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ทักทาย

 สวัสดีครับพี่ๆ น้องๆ ชาวทันตะ มช. ทุกท่าน 
 ปี 2555 นี้ เป็นปี ครบรอบ 40  ปี แห่งการสถาปนา  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

คณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดกิจกรรมมากมาย ที่มีประโยชน์ และน่าสนใจ ดังนี ้

 วันที่ 3-4  ธันวาคม  2555  ประชุมวิชาการ เรื่อง “จดัฟัน วาไรตี”้ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

 วันที่    5  ธันวาคม  2555  ประชุมวิชาการ เรื่อง “คร่ึงทศวรรษ รากเทยีมไทย” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 วันที่ 6-7  ธันวาคม  2555  ประชุมวิชาการ เรื่อง “Beyond the Frontier: สู่ความเป็นเลิศอย่างไร้พรมแดน”

     ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 “ ปิ๊กบ้านเฮา...ชาวทันตะ มช. ” พวกเราร่วมมือร่วมใจกันจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 6 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่

เวลา 17.30 -22.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ งานนี้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวทันตะ มช. ทุกคน

 • ชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าความ” เป็นการรวบรวมภาพเรื่องราวที่เก่า แต่เคล้าด้วยความหลังฝังใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วย 

ความรัก  ความผูกพัน  ลองมาดูนะครับ  แล้วอาจจะพบว่ามีภาพของเราสมัยวัยแรกรุ่นอยู่ก็ได้

 • ผูกข้อมือรับขวัญศิษย์เก่าฯ จากคณาจารย์อาวุโส ได้แก่ อาจารย์หมอศรีระยับ  อาจารย์หมอพิชิต  อาจารย์หมอสัมพันธ์  อาจารย์

หมอทะนง  อาจารย์หมอปราโมทย์  อาจารย์หมอเดช  อาจารย์หมอโชติ  อาจารย์หมอผุสดี  อาจารย์หมอมัลลิกา  อาจารย์หมออุทัยวรรณ  

อาจารย์หมออภินันท์  อาจารย์หมออัญชลี อาจารย์หมออรุโณทัย และ อาจารย์หมออวยพร  เป็นต้น ถือเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ นะครับ

 • การแสดง  ของอาจารย์  ศิษย์เก่าฯ  และศิษย์ปัจจุบัน

 • อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า  โชว์ร้องเพลงเดี่ยว และเพลงหมู่
 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ภายในงานคืนสู่เหย้า เรายังมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน อีกมากมาย ในนามของ

สมาคมศิษย์เก่าฯ  ผมขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านมาร่วมกันร�าลึกถึงความหลังฝังใจอันงดงามของเราทุกคน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่ๆ 

น้องๆศิษย์เก่าชาวทันตะ มช. จะกลับมาเยี่ยมบ้านของเรา

“เราจะกลับบ้าน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 
มาพบกันฉันท์น้องพี่ สีม่วงเข้ม มอชอ นะครับ”

          
          ด้วยรักและผูกพัน
            หมอวิรัชครับ

จากนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ม า ค ม ฯ

เยี่ยมเยือนศิษย์เก่า 

วันที่ 29-31 ก.ค. 55
 เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าและศึกษาดูงานด้านทันตกรรม  ณ 
จังหวัดราชบุรี    กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 
29-31 กรกฎาคม 2555
 สมาคมศิษย ์ เก ่ าทันตแพทย ์ เชียงใหม ่ ร ่ วมกับคณะทันต-

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าและ

ศึกษาดูงานด้านทันตกรรม  ณ จังหวัดราชบุรี    กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี 

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2555…โดยออกเดินทางจากคณะฯ ในวัน

อาทิตย์ที่ 29 ก.ค.  2555  ในเวลา 06.00 น.  ผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วย 

คณาจารย์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 

20 ชีวิต โดยรถตู้จ�านวน 3 คัน ถึงจังหวัดราชบุรีในเวลาประมาณ 17.30 น. 

