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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้  
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม ่พรอ้มดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ ์รองอธกิารบด ี 
และคณะผู้บริหารสำานักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้า 
ทลูกระหมอ่ม ถวายหนงัสอื “เกษตรกรรมในสยาม : บทวเิคราะหเ์ชงิประวตัศิาสตร ์
เศรษฐกจิของราชอาณาจักรสยาม” ซึง่เป็นดุษฎนิีพนธ์หรืองานวิจยัส่วนหน่ึงของ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกอันทรงคุณค่าของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์  
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเดิมเป็น 
พระนพินธฉ์บบัภาษาเยอรมนั ซึง่สำานกังานบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ได้เชญิมาแปลเปน็ฉบบัภาษาไทย และจดัพิมพ์ขึน้เพือ่ทลูเกล้าฯ เพ่ือทรงใชป้ระโยชน์ 
ตามพระราชอธัยาศยั ณ เรอืนรบัรอง หอประชุมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่ 
25 มีนาคม 2565

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ให้ขา้พเจา้มาปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำาปกีารศกึษา 2563 - 2564 ในวนันี.้ ขอแสดงความชืน่ชมตอ่ผูท้รงคณุวฒุแิละบณัฑติทกุคน ทีไ่ด้รับเกยีรติ 
และความสำาเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.
 บณัฑติทกุคน เมือ่สำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั ยอ่มมีความพร้อมทีจ่ะออกไปดำาเนนิชีวติ 
และประกอบอาชพีการงานตา่ง ๆ  ตามความรูค้วามถนดัและความสามารถของตน. ในการดำาเนนิชวีติ 
และประกอบกจิการงาน ใหส้ำาเรจ็ผลเปน็ประโยชนท้ั์งแก่ตนเองและสว่นรวมนัน้ แตล่ะคนตอ้งรูจ้กันำาหลักวชิา 
ไปปรบัใช ้พรอ้มทัง้หมัน่ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม เพือ่ปรับปรุงพัฒนาตนพฒันางานให้กา้วหน้ายิง่ ๆ  ข้ึน.  
ขอ้สำาคญั ตอ้งประพฤตตินปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัอยูเ่สมอ ท่ีจะไมใ่หก้ระทบกระเทือนหรอื 
ลว่งละเมดิสทิธเิสรภีาพของผูอ้ืน่ อนัจะทำาใหเ้กดิความขดัแยง้แบง่แยกกนั หากจะตอ้งมีความเหน็อกเหน็ใจกัน 
และพร้อมทีจ่ะร่วมมอืร่วมความคดิกนั สรา้งสรรคป์ระโยชนส์ขุใหแ้ก่ส่วนรวม. ถา้ทำาไดด้งันี ้แตล่ะคนกจ็ะ 
ดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้อย่างราบรื่น และบรรลุผลสำาเร็จที่พึงประสงค์.
 ในพระปรมาภไิธยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ขออวยพรใหบ้ณัฑติใหม่ทกุคน มคีวามเข้มแขง็ 
สมบรูณด์ว้ยกำาลงักาย กำาลงัใจ กำาลงัปญัญา ทัง้ขอใหท้กุทา่นท่ีมาร่วมในพิธีน้ี มคีวามสขุความเจริญ 
ทุกประการทั่วกัน.

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2563 - 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้ 
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563 – 2564 ในพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต  

