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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

	 สำ�นักพระร�ชวงั	แจง้ใหท้ร�บว�่	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้โปรด

กระหมอ่ม	ใหส้มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์	 ในก�รพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 ครั้งที่	 ๕๕	 แก่ผู้สำ�เร็จ 

ก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓-๒๕๖๓	 ในวันที่	 ๑๔	มกร�คม	

๒๕๖๕	ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

	 พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ครั้งที่	๕๕	 

ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ในปีนี้มีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�มีสิทธิ์เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 

จ�ก	 ๒๓	 คณะ	 ๒	 สถ�บัน	 และ	 ๑	 บัณฑิตวิทย�ลัย	 โดยผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่มีสิทธ์ิเข้�รับ 

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	๕๕	จำ�นวน	๔,๐๕๙	ร�ย	ทั้งนี้	 

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ประก�ศกำ�หนดวันเกี่ยวกับพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 ให้ผู้สำ�เร็จ 

ก�รศกึษ�	แจง้คว�มประสงคล่์วงหน�้ผ�่นระบบออนไลน	์และจองช่วงเวล�เพ่ือร�ยง�นตวัดว้ยตนเอง	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า 3)

	 สภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 อนุมัติปริญญ�กิตติมศักดิ์	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๖๓	 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำ�นวน	๕	 ท่�น	 และอนุมัติแต่งต้ังศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ	 จำ�นวน	๗	 ท่�น	 

โดยจะเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 และเกียรติบัตร	 จ�กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	๕๕	ของมห�วิทย�ลัย

เชียงใหม่	ในวันที่	๑๔	มกร�คม	๒๕๖๕	ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล	 รองอธิก�รบดี	 เลข�นุก�รสภ�

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่แจ้งว่�	 สภ�มห�วิทย�ลัยในคร�วประชุมครั้งที่	 ๑๐/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	

๑๗	 ตุล�คม	 ๒๕๖๓	พิจ�รณ�แล้วมีมติอนุมัติปริญญ�กิตติมศักดิ์	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๖๓	 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้ง	๕	ร�ย	ต�มที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ปริญญ�กิตติมศักดิ์เสนอ	ดังนี้	

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย	 ให้ก�รต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา ผู้เชี่ยวช�ญจ�กสม�คมนักวิช�ชีพไทย 

ในอเมรกิ�และแคน�ด�	(ATPAC)	และคณะฯ	ในโอก�สเยีย่มเยอืนมห�วทิย�ลยั

เชียงใหม่	 เพื่อเยี่ยมค�รวะและเจรจ�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ณ	 ห้อง 

หม่อมหลวงปิ่น	ม�ล�กุล	สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย	เมื่อวันที่	5	มกร�คม	2565

(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั
เชยีงใหม	่พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริห�รมห�วิทย�ลยัเชยีงใหม	่เดนิท�งเข�้กร�บนมสัก�ร
พระเถระชัน้ผูใ้หญป่ระจำ�จงัหวัดเชยีงใหม	่เพือ่คว�มเปน็สริมิงคล	เนือ่งในเทศก�ล
วันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2565	ประกอบด้วย	พระธรรมเสนาบด	ีเจ้�อ�ว�สวัดพระธ�ตุ
ดอยสุเทพ	ร�ชวรวิห�ร,	พระเทพโกศล	เจ้�อ�ว�สวัดศรีโสด�	พระอ�ร�มหลวง,	
พระราชรัชมุน	ีเจ้�อ�ว�สวัดสวนดอก	พระอ�ร�มหลวง,	พระเทพสิงหวราจารย์  
เจ้�อ�ว�สวัดพระสิงห์	 วรมห�วิห�ร,	พระเทพปริยัติ เจ้�อ�ว�สวัดเจ็ดยอด	 
พระอ�ร�มหลวง

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	 มอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ให้แก่ อาจารย์ ดร.นิธิวดี  
ไทยเจริญ	คณะวิทย�ศ�สตร์	ผลง�นเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ	(Corresponding	
Author)	บทคว�มท�งวิช�ก�ร	เรื่อง	"Floquet Hamiltonian Engineering 
of an Isolated Many-Body Spin System"	 ได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�ร 
ในระดบัน�น�ช�ต	ิ(Science	Volume	374,	Issue	6571,	26	November	2021)	 
โดยมคีณะผู้บรหิ�รมห�วทิย�ลยัเชยีงใหมร่่วมแสดงคว�มยนิดฯี	ณ	หอ้งหมอ่มหลวงปิน่	 
ม�ล�กลุ	สำ�นกัง�นมห�วิทย�ลัย	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่30	ธนัว�คม	2564