ทันตแพทย์ไพรัช-ทันตแพทย์หญิงยุวดี  ตั้งยิ่งยง มาต้อนรับพร้อมกับข้าว

โพด 8 แถว ของอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี จากนั้นน�าพวกเราไปไหว้พระ

ที่วัดเขาช่องพราน (หลวงพ่อร้อยล้าน) และชมค้างคาวจ�านวนเป็นล้านๆ ตัว 

บินออกจากเขาช่องพรานไปหากินในเวลาค�่าคืนเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมาก

 จากนั้นเดินทางไปยังร้านอาหารเจ้านาย จ.ราชบุรี 

พบปะสังสรรค์กับศิษย์เก่าจังหวัดราชบุรีรวมท้ังศิษย์เก่าท่ีอยู่

ในจังหวัดใกล้เคียง อาทิ พี่ธีระเทพ  กระแสร์ลาภ จากจังหวัด

สมุทรสงคราม คุณหมออารักษ์  ชื่นชูจิต จากจังหวัดนครปฐม 

และคุณหมอศรชัย กองทอง จากกรุงเทพฯ เนื่องจากศิษย์เก่า

มาต้อนรับกันเยอะมาก ห้องที่จัดเตรียมไว้ดูคับแคบไปถนัด

ตา รู้สึกมีความสุข อบอุ่นกันถ้วนหน้า จากนั้นถ่ายภาพหมู่

ร่วมกัน แล้วเข้าที่พักโรงแรมแกรนด์โฮเท็ลราชบุรี
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... เช้าวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 
 หลังจากค�่าคืนแสนสุขและการพักผ่อนคืนแรกหลังจากการเดินทาง

ร่วม 10 ชั่วโมง ช่างเป็นเช้าที่สดชื่น แจ่มใสจริงๆ เวลา 08.30 น. พวกเรา

ออกเดินทางไปดูงานยังโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทันตแพทย์ที่ 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จบมาจากหลายสถาบัน มีศิษย์เก่าของเราท�างานอยู่ 

1 คน คือ ทพญ.ปาจรีย์  อิ่มอุดม  หลังจากที่ทางโรงพยาบาลได้น�าเสนองาน

ด้านทันตกรรมแล้ว น�าชมคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลบ้านโป่ง  แล้ว

ต้องอ�าลาราชบุรี ในนามของสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ก็ต้องขอ

ขอบพระคุณ ทพญ.มัณฑนา  ฉวรรณกุล (คุณหมอก้อย) ผู้ประสานงานเป็น

อย่างยิ่ง  ที่ได้อ�านวย

ความสะดวกตั้งแต่การ

จัดงานต้อนรับและการ

ศึกษาดูงานในครั้งนี้

    

 จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น. เดินทางต่อไปยัง 

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ศิษย์เก่าที่

ปฎิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ รอต้อนรับด้วยความตื่น

เต้น น�าทีมโดย ทพญ.ลักขณา  กิตติวโรดม หัวหน้าฝ่าย

ทันตกรรมน�าเสนองานด้านทันตกรรมและน�าชมคลินิก

ทันตกรรมของโรงพยาบาลมะการักษ์

 อยู ่ ท่ี โรงพยาบาลมะการักษ์ถึงเวลาประมาณ 

12.15 น. พวกเราได้ไปทานอาหารกันที่ศูนย์จ�าหน่าย

อาหาร ของฝาก โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ ตราสิงโต โดย ทพญ.อุไร  ศัลยพงษ์  เลี้ยงต้อน

รับคณะฯ เราด้วยอาหารรสชาติแสนอร่อย ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสนี้ด้วย (พร้อมทั้งมีของฝากเป็นวุ้นเส้นท่าเรือให้พวกเราทุกคนอีกด้วย)

 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลาประมาณ 14.00 น. เดินทาง

ต่อไปยัง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี มี ทพญ.จิราภรณ์  เพ็ชรดาชัย 

หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ น�าเข้าห้องประชุมและเสนองาน

