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มช. น�ำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกของไทย

“MORE SPACE” Community แห่งใหม่มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
กระตุน้เศรษฐกจิ และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่		น�าร่องใช้	“Digital	Transcript”	 
เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทย	ช่วยให้ผูรั้บบรกิารได้รับเอกสาร 
อย่างรวดเรว็	ปลอดภยั	และเป็นมาตรฐานสากล	รองรบัการใช้งาน 
ภายในประเทศ	รวมถงึแสดงต่อสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ	
พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เกิดการใช้งาน 
อย่างแพร่หลายในวงกว้าง

ขั้นตอนการขอ CMU Digital Transcript
(https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document)
1.		Log	in	เข้าสูร่ะบบขอเอกสารด้วยข้อมลูผูใ้ช้งานทีล่งทะเบยีนไว้	 
	 หรือ	CMU	Account
2.		เลือกรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที่ต้องการขอเอกสาร
3.		เลอืกรปูแบบการจัดส่งเอกสาร	เป็น	เป็น	Digital	Document
4.		เลือกประเภทเอกสารที่ขอ	 เป็น	 Digital	 Transcript	 
	 (ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

	 ตามเงื่อนไขการขอเอกสาร	ดังนี้
	 -	Transcript	ฉบับภาษาอังกฤษ	สามารถขอได้ทุกรหัส
	 -	Transcript	ฉบับภาษาไทย
	 +	ปริญญาตรี	ส�าหรับนักศึกษา	รหัส	50...	เป็นต้นไป
	 +	บัณฑิตศึกษา	ส�าหรับนักศึกษา	รหัส	61...	เป็นต้นไป
5.	 เลือกจ�านวนชุด	 และกรอกอีเมล	 ส�าหรับจัดส่งเอกสาร	 
	 ตามจ�านวนชุดที่ขอ
6.		ตรวจสอบรายการขอเอกสารและค่าธรรมเนียม
7.		ช�าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสาร	ผ่านระบบ	QR	Code
	 	 จากนัน้รอรับอเีมลจดัส่ง	Digital	Transcript	ภายใน	
24	 ชั่วโมง	 ของวันและเวลาท�าการ	 ค่าธรรมเนียม	 Digital	
Transcript	เอกสารชุดละ	50	บาท	ต่อการจัดส่ง	1	อีเมล
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักทะเบียน
และประมวลผล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โทร.	0-5394-8901

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 มช.	 เปิด	 “MORE	 SPACE”	 เนรมิตพื้นที่โล่ง	 ให้เป็น	 Lifestyle	 แห่งใหม่ 
ใกล้มหาวิทยาลัย	ซึ่งเปิดให้ประชาชน	นักศึกษาปัจจุบัน	ศิษย์เก่า	และผู้ที่สนใจได้ขายสินค้า	
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ	ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	ผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลาย	รวมไปถงึการจัดกจิกรรม
ตามเทศกาลต่างๆ	โดยมหาวทิยาลยัเลง็เหน็ว่า	พืน้ทีแ่ห่งนีค้วรมกีารจดัสรรเพือ่ให้เกดิประโยชน์	
มีการเคลื่อนไหวและการสร้างรายได้	 รวมทั้งเป็นพื้นท่ีที่ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา 
ในเรื่องของกระบวนการขายสินค้าต่างๆ	 ไปด้วยกัน	 และยังรวมไปถึงการใช้เป็นพื้นที่กลาง 
ในการท�ากิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง	ผู้ช่วยอธิการบด	ีผู้แทนอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยนายพบิลูย์ ญาตมิติรหนนุ ผูอ้�านวยการกองกลาง	ส�านกังาน 
มหาวทิยาลยั	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมพิธถีวายราชสักการะเนือ่งในวนัพระบาทสมเดจ็ 
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์	ประจ�าปีพุทธศักราช	2564	 
โดยมี	นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 
พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ	 กงสุลต่างประเทศ	 ข้าราชการพลเรือน	 ตุลาการ	 อัยการ	
ทหาร	 ต�ารวจ	 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้าราชการบ�านาญ	
สมาคม	ชมรม	สโมสร	พ่อค้า	ประชาชนประกอบพธิถีวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต	ิณ	ห้อง
ประชมุ	3	ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต	ิ7	รอบ	พระชนมพรรษา	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2564

 รองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวแสดงความ
ยินดีในความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร	Mini	
Chinese	Program	และทววิฒิุ	ในสงักดัส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	โดยมี	คุณพัน จิน่  
รองกงสลุใหญ่แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าเชยีงใหม่	ศาสตราจารย์เฉนิ อี ้ผูอ้�านวยการสถาบนั 
ขงจือ่	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวแสดงความยนิด	ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	จากสถาบนั 
อาชวีศกึษาทัว่ประเทศ	เข้ารบัการฝึกอบรม	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	สร้างทกัษะ	ตลอดจนเทคนคิ 
การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี	ทีส่ามารถน�าไปใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
และพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจบัุน	ณ	ห้องประชมุชัน้	2	 
โรงแรมดิเอ็มเพรส	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2564
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  รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
กล่าวแสดงความยนิดีในโอกาสเปิดร้าน	CM	C	Mee	โดยม	ีนายส�าเรงิ ไชยเสน 
รองผูว่้าราชการจงัหวัดเชียงใหม่	เป็นประธานเปิด	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ผูแ้ทน 
จากองค์กร	หน่วยงาน	ห้างร้านต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ร่วมพธิเีปิดโครงการ	 
“Multi-Brand	Store”	แบบ	O2O	Marketing	ซึง่เป็นโมเดลธรุกิจแบบ	Offline	 
to	Online	ทีส่ร้างการผสมผสานระหว่างข้อดขีองการขายของบนของโลกออนไลน์	 
และน�าจุดแข็งของการขายแบบออฟไลน์เอาเข้ามาช่วยยกระดับการบริการ 
บนโลกออนไลน์	หรอื	Omni	Chanel	ท่ีน�ากลยุทธ์ทางการแบบบูรณาการ	ผสมผสาน 
การส่ือสารในช่องทางต่างๆ	ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่รวมเอาประสบการณ์ 
ของการซือ้ของออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกนัอย่างลงตวั	เพือ่ก�าหนดตวัตน 
ของแบรนด์ให้ชดัเจน	ให้บริการกบักลุม่เป้าหมายและลกูค้าได้ด้วยข้อมลูชดุเดยีวกนั 
ทกุๆ	ช่องทาง	รวมถงึยงัสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบักลุม่เป้าหมาย 
และลูกค้าได้อย่างละเอยีดรอบด้านสร้างช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้ากลุม่	Micro-SMEs	 
สมาชิก	 BizClub	 เพื่อพัฒนาสู่การจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	 
ณ	บริเวณส่วนจดัแสดงชัน้	2	ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่าเชยีงใหม่	แอร์พอร์ต	
เมื่อวันที่	1	เมษายน	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มช. เปิด “MORE SPACE”          (ต่อจากหน้า 1)

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�านาจ อยูส่ขุ รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีท�าบุญ	 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเภสัชศาสตร์	ประจ�าปี	2564	โดยมี	นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์  
ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุ	รองศาสตราจารย์เหรยีญ หล่อวมิงคล ผูอ้�านวยการ 
ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมบุคลากรส�านักฯ	ร่วมพิธี	
เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ รองอธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ภาคเหนอื	ครัง้ที	่2/2564	ตามโครงการ	การพฒันาระบบและกลไกสนบัสนนุ 
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือปี	 2563	ณ	 ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	"หริภุญไชย"	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท	์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวฒุ	ิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ต้อนรับ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิทร์  
อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	และคณะ	ในโอกาส
ทีม่าศกึษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐั	โดยม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คตูระกลู ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่	กล่าวต้อนรบั	ณ	ห้องประชุม	ตะวัน	กงัวานพงศ์	อาคารยทุธศาสตร์	
ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2564