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เข้�เยี่ยมค�ร�วะและ
สวัสดีปีใหม ่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัย	 อดีตอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ณ	บ้�นศรีสุกรี	 ถ.ส�มล้�น	
เชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	5	มกร�คม	2565

	 เมื่อวันที่	28	ธันว�คม	2564	ณ	ห้องประชุมตะวัน	กังว�นพงศ์	อ�ค�ร
ยทุธศ�สตร	์สำ�นกัง�นมห�วทิย�ลยั	มห�วทิย�ลยัเชียงใหม	่รองศาสตราจารยอ์ษุณยี ์
คำาประกอบ	รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยะพงศ	์ เนียมทรัพย์	 ผู้ช่วยอธิก�รบดี	 และผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	
ใหก้�รตอ้นรบันายดนชุ ตนัเทอดทติย ์ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำ�กระทรวงก�รอดุมศกึษ�	
วิทย�ศ�สตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลข�ธิก�ร 
คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 และคณะฯ	 ในโอก�สที่ม�ตรวจเย่ียมติดต�ม
หลกัสตูรทีเ่ข�้รว่มโครงก�รผลติบณัฑติพนัธุใ์หมฯ่	โดยมกี�รสมัภ�ษณน์กัศกึษ�ใน 
โครงก�รฯที่กำ�ลังศึกษ�และจบก�รศึกษ�ในคณะต่�งๆ	 (ผ่�นระบบออนไลน์)	 
พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมหลักสูตรที่มีก�รจัดก�รเรียน	 และสถ�นประกอบก�ร	 
ณ	 วิทย�ลัยน�น�ช�ตินวัตกรรมดิจิทัล	 และเยี่ยมชมก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
หลักสูตรดิจิทัล	รุ่นปี	2564	ณ	หอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่

	 และในก�รประชมุเดยีวกนันี	้สภ�มห�วทิย�ลยัไดม้มีตอินมุตัแิตง่ตัง้ศ�สตร�จ�รยเ์กยีรตคิณุ	จำ�นวน	
๗	ร�ย	ต�มที่สภ�วิช�ก�รเสนอด้วย	ดังนี้

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ส�ข�วิช�วิศวกรรมโยธ�

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ส�ข�วิช�ปฐพีศ�สตร์และอนุรักษศ�สตร์

คณะเกษตรศ�สตร์

นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ส�ข�วิช�ศิลปะและก�รออกแบบ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ส�ข�วิช�ประวัติศ�สตร์

คณะมนุษยศ�สตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ
วิวรรธนะเดช

ส�ข�วิช�อน�มัยสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศ�สตร์

นายสมชัย สมัยสุต
วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ส�ข�วิช�สัตวศ�สตร์	(วิทย�ศ�สตร์เนื้อสัตว์)
คณะเกษตรศ�สตร์

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์
ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

ส�ข�วิช�แพทยศ�สตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ส�ข�วิช�พืชสวน
คณะเกษตรศ�สตร์

Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D.
ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ส�ข�วิช�แพทยศ�สตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ส�ข�วิช�ภ�ษ�ไทย
คณะมนุษยศ�สตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ส�ข�วิช�พย�บ�ลศ�สตร์
คณะพย�บ�ลศ�สตร์
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.กอ้งภ ูนิมานันท์ คณบดคีณะบริห�รธรุกิจ	มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	พร้อมคณะบุคล�กร	จัดพิธีทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะบริห�รธุรกิจ	
ประจำ�ปี	 2564	 เมื่อวันที่	 17	 ธันว�คม	 2564	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 6	 คณะบริห�รธุรกิจ	
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เพื่อเสริมคว�มเป็นสิริมงคลแก่คณ�จ�รย์	บุคล�กร	นักศึกษ�	และ
แขกผู้มีเกียรติที่ม�ร่วมง�นพิธีครบรอบก�รสถ�ปน�คณะฯ	โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จ�ก
วัดต่�ง	ๆ	จำ�นวน	15	 วัด	 เพื่อม�ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	ภ�ยใต้ม�ตรก�รควบคุมโรค 
โควิด-19	 อย่�งเคร่งครัด	 โดยมีก�รตรวจ	ATK	พระสงฆ์และผู้เข้�ร่วมง�นทุกท่�น	 รวมถึง 
ก�รตรวจวดัอณุหภมู	ิล�้งมอืดว้ยเจลแอลกฮอลล	์และ	สวมใสห่น�้ก�กอน�มยัตลอดเวล�ง�น	 

ซึง่ในปนีีม้ยีอดถว�ยน้ำ�ป�นะ	56,255	บ�ท	ยอดถว�ยผ�้ป�่ขดัพระ	และสร�้งล�นปฏบิตัธิรรม	 
5,210	บ�ท