(อ่านต่อหน้า 2)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ศาสตราจารยเ์กยีรติคณุ นพ.เกษม วฒันชยั นายกสภามหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่ศาสตราจารยค์ลินกิ นายแพทยนิ์เวศน ์นนัทจติ อธกิารบด ีศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ นายแพทย์ 
สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าถวายปริญญา 
สาธารณสุขศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด์ิ  เพือ่เทดิทนูยกยอ่งในพระปรชีาสามารถ และพระอจัฉรยิภาพ 
ที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย  
ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ์ทางด้านการสาธารณสุขนานัปการ ยังประโยชน์ต่อการ
พฒันางานสาธารณสขุทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงลว้นเปน็งานทีย่ากยิง่และตอ้งอาศยัเวลาทีต่อ่เนือ่ง 
ยาวนาน จึงบรรลุผลสำาเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นการสมควร 
ที่จะเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป  
และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 5/2565 และมอบช่อดอกไม้แด่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ดำารงตำาแหน่งครบวาระ ณ ห้องประชุม 
ตะวนั กงัวานพงศ์ อาคารยทุธศาสตร ์สำานกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต อธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47 มอบเกียรติบัตรเรียนดีและกล่าวให้โอวาทแก่ 
ผู้สำาเร็จการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร ์กลา่วรายงาน เพือ่ผลิตผูช้ว่ยพยาบาลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถ ใหส้ามารถรว่มทำางานเปน็ทมีกบัพยาบาลวชิาชพี ให้การดแูลขัน้พ้ืนฐาน 
ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ิมกำาลังและ 
ขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือ 
สถานประกอบการดา้นสขุภาพทัว่ประเทศ พรอ้มดว้ยคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่ตลอดจน 
ผู้ปกครองและญาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร 2 และ 
ลานด้านหน้าอาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
18 มีนาคม 2565

  ศาสตราจารย ์ดร.นพ.พงษร์กัษ ์ศรบีณัฑิตมงคล และ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพันธ ์รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ใหก้ารต้อนรบั
คณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากร
สำานกังานปอ้งกนและปราบปรามยาเสพตดิ (ปปส.) ภาค 2 เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานวชิาการสารเสพตดิ บทบาทของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในสญัญาความรว่มมอื
ทางวชิาการ กับสำานกังาน ปปส. ณ หอ้งประชมุผูบ้รหิาร 2 สำานกังานมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

  พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยู ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม  
พระราชทานเพลิงศพ นางอรณุ เขม็พล (เปน็กรณพีเิศษ)? ซึง่เปน็มารดา นายพริยิะ  
เข็มพล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอดีตเอกอัครราชทูตไทย 
ประจำากรุงปักกิ่ง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี
จุดเพลิงพระราชทานและวางดอกไม้จันทน์พระราชทาน คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ครอบครัว
เข็มพล ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และประชาชน ร่วมพิธี  
ณ เมรุวัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เฝา้รบัเสดจ็ฯ  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา 

สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์แดส่มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการ 

ดา้นการสาธารณสขุและวทิยาศาสตร์สาธารณสขุของประเทศไทย จากนัน้ไดพ้ระราชทานปรญิญาดษุฎีบัณฑติ

กิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 56 มีบัณฑิตเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร จำานวน 2,728 คน ได้แก่ ปริญญาเอก 113 คน ปริญญาโท 296 คน และปริญญาตรี  

2,319 คน จาก 21 คณะ 1 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์  

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะการสื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม

ดิจิทัล สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต รุ่นที่ 56 ทุกท่าน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Indian Talk 
and Cooking Workshop" ทำาการสาธิตการทำาอาหารโดยร้านอาหาร Accha 
Authentic Indian Cuisine และสาธติการชงชาประเภทตา่งๆ ตามตน้ตำารบัอนิเดยี 
โดย Fine August Tea กิจกรรม Indian Talk and Cooking Workshop ครั้งนี ้
ไดส้าธติการทำาอาหารอินเดยี จำานวน 3 เมน ูประกอบดว้ย Veg Samosa, Chutney 
และ Aloo Gobi Dry ดำาเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร.นายแพทยส์รุพงษ ์ 
หล่อสมฤดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์อินเดียศึกษา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มกับ เทศบาลตำาบลปา่สกั  
จ.ลำาพูน ออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีการบริการเจาะเลือด
เพื่อตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ให้บริการการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิตและ
ให้แนะนำาด้านสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจและให้คำาปรึกษาทางด้าน
กายภาพบำาบดัเบือ้งตน้ แกป่ระชาชน ณ เทศบาลตำาบลปา่สัก อำาเภอเมอืง จงัหวัด
ลำาพูน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