	 บริเวณลานกว้างตรงข้ามหอประชมุมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่	 (ไร่ฟอร์ด)	 ได้มีการจัดพื้นที่ให้เป็นตลาดนัด
สุดชิล	ชื่อว่า	“MORE	SPACE”	ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง
มหาวิทยาลัย	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงให้	 กลายเป็นลาน 
ใช้ประโยชน์	 โดยหลังจากเปิดตัวไปแล้ว	 ได้รับกระแส
ตอบรับดีมาก	มีนักเรียน	นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 
ต่างพากันไปเดินเที่ยวชมโครงการ	 ซึ่งขณะนี้มีร้านค้า
และรถฟูด๊ทรคั	จ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่เข้าร่วมเป็น
จ�านวนมาก	มกีารตกแต่งพืน้ทีอ่ย่างสวยงาม	โดยจุดเด่น 
ของโครงการ	MORE	SPACE	จะแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น	3	โซน	 
ประกอบด้วย	 โซนแรกคือ	 “ลานชอ	MORE	 SPACE”	 
มกีารจดักจิกรรมและการท�าร้านค้าต่างๆ	ทีเ่ป็นร้านประจ�า	
อยู่จ�านวน	10	ร้าน	และเป็นร้านที่มีการคัดเลือกมาแล้ว
ว่ามีคณุภาพ	ราคาเหมาะสม	ใช้วตัถดุบิต่างๆ	ท่ีก่อให้เกิด
การกระจายรายได้	รวมท้ังเป็นการน�าเอาวตัถดิุบท่ีอยูใ่น 
บ้านเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 ส่วนของโซนที่	 2	 คือ	 

“คอีอส	MORE	SPACE”	ซ่ึง	คอีอส	(Kiosk)	หมายถงึ	ร้านค้า 
ขนาดเล็ก	 ๆ	 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
ได้มีพื้นที่ในการกระจายสินค้าได้มากขึ้น	 และโซนที่	 3	 
คอื	“ไนท์มาร์เกต็	MORE	SPACE”	ทีเ่ป็นสสีนัแห่งใหม่ใน
ยามค�่าคืน	นอกจากนี้แล้ว	ทุกวันเสาร์	-	อาทิตย์	พบกับ 
ตลาดวนัหยดุสดุชคิกบั"	Bike	Night	Market	"	หรอืตลาดนดั 
รถถบี	แหล่งรวมงานคราฟท์	โฮมเมด	สนิค้าท�ามอื	สนิค้า	มอืสอง	 
โดยความเป็นเอกลักษณ์อยูท่ีพ่่อค้าแม่ค้ามีจกัรยานเป็น 
ร้านค้าเคล่ือนทีข่องตัวเอง	และปิดท้ายด้วย	“Pet	Market”	 
ตลาดนดัคนรักสตัว์	ท่ีสามารถใช้พ้ืนท่ีพาสตัว์เลีย้งมาเดนิเล่น 
ได้สบายๆ	 ด้วยความพร้อมของพื้นที่	 มีบรรยากาศดี 
ในช่วงยามเยน็	ตดิกบัววิทวิทศัน์ทีด้่านหลงัเป็นดอยสเุทพ	 
เหมาะแก่การออกก�าลงักายและเดนิเทีย่วพกัผ่อนเป็นอย่าง
มาก	ผูท่ี้สนใจสามารถมาเท่ียวชมโครงการ	“MORE	SPACE”	 
Lifestyle	แห่งใหม่ใกล้	มช.	โดยจะเปิดตัง้แต่เวลา	11.00	น.	 
จนถึงเวลา	22.00	น.	ของทุกวัน
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หวังว่าการสร้างคอมมูนต้ีิ 
ในพ้ืนทีใ่กล้มหาวทิยาลัย	ใกล้ใจกลางเมอืง	จะเป็นการกระตุน้ 
การท่องเทีย่วของเชยีงใหม่	ให้เกดิเมด็เงนิหมนุเวยีนสูร่ะบบ 
เศรษฐกจิในอนาคต	อกีทัง้ยงัช่วยต่อยอดโอกาส	เพิม่ช่อง
ทางธุรกิจให้กิจการร้านค้าต่างๆ	
เกิดการสร้างงาน	 สร้างอาชีพให้
ประชาชนอีกด้วย

หยุดสงกรำนต์เดินทำงออกต่ำงจังหวัด
กรุณำกรอกข้อมูล

 หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด 
ระหว่างวนัที ่10 – 18 เมษายน 2564 นกัศกึษาและ
บคุลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  กรณุากรอกข้อมลู   
แบบส�ารวจการเดนิทางของนกัศกึษาและบคุลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Student and 
Staff Inter-provincial Travel Survey)
ได้ที ่https://cmu.to/ReportCoV19HD หรอื
สแกน QR Code