 รองศาสตราจารยธี์รภทัร วรรณฤมล คณบดคีณะก�รสือ่ส�รมวลชน	มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ	Blackmagic	Design	โดยคุณเจนจิรา 
รุ่งระวิวรรณ	Blackmagic	Design	Reginal	Sales	Manager	(Thailand)	ซึ่งเป็นบริษัท
ด้�นวิศวกรรมกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์และสื่อดิจิทัลชั้นแนวหน้�ของโลก	 เพื่อประส�น
คว�มร่วมมือด้�นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีหลังกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ 
ให้กบันกัศกึษ�ในก�รสร�้งภ�พยนตรด์จิิทลัทีม่คีณุภ�พระดบัส�กล	โดยมีอาจารย ์ดร.วทิยา 
พาณิชยล์อ้เจริญ อาจารยธิ์ติ เกตทุตั จ�กคณะก�รสือ่ส�รมวลชน	และอาจารย ์ดร.นภ คงด ี 
จ�กวิทย�ลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	เข้�ร่วมในพิธีลงน�ม	ณ	Learning	Space	คณะก�ร
สื่อส�รมวลชน	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	ธันว�คม	2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน	 ผู้ช่วยคณบดีด้�นบริก�ร
วิช�ก�ร	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 มอบประก�ศนียบัตรแสดงคว�ม
ยินดีให้กับสัตวแพทย์	 (กลุ่มที่	7)	ที่ผ่�นหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงก�ร	"การตรวจ
วินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2"	ณ	 โรงพย�บ�สัตว์เล็ก	
คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	ธันว�คม	2564

	 คณะอุตส�หกรรมเกษตร	 จัดก�รตรวจสอบและประเมินระบบคุณภ�พต�ม
แนวท�ง	ISO	9001	(Internal	Audit)	ของสำ�นักง�นคณะอุตส�หกรรมเกษตร	ทั้ง	5	ง�น	 
ได้แก่	 1)	 ง�นบริห�รทั่วไป	 2)	 ง�นบริก�รก�รศึกษ�	 และพัฒน�คุณภ�พนักศึกษ�	 3)	 
ง�นก�รเงิน	ก�รคลังและพัสดุ	4)	ง�นนโยบ�ยและแผน	และประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	และ	
5)	 ง�นบริห�รง�นวิจัย	 บริก�รวิช�ก�ร	 และวิเทศสัมพันธ์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�
และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นของสำ�นักง�นคณะอุตส�หกรรมเกษตรให้มีประสิทธิผล	
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ณ	สำ�นักง�นคณะ
อุตส�หกรรมเกษตร	เมื่อวันที่	24	ธันว�คม	2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

• วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 •

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรอืประสงคไ์มเ่ข�้รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร	และมห�วทิย�ลยัไดป้ระก�ศแนวปฏบิติัสำ�หรบัก�รเตรยีมตวั 

ของผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ในครัง้นี	้โดยคำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของบัณฑติท่ีเข�้รับพระร�ชท�นปริญญ�บตัร	และ

ป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)	ด้วย

	 โดยบณัฑติผูม้สีทิธเิข�้รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร	ครัง้ที	่๕๕	ทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ�	ประจำ�ปกี�รศกึษ�	

๒๕๖๒-๒๕๖๓	ทีป่ระสงคเ์ข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร	ตอ้งไดร้บัก�รฉดีวคัซนีครบโดส	ต�มแนวท�งก�ร

ให้วัคซีนโควิด	19	ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด	ปี	๒๕๖๔	ของประเทศไทย	ของกรมควบคุมโรคให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันที่	๓๐	ธันว�คม๒๕๖๔

	 ในกรณีไมไ่ด้รบัก�รฉดีวคัชนีครบโดส	ก่อนวนัที	่๓๐	ธนัว�คม	๒๕๖๔	มห�วทิย�ลยัจะอนญุ�ตให้เข�้รับ 

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 ครั้งที่	 ๕๗	 โดยจะต้องปฏิบัติต�มม�ตรก�รก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 

สำ�หรับผู้มีสิทธิเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 คร้ังที่	 ๕๗	 ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๔-๒๕๖๕	

	 อนึ่ง	 กำ�หนดวันเก่ียวกับพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 ครั้งที่	 ๕๕	 สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ที่จะเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	มีดังนี้

	 -	วันร�ยง�นตัวด้วยตนเอง	ณ	อ�ค�รพลศึกษ�	๑	(โรงยิมกล�ง)	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	วันที่	๑๐ 

มกร�คม	๒๕๖๕	เวล�	๐๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.