ด้านทันตกรรมของโรงพยาบาล จากนั้นน�าชมคลินิกทันตกรรม

 เวลาประมาณ 16.00 น. คณะฯ ไปแวะชมสะพานข้ามแม่น�้าแควและสักกา-

ระเจ้าแม่กวนอิม แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว นัดพบปะสังสรรค์กับศิษย์

เก่าเวลา  17.30 น. มีศิษย์เก่ามาร่วมงานประมาณ 14  ท่าน บางท่านต้องใช้เวลาเดิน

ทาง 3 ชม. เช่น ทพญ.เมธ์  ชวนคุณากร จาก  โรงพยาบาลสังขละบุรี พอทราบข่าวว่า

จะมีอาจารย์มาเยี่ยม ก็เดินทางมาร่วมงานทันที รวมถึง ทพ.ชัยรัตน์ – ทพญ.อภิญญา 

ศรีสวรรค์ จากราชบุรี ก็มาร่วมงานในคืนนี้ด้วย ภายในงานศิษย์เก่าได้แสดงความ

เคารพและร�าลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์   โดยการน�าพวงมะลิมากราบไหว้

คณาจารย์เป็นที่ประทับใจแก่คณาจารย์เป็นอย่างยิ่งพร้อมมอบบทกลอนคารวะแด่

คณาจารย์ทุกท่านด้วย
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วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555  
วันเดินทางกลับ .........^_^  

 ออกจากที่พักในเวลา 09.00 น. วางแผนกันว่า

จะไปเยี่ยมศิษย์เก่าท่านหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี ร้าน

อนันตพล พลอยกาญจน์ คือ ทพ.ชุมพล สิริิพฤกษา  

(หมอโต)  แต่ไม่พบ จึงอุดหนุนสินค้าที่ร้านและถ่ายรูป

ร่วมกับคุณแม่หมอโตมาฝากกัน จากนั้นเดินทางต่อไป

ยังจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก 

ทพ.อนุศักด์-ทพญ.จิรวรรณ  คงมาลัย ที่ วังยางรีสอร์ท 

อ.ศรีประจันต์   หลังจากนั้นเดินทางกลับเชียงใหม่โดย

สวัสดิภาพ

 “น้อมหัวใจ กราบครู ผู้สอนสั่ง ศิษย์ทุกคน ล้วนยัง ระลึกถึง

 ทันตแพทย์เชียงใหม่ ให้คะนึง  ดอยสุเทพ ยังตราตรึง ในหัวใจ

 วันนี้ศิษย์ เติบใหญ่ ในวิถี  ล้วนความรู้ ความดี ครูสอนให้

 เป็นหมอฟัน ง่ายงาม มีน�้าใจ  พวกเรามี วันนี้ได้ เพราะมีครู”
         ประพันธ์โดย คุณสุจิตรา  มูลแก้ว
  พยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
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รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าและศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ 29 - 31 ก.ค. 2555
รศ.ทพ.ทะนง  ฉัตรอุทัย  ทพ.อุทัยวรรณ  กาญจนกามล

รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์  ทพญ.กอบกุล  พัฒนาภรณ์

ทพ.ทรงธรรม  สังฆสุบรรณ์  ทพ.กษิดิศ  สุวรรณเตมีย์

ทพ.กิจจา  ตั้งทางธรรม  รศ. ทพญ. นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์

ผศ.มิ่งขวัญ  ม่วงมณี   ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม

ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม  รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์

ผศ.ทพญ.ประไพ สัลละพันธ์  นางสาววาสนา  ใจค�าแปง

นายวรศักดิ์  ตัณฑเสน  นทพ.ปฐมพงษ์  ค�าแดง

นทพ.อังกูร  ศักดิ์เรืองแมน  นทพ.ทัศนา  กันค�า

นทพ.วีรภรณ์  วงศ์ค�า   นทพ.สิริญ  พรรณเชษฐ์

ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ชาวหมอฟัน มช. ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ครับ    

จังหวัดราชบุรี
ทพ.ไพรัช – ทพญ.ยุวดี  ตั้งยิ่งยง    ทพ.สมชาติ   ยุวพรพาณิชย์

ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล   ทพญ.ลินจง   วีระเศรษฐ์ศิริ