 คณะผูบ้ริหารและคณาจารยค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
นำาโดยคณบด ีรองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั ฟองสมทุร เขา้ศึกษาดงูานสือ่การเรยีน 
การสอนและการวจิยัดา้นเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้สมยัใหม ่(EV) ณ ศนูยเ์ทคโนโลย ี
ยานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน EV พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำารงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำารงค์ อมรเดชาพล  
และคณาจารย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรวชิญ ์จนัทรฉ์าย คณบดวีทิยาลยัศลิปะ สือ่  
และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมเพือ่พฒันา
เกมแอปพลเิคชันดว้ยโปรแกรม Kodular โดยมีคณาจารยจ์ากวิทยาลยัฯ รว่มเปน็
วทิยากร ใหค้วามรูแ้ละถา่ยทอดประสบการณใ์หก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยใีหก้บัเยาวชนคนรุน่ใหม ่และเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาฝีมือ 
การสร้างแอนิเมชันหรือเกมของคนไทยสู่ระดับสากล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำาปี 2564 
จำานวน 23 คน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีประสบความสำาเร็จ
ในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือ 
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี
แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำาปี 2564

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา ๑๖๗๖๑๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
๒. นายดวงมนู ลีลาวณิชย ์
คณะเกษตรศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๘๘๐๒๙
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีดน่ สาขาบรหิารองคก์ร 
๓. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
คณะสังคมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๙๔๓๒๐
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ดเีดน่ สาขาบรหิารราชการ
๔. นายสมยศ วงษ์ทองสาลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๑๐๖๑๐๓
นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหมด่เีด่น สาขาบรหิารธรุกจิ
๕. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๒๐๕๐๙๕
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ดเีดน่ สาขาบรหิารราชการ
๖. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์งษ์รักษ์ ศรีบัณฑติมงคล
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๓๐๗๐๔๗
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
๗. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๕๒๙๐  
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีดน่ สาขาบรหิารองคก์ร
๘. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๖๐๓๒
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีดน่ สาขาบริหารรัฐกิจ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด 
คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๕๐๒๖๙๒
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
๑๐. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๕๐๗๐๒๗
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 
คณะแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๕๐๗๐๔๘  
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
๑๒. นายธัชพล อภิรติมัย
คณะการสื่อสารมวลชน รหัสนักศึกษา ๒๖๐๑๐๖๖
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ดเีดน่ สาขาบรหิารราชการ

๑๓. นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา ๒๖๐๔๒๕๐
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีด่น สาขาบรหิารธรุกจิ
๑๔. นางเดือนงาม ภักด ี
คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา ๒๗๑๑๑๑๒ 
นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ดีเด่น สาขาบรกิารสังคม
๑๕. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
รหัสนักศึกษา ๒๙๐๔๓๑๘
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีดน่ สาขาบรหิารองคก์ร
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๑๐๖๐๕๔
นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ดีเด่น สาขาบรกิารสังคม
๑๗. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำาประกอบ
คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๑๑๐๑๑๓  
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
๑๘. ทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  หัสนักศึกษา ๓๒๐๙๐๕๖
นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ดีเด่น สาขาบรกิารสังคม
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ ์
คณะเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๓๐๔๒๓๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
๒๐. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
รหัสนักศึกษา ๓๓๐๔๔๑๖ 
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารราชการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๔๑๒๐๔๙
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ
๒๒. Dr.Bounmy Phonesavanh
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๕๒๕๘๐๗ 
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
๒๓. Professor Dr.Hu Yan 
คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๓๗๓๒๓๑๖
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชากา
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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 ฝ่ายเผยแพร ่: นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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