีระชัย  ศิริเศรษฐ์ไพศาล
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
คุณออัญญา ปริยายสุทธิ์
ผศ.ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย
คุณไพศาล เหลืองศุภบูล
คุณวิไลพร กรมชารี
คุณศิริชัย นิยมานนท์

24 กรกฎาคม 62

26 กรกฎาคม 62

1 สิงหาคม 62
7 สิงหาคม 62

13 สิงหาคม 62

 5,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00
1,000.00 
 2,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 3,000.00 
 1,000.00 

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

 500.00 
 500.00 

 3,000.00
 5,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,500.00 
 1,000.00 
 1,500.00 
 1,000.00
1,000.00 
 1,000.00 
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณสาโรจน์ รัศมีชวลิต
คุณสมชาติ กลัดเพ็ชร์
คุณสุรชัย  จิตภักดีบดินทร์
คุณรุ่งทิวา สุริยะ
คุณกชพรรณ ศีลาเจริญ
คุณปิยะดา  วิรัตน์พงษ์
คุณวิภาวดี ประสานทอง
คุณชัชญา ต่ายใหญ่เที่ยง
คุณธารี กาเมือง
รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณพงศ์ณุ  ปริณามโอสถ
คุณนัดดา รีชีวะ
คุณอาทิตย์ บุญมาก
ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส์
คุณสุจิรา มุกดา
คุณณัฐนันท์ บุตรราช
คุณอัจฉรา ขุนอาสา
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 36
คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล
คุณพรทิพย์ พงษ์สามารถ
คุณดารี่  พลนามอินทร์ 
คุณจิราภรณ์ บูรณะพล 
คุณไญยรัตน์  สินอนันต์วณิช 
คุณปรีชา วิชิต 
คุณปริชาติ  ต๊ะสาร 
คุณภาวิณี  นุ่นมี 
คุณขนิษฐา พันธุรี
คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 1276
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รหัส 5211
ศิษย์เก่ารหัส 32
นายแพทย์ธนธัส ภูวิชัย
นางสาวษมาภรณ์  สมัครรบ

21 สิงหาคม 62

22 สิงหาคม 62

28 สิงหาคม 62
29 สิงหาคม 62
6 กันยายน 62

13 กันยายน 62
16 กันยายน 62

17 กันยายน 62

 10,000.00 
 10,000.00 
 30,000.00 

500.00 
 1,000.00 
 2,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 1,000.00 
 2,000.00

500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00 
 500.00
500.00 
 500.00 

 11,500.00
 1,000.00 
 1,000.00
2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 2,000.00 
 6,000.00

20,000.00 
 25,000.00 
 31,832.68 
 20,000.00 

 5,000.00 
 5,000.00  
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รายนามผู้บริจาคเงินกองทุน

   ศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณสิงห์คำา ธิมา 
คุณอัญชลิตา สงครินทร์ 
คุณสุพรรณี วงศ์แก้ว 
คุณมนชิต คันธวงศ์ 
คุณวรัญญา สารวิทย์ 
คุณอัจฉรา  บุญสิทธิ์ 
คุณปริศนา เจริญพร 
คุณสุพัฒนา คำาสอน
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 39 
คุณชมภูนุท  กนกแสนไพศาล

รวมยอดทั้งสิ้น
 

20 กันยายน 62

26 กันยายน 62

 1,000.00 
 400.00 
 500.00 

 1,000.00 
 400.00 
 400.00 
 500.00 
 500.00 

8,300.00 
 1,000.00

 330,232 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