	 -	วันฝึกซ้อมย่อย	ครั้งที่	๑	ณ	สถ�นที่ที่คณะกำ�หนด	วันที่	๑๑	มกร�คม	๒๕๖๕

	 -	วันฝึกซ้อมย่อย	ครั้งที่	๒	ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	วันที่	๑๒	มกร�คม	๒๕๖๕

	 -	วันฝึกซ้อมใหญ่	สวมครุยวิทยฐ�นะพร้อมหมวก	ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	วันที่	๑๓ 

มกร�คม	๒๕๖๕

	 -	วันพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	วันที่	๑๔	มกร�คม	๒๕๖๕

	 สม�คมนักศกึษ�เก�่คณะศกึษ�ศ�สตร	์รว่มกบัคณะศกึษ�ศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่	จัดกจิกรรม
ส�นสมัพนัธศ์ษิยเ์ก�่สัญจร	ณ	จงัหวดันครสวรรค	์เพือ่พบปะส�นสมัพนัธ์และห�รอืก�รจดัตัง้ชมรมนกัศกึษ�เก�่ 
จังหวัดนครสวรรค์	นำ�โดย	อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปน�ยกสม�คมนักศึกษ�เก่�คนที่	 1	พร้อมด้วย
คณะกรรมก�รสม�คมฯ	 โดยมีผู้อำานวยการวราภรณ์ ไชยเดช	 และนักศึกษ�เก่�คณะศึกษ�ศ�สตร์จังหวัด
นครสวรรค์	ให้ก�รต้อนรับ	เมื่อวันที่	21	ธันว�คม	2564		ณ	โรงเรียนวัดนิเวศวุฒ�ร�ม	อำ�เภอเมือง	จังหวัด
นครสวรรค์		โดยก�รร่วมพบปะห�รือครั้งนี ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล	น�ยกสม�คมนักศึกษ�เก่�
คณะศึกษ�ศ�สตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข	คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์	ได้ร่วมส่งกำ�ลังใจ 
ถึงนักศึกษ�เก่�จังหวัดนครสวรรค์ผ่�นคลิปวีดิทัศน์ในก�รเชิญชวนเข้�ร่วมกิจกรรมของสม�คมและ 
คณะศึกษ�ศ�สตร์	 โดยเฉพ�ะกิจกรรมก�รเฉลิมฉลอง
คณะศึกษ�ศ�สตร์ครบรอบ	55	ปี	ในปี	2566	ที่จะถึงนี้	 
เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของคณะศึกษ�ศ�สตร์	
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ต่อไป
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	 สม�คมนกัศกึษ�เก่�มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่พจิ�รณ�คดัเลอืกนักศกึษ�เก่�มห�วทิย�ลยัเชยีงใหมดี่เดน่	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2563		จำ�นวนท้ังสิน้	24	ท�่น	โดยจะเข้�รบัร�งวลัเชดิชเูกยีรติ 
จ�กอธิก�รบดมีห�วิทย�ลยัเชยีงใหม	่ในพธิปีระก�ศเกยีรตคิณุนกัศกึษ�เก่�มห�วทิย�ลยัเชยีงใหมด่เีดน่	ประจำ�ป	ีพ.ศ.	2563	วนัที	่13	มกร�คม	2565	ณ		ศ�ล�ธรรม	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2563

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
รหัส 187630

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาวิชาการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
รหัส 2004275

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ

นายวสันต์   นุ้ยภิรมย์
รหัส 2108104

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ

นายพาโชค  พงษ์พานิช
รหัส 188065

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กร

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา
รหัส  2006008

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ

นางสาวจินตนา สิงขรอาจ
รหัส 2401210

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
รหัส 2004078

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กร

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รหัส 2008068

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาวิชาการ

นายวันชัย  พนมชัย 
รหัส 2506199 

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำานวณ 

รหัส 125183
นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขา

สาขาวิชาการ

ดร.สมชาย  เอื้อพิพัฒนากูล
รหัส 165150

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย 
จิตรพิทักษ์เลิศ
รหัส 138092

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

ศาสตราจารย์นายแพทย์
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

รหัส 167007
นักศึกษาเก่าดีเด่น 

สาขาวิชาการ

นายกมล โอภาสกิตติ
รหัส 156018

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์
วิทยา ถิฐาพันธ์ 
รหัส 177062 

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาวิชาการ 

นายศรีทัย   สีทิพย์
รหัส 3012078

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

นางนิษฐ์อร  วชิรสวัสดิ์
รหัส 3212037

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
รหัส 3203019

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาส่งเสริมศิลปะ

พลตำารวจโทประจวบ วงศ์สุข
รหัส 3484460 

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
พรพรหม เมืองแมน 

รหัส 3207060
นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ 
ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ

รหัส 3909074
นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
รหัส 2704280

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ

เภสัชกรประเสริฐ   หวานยิ่ง  
รหัส 2710043 

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารธุรกิจ   

นายธวัชชัย  กฤติยาภิชาตกุล
รหัส 2801122

นักศึกษาเก่าดีเด่น 
สาขาบริหารธุรกิจ