ทพ.ธีระเทพ   กระแสร์ลาภ   ทพญ.นริศรา   ริดเพ็ชร

ทพญ.กุลยา   ปริปุรณะ     ทพญ.พีรจิตต์   สุขพัฒน์

ทพ.ศรชัย   กองทอง    ทพ.ชนา    มะนะสุนทร 

ทพ.ชัยรัตน์-ทพญ.อภิญญา  ศรีสวรรค์  ทพ.อารักษ์   ชื่นชูจิตต์

จังหวัดกาญจนบุรี
ทพญ.อุไร ศัลยพงษ์   ทพญ.จิราภรณ์   เพ็ชรดาชัย   

ทพญ.กนกพร   ศัลยพงษ์   ทพญ.โสภีภรณ์   ลัภนลาภลอย

ทพญ.อัญชนา   ตันติวงศ์   ทพญ.วารินทร   พระเนตร   

ทพญ.ลักขณา   กิตติวโรดม   ทพญ.ยศวดี   มานะภักดี 

ทพญ.นัทธมน   อังคทะวิวัฒน์   ทพญ.พูนพิศ    ดอกบัว   

ทพญ.เมธ์   ชวนคุณากร

จังหวัดสุพรรณบุรี
ทพ.อนุศักดิ์ – ทพญ.จิรวรรณ  คงมาลัย  ทพ.ชวินทร์   อัครวรกุลชัย

ทพ.ปรีดี   เลิศศักดิ์เสรีกุล   ทพ.ชัยณรงค์   ก้าวสัมพันธ์

ทพญ.อุไร   ทิวทอง    ทพ.วัชระ   ตั้งศรีสกุล
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ชื่ นชมและแสดงความยินดี

3. คณะทันตแพทยศาสตร์มอบโล่รางวัลดีเด่น ในวันสัมมนาคณะฯ ประจ�าปี 2555  

 ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่…

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วัชราภรณ์  
ทศพร อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก ได้รับรางวัล  

“อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ�าปี 2555  ของคณะทันต-
แพทยศาสตร์ มช.”

2. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัล 

“Best Oral Presentation จากผลงานวิจัย เรื่อง “The An-
timicrobial Peptide, LL-37, Inhibits in Vitro Osteoclasto-
genesis by Blocking Nuclear Translocation of NFATc1. ” 

ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

10 โดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 

ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554

3. อาจารย์ ทันตแพทย์ชนธีร์  ชิณเครือ อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัล 

“อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าปี 2555 ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มช.”

** ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.เสริมบัติ ร่มเย็น  รหัส  
2009049  ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น พลตรีเสริมบัติ  ร่มเย็น  

(ผู้ช�านาญกองทัพบก) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
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ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ   :   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                                    พ.ศ. 2520                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ฝึกอบรมด้านรังสีวิทยาช่องปาก                            พ.ศ.2532         Lund University, Sweden                               

                ฝึกอบรมรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ.2536         Osaka University, Japan   

                ฝึกอบรมรังสีวิทยาช่องปาก                                 พ.ศ.2537          University of Otago, 

                 New Zealand  

                อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก   พ.ศ.2540                 ทันตแพทยสภา

ประวัติการท�างาน  
ประสบการณ์ท�างาน
ปี พ.ศ.        งาน/ต�าแหน่ง                     สถานที่ท�างาน
พ.ศ. 2520   อาจารย์ภาควิชาทันตรังสีวิทยา                คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

พ.ศ. 2523   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาทันตรังสีวิทยา              คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

พ.ศ. 2525-2533    หัวหน้าภาควิชาทันตรังสีวิทยา                คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

พ.ศ. 2533-2534    รองคณบดีฝ่ายวิจัย                  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

พ.ศ. 2533-2534    รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตรังสีวิทยา                คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา                คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

3.2 ขอแสดงความยินดีแด่...ศิษย์เก่าดีเด่น 

สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เนื่องใน “วันมหิดล” ประจ�าปี2555

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ    รศ.ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล