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 15  ปีที่ 16 วันที่ 12-18 เมษายน 2564

www.cmu.ac.th3

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สพุฒัน์ จริานสุรณ์กลุ  
คณบดีคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะบคุลากร	ประจ�าปี	2564		“Future	Skills	 
Development”	(รุน่ท่ี	1)	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รตันาภรณ์  อาวพินัธ์  
รองคณบด	ีกล่าวต้อนรบัวทิยากรและผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ทัง้นีม้กีารอบรม	2	รุน่	 
ซึง่ได้รับเกยีรตจิากทีมโค้ชมากประสบการณ์	น�าโดย	นายรฐัภมู ิเฮงรศัม	ีExecutive	 
Coach	 	 ส�าหรับผู้บริหารองค์กร	 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับ	
Professional	Certified	Coach	จาก	International	Coach	Federation	 
พร้อมด้วย ดร.สหรฐั เจตมโนรมย์	และนางสาวชมพนุูช โตเจรญิ	ณ	เรอืนรบัรอง 
อ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	-	30	มีนาคม	2564	(รุ่นที่	1)	
และวันที่	1	–	2	เมษายน	2564	(รุ่นที่	2)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	จัดการอบรมเชิงปฏบิตักิาร		 
เรื่อง	 “การจัดท�าแผนที่ชุมชน”	 ภายใต้โครงการ	 “การแปรรูปไม้ไผ่อัดแท่ง,	
ไม้ไผ่อดัแผ่น”		ตามโครงการบรกิารวชิาการรบัใช้สงัคมยกระดบัเศรษฐกจิและ
สงัคมรายต�าบลแบบบูรณการ	(มหาวทิยาลัยสู่ต�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ)	 
โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์กานต์ ค�าแก้ว	และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นวทิยากร		ณ	ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	“หรภุิญไชย”	จังหวดัล�าพนู	 
เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

		บคุลากรศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	“หรภิญุไชย”	จงัหวดัล�าพนู	 
เข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์	เผยแพร่	และประชาสมัพนัธ์	การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควนั	ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัจงัหวดัล�าพนู	 
ซึง่จดัโดยส�านกัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดัล�าพนู	โดยมนีายพรีะ  
ช่วยบ�ารงุ	ผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดัล�าพนู	 
เป็นประธานในพธีิเปิด	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน	ข้าราชการ	หน่วยงานศนูย์ราชการ
จงัหวดัล�าพนู	นกัเรยีน	นกัศกึษา	ณ	ศนูย์ราชการจังหวดัล�าพนู	ต�าบลศรบีวับาน	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร สู่ประเสริฐ	 รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	 
“การวดัและประเมนิผลทางแพทยศาสตรศกึษา	และการตดัเกรดในหลกัสตูรแพทย
ศาสตรศกึษาบณัฑติ”	ให้แก่คณาจารย์สงักดัคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 วิทยากรโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภา หลิมรัตน	์ อาจารย์จาก 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ณ	ห้องประชมุชัน้	15	อาคารสุจิณโณ	 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
11 เมษายน 2564

ผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
หนึ่งเดียวที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
ดูแลทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ 
ผู้อ�านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(PODD	Centre	–	ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ	นายรุ่งวิทย์ สุวรรณมหาชน 
นักเขียน-นักแต่งหนังสือ	วรรณกรรมไทยชื่อดัง	

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่		รหัส		13	คณะวิทยาศาสตร์	
ที่ได้รับรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ

ในฐานะผู้มีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมให้ชื่อศรีบูรพาปรากฏในแวดวง
วรรณกรรมไทยในวาระครบรอบชาตกาล	๑๑๖	ปี	
“ศรีบูรพา”	(กุหลาบ	สายประดิษฐ์)	ในปี	๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563 จากส�านักงานข้าราชการพลเรือน

นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผูต้รวจราชการกรมทรพัยากรธรณ	ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่		รหัส		22	คณะวิทยาศาสตร์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่		รหัส	25	คณะศึกษาศาสตร์



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463
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