อาย ุ  60   ปี           รหัสประจ�าตัวนักศึกษา   137413

ครอบครัว      ภรรยา    -   ทพญ. วนิดา  โชลิตกุล

                  บุตรธิดา   -   น.ส. อรช      โชลิตกุล

                                 -   น.ส. ปณิธิ     โชลิตกุล  

                                 -   นายกวิน       โชลิตกุล                                 

ที่อยู่ปัจจุบัน 2416/26  ซ.เจริญกรุง 86  ถ.เจริญกรุง  บางคอแหลม  กทม. 10120 โทรศัพท์  089-1117836 

รศ.ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
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  นักศึกษาทันตแพทย์ก�าลังเกร็งๆ กับการฝึกถ่ายภาพเอ็กเรย์ โดยอาจารย์จะให้เดินไปเลือกบัตรผู้ป่วยแล้วขานชื่อ

ให้ผู้ป่วย โดยจะต้องขานชื่อและ ค�าน�าหน้าให้ถูกต้อง(เครียดเนาะ)

  นทพ.นก  “ด็อกเตอร์สุเทพค่ะ…ด็อกเตอร์สุเทพ…ด็อกเตอร์สุเทพ เชิญที่ห้องเอ็กซ์เรย์ค่ะ”

    ผ่านไปร่วมสามนาทีด็อกเตอร์สุเทพก็ไม่ปรากฏร่าง

  นทพ.นก  “ด็อกเตอร์สุเทพ..ด็อกเตอร์สุเทพคะ....เชิญที่ห้องเอ็กซ์เรย์ค่ะ...”

    ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขียนบัตรก็ออกมาช่วย นทพ.นก

  เจ้าหน้าที่ “เด็กชายสุเทพ..เด็กชายสุเทพ ห้องเอ็กซ์เรย์เลยครับ”

    เด็กอายุราวๆ 8 ขวบก็เดินเข้าห้องไปอย่างว่าง่าย

  เจ้าหน้าที่ “หมอนก..ผมเขียน ดช. ไม่ใช่ ดร. นะหมอนะ”

  นทพ.นก  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

หัก มุมฟ ัน ย้ิม

ค�าประกาศเกียรติคุณ
 รศ.ทพ.วจิติรศักดิ์ โชลิตกุล เป็นผู้ที่อุทิศตนต่องานและสังคมเป็นอย่างดีและสม�่าเสมอ เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับ

บัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกคน ตลอดจนเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้เสียสละ ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นระยะเวลา

ยาวนาน 

 นอกจากนี้แล้ว รศ.ทพ.วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล ยังเป็นผู้บุกเบิกร่วมก่อตั้งชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่ง

ประเทศไทย โดยการท�ากิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้ร่วมสาขาซึ่งเป็นสาขาวิชา

ขาดแคลนได้แก่ สาขาพยาธิวิทยา สาขารังสีวิทยาช่องปาก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว รวมทั้ง

เป็นบรรณาธิการวารสารหลายฉบับ อาทิ บรรณาธิการเชียงใหม่ทันตแพทยสาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรณาธิการ

วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

 รศ.ทพ.วจิติรศักดิ์ โชลิตกุล ได้กระท�าตนเป็นตัวอย่างในการให้ความเมตตาและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยเป็นอันมากและในฐานะเป็นศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้

ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมทั้งทางวิชาการและการบริการสังคมกับทางคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

 รศ.ทพ.วจิติรศักดิ์ โชลิตกุล จึงได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วัน

มหิดล” ประจ�าปี 2555นี้  โดยจะเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
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ประชาสัมพันธ ์กิ จกรรม

 1. การประชุมวิชาการ  เรื่อง “จัดฟันวาไรตี้” (Jud Fun Varieties)
 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจกันหลาย ๆ ฝ่าย ประกอบด้วย สมาคมศษิย์เก่าทนัตแพทย์เชียงใหม่ ชมรมศษิย์เก่าทนัตแพทย์จดั-

ฟันเชียงใหม่ ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟันและทนัตกรรมส�าหรับเดก็ (สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน) และคณะทนัต-

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จงึได้จดัการบรรยายทางวชิาการทางทนัตกรรมจดัฟัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน

ทันตกรรมจัดฟันให้กับทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์ทั่วไป และผู้สนใจ  ในการเรียนรู้เรื่องหลักคิดและการวางแผนการรักษาทาง

ทันตกรรมจัดฟัน กลไกการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งเทคนิคและการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ทันสมัย

 วัน - เวลา  และสถานที่
 ในวันจันทร์ที่  3  และ วันอังคารที่  4  ธันวาคม   2555  ณ  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ก�าหนดการ วันที่ 3 ธ.ค.2555
  08.15-08.45 น.       ลงทะเบียน

  08.45-09.00 น.       พิธีเปิดการประชุม

  09.00-10.00 น.       CSI Season 2:Catch the Success In case of extraction:premolar,molar  

     and  incisor  

                              โดย รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์

  10.00-10.15 น.       อาหารว่าง

  10.15-11.00 น.       Varieties of self - ligating brackets

                                          โดย ผศ.ทพญ.มารศรี  ชัยวรวิทย์กุล

  11.00-12.00 น.       น๊อตหลุด!                

                                           โดย  ผศ.ทพ.โกวิท  พูลสิน

  12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00-14.30 น.       Periodontal point of view for Ortho-Perio Interdisciplinary Treatment 

                                          โดย ศ.ทพ.ธีระวัฒน์    โชติกเสถียร และ อ.ทพญ.นิตยา      โชติกเสถียร

  14.30-15.15 น.    Variety of Ortho-Biomechanics     โดย รศ.ทพ.วิรัช   พัฒนาภรณ์

  15.15-16.00 น.  My journey : Basic research to clinical practice     

     โดย ศ.ทพ.ธีระวัฒน์   โชติกเสถียร  

  16.00-16.15 น.      อาหารว่าง

  16.15-17.00 น.      Orthodontic  examination case display*

  16.15-17.00 น.      ประชุมชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน เชียงใหม่

  18.00-22.00น.  งานเลี้ยงสังสรรค์ที่  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
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  ก�าหนดการ วันที่ 4 ธ.ค.2555
  09.00-09.45 น.    Occlusion and Orthodontic finishing(1)

  09.45-10.30 น.    Occlusion and Orthodontic finishing(2)

                                       โดย ทพ.วรณัฐ อ�านวยพันธุ์วิไล และ อ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์  บุญญวงศ์

  10.30-10.45  น.   อาหารว่าง

  10.45-11.30 น.    Interesting Cases for Thai Ortho. Board Examination  

     โดย ทพญ.พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์

  11.30-12.15 น.   Our  experiences  as Orthodontist   โดย  หมอจัดฟัน มช.

  12.15-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00-15.30 น.   จัดฟันวาไรตี้ : เคล็ดลับสัประยุทธ์ 

                                     โดย  อ.ทพญ.สุภัสสรา  ศิรบรรจงกราน และคณะ

  15.30-15.45 น.   อาหารว่าง

  15.45-16.30 น.   อภิปรายและซักถามปัญหา 

                                       โดย  ศ.ทพ.ธีระวัฒน์   โชติกเสถียร   รศ.ทพ.วิรัช    พัฒนาภรณ์ และคณะ

 *จัดแสดง case ผู้ป่วยจัดฟันที่ได้รับการจัดฟันแล้ว โดยมีล�าดับการจัดฟันก่อนจัดฟัน ระหว่างจัดฟันและหลังจัดฟัน  

(Orthodontic  examination case display)   วันที่ 3 ธค.55  ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. วันที่ 4 ธค. 55  ตั้งแต่เวลา  08.00-

13.00 น.  และมี Reprints งานวิจัยของภาควิชาทันตกรรมจัดฟันฯ ซึ่งท�าการวิจัยโดยอาจารย์และนักศึกษาแจกผู้เข้าร่วม

ประชุมด้วย

 2. การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 

     แห่งการสถาปนาคณะฯ
 * สมาคมศษิย์เก่าทนัตแพทย์เชียงใหม่ จดัให้มีการคัดเลือกศษิย์เก่าดเีด่น จ�านวน 9 สาขา เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มช. ดงัต่อไปนี ้

  1. สาขา ดีเด่นด้านการให้ความร่วมมือกับคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่า

  2. สาขา ดีเด่นด้านวิชาการ  

  3. สาขา ดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์/พัฒนาชุมชน

  4. สาขา ดีเด่นด้านธุรกิจเอกชน

  5. สาขา ดีเด่นด้านการบริหารภาคเอกชน

  6. สาขา ดีเด่นด้านการบริหารภาครัฐบาล

  7. สาขา ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

  8. สาขา ดีเด่นด้านเป็นผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง

  9. สาขา ดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ จึงขอเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ ชาวทันตแพทย์

เชียงใหม่ ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 9 สาขา ที่ท่านชื่นชอบและประทับใจ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยระบุสาขาที่ทุก

คนต้องการเสนอ  ชื่อศิษย์เก่า พร้อมเหตุผลประกอบ 2 ข้อ ได้ 3 ทาง ดังนี้

  1. www.facebook.com/สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

  2. ส่ง e-mail มาที่  je-lyne@live.com

  3. ส่ง fax ในนามสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ได้ที่เบอร์  053-222844
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ผู้บริจาคเงินในวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการ

สถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
  * ขอขอบคุณ ทพ.สมบูรณ์  อินทรีย์สังวร ที่ได้บริจาคเงินให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จ�านวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบเงินแก่สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ จ�านวน 10,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน)
  “กระผมขอรบกวนเวลาของท่านอีกหน่อยเพื่อเรียนให้ทราบว่า  กระผมและครอบครัวมีเจตนา
บริสุทธิ์ในการบริจาค ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงและไม่หวังลาภยศ สรรเสริญ หรือสิ่งตอบแทนใดๆ การบริจาคครั้งนี้มี
เหตุผลเดียวคือ การร�าลึกถึง “พระคุณอันยิ่งใหญ่ ไม่มีประมาณของคณะครู อาจารย์และสถาบันทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา  ที่บรรดาลูกศิษย์ทุกๆคน ต้องร�าลึกไว้ ตลอดเวลา ไม่บังอาจประเมินค่า”

           ทพ.สมบูรณ์  อินทรีย์สังวร

         ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ 

รุ่น 5 รหัส 117417

  * ขอขอบคุณ รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย ที่ได้บริจาคเงินจ�านวน  44,440  บาท(สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน)ให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
 
  * ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงอ�านวยอวยพร ให้ผุ้บริจาคทุกท่าน พร้อม
ครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

ขอบคุณครับ
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DENT ISTRY  CMU.  ALUMNI

ช�ำระค่ำส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตที่ 4/2521

ปท.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ข่าวสารศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดท�าโดย: สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5394-4477  www.dent.cmu.ac.th

Promo  :  Bracket  BB

Buy 100 Set   Free 30 Set
Buy 300 Set   Free 100 Set

Screw : Perfect Anchor

Promo 100 Free 15

SDC-G5 PROLIGN
PROMO 28,800 ฿

Infinity Dental Care 
Tel. 02-913-6324  : 08-1644-3371 (คุณวัลย์) 

งานประชุมวิชาการ  21 - 23 พฤศจิกายน 2555  พบกันที่ ชัน้ 23  บูท  F8

Special  Promotion
HUBIT

Mini Screw

100  Piece

Special  
FREE

15  Piece

Special Pay

FULL PAY

K bank 
Smart pay 
3month

Gift  FREE

Gift Voucher
500 bath

0%

400 Piece 60  Piece FULL  PAY

K bank Smart 
pay 

3month

Gift Voucher
2,000 bath

0%

BRACKET BB
100  SET 30  Set FULL PAY

K bank 
Smart pay 
3month

Gift Voucher
500 bath

0%

100  SET 30  Set FULL PAY

K bank 
Smart pay 
3month

Gift Voucher
2,000 bath

0%
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