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ข�าวสารศิษย�เก�าคณะทันตแพทยศาสตร�  มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

บรรณาธ�การ: รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศร�ศิลปนันทน�
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บรรณาธ�การ: 
กองบรรณาธ�การ:

สวัสดีปใหม ...  
ครับพี่ๆ นองๆ ชาวทันตะ มช. ทุกคน
 ลวงเลยไปอีก 1 ป จากปมังกรทอง เปน   ปมะเส็งงูเล็ก 
ในนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม ขอใหทุกทาน
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รวยๆ เฮงๆ กันถวนหนา
นะครับ  Dentalk ฉบับนี้จะเปนการรวบรวมกิจกรรมในการเฉลิม
ฉลองครบรอบ  40  ป แหงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร 
มช. ที่ผานมา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ความประทับใจ ความอบอุน
ใจ ที่ไดเจออาจารย พี่ๆ นองๆทันตแพทย   ยังไมจางหาย นึกถึง
เมื่อไร มีความสุขใจอยูเสมอ มิรูลืม ... และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกในเร็ววัน 
 และโอกาสนี้  ในนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทย
เชียงใหม ก็ขอรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทยทุกคน  
ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 มกราคม 2556 และบัณฑิต
ศึกษาที่เขารับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เมื่อวันที่  23  
มกราคม  2556  ที่ผานมาดวยครับ 
      

วิรัช  พัฒนาภรณ
นายกสมาคมศิษยเกา ทพ.ชม.

01   ทักทายจาก …   
นายกสมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม�

ประชุมว�ชาการเร�่อง “จัดฟ�นวาไรตี้ (Jud Fun Varieties)” 
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555

 สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม และชมรมศิษยเกาทันตแพทยจัดฟนเชียงใหม โดย
ความรวมมือของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟนและ
ทันตกรรมสําหรับเด็ก  (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน)  จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง  “ จัดฟนวาไรตี้ 
(Jud  Fun Varieties) ” วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ณ ร.ร อิมพีเรียลแมปง อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนการ
บรรยายเนื้อหาทางทันตกรรมจัดฟนที่เปนความรูพื้นฐานการเคลื่อนที่ของฟน และกรณีผูปวยจัดฟน ที่
ผูเขารวมประชุมใหความสนใจอยางมาก  นอกจากนี้ยังมีเกมสประกอบความรูทางการจัดฟน ในหัวขอ 
“จัดฟนวาไรตี้” คลายๆ เกมสพันธุแท ใหความสนุกสนาน ทั้งมีเนื้อหาวิชาการทันตกรรมจัดฟนครบทุก
รส
 

“หลายคนบอกว�า ชอบมาก ป�หน�าจะมาร�วมประชุมใหม�ค�ะ”
 มผีูเขารวมประชุมจํานวน  205  คน โดยรายไดจากการจัดประชมุวชิาการสวนหนึง่ ไดบรจิาค
ใหคณะฯเพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปสมเด็จยา  จํานวน 20,000 บาท มอบใหภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟนและทันตกรรมสําหรับเด็ก(สาขาทันต กรรมจัดฟน) จํานวน 20,000 บาท และมอบให
ชมรมศิษยเกาทันตแพทยจัดฟนเชียงใหมจํานวน  40,000 บาท

ในช�วงกลางคืนของวันที่ 3 ธค. 2555  
 ไดมีการจัดงานเลี้ยงตอนรับผูมารวมประชุมวิชาการ “จัดฟนวาไรตี้”  บรรยากาศของงาน
อบอุนแบบพี่ๆนองๆ และมีการรองเพลงประกอบการเตนรําของผูรวมงานดวย รวมทั้งไดรับความรวม
มือจากนองๆนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 6 ที่จัดแดนเซอรแบบลูกทุงมาโชวในงานนี้
  

….ขอบคุณจ�าดนักครับ…. 

                  HAPPY  NEW  YEAR
2013

02   กิจกรรมของสมาคม ฯ
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 * นิทรรศการ “ภาพเก�าเล�าความ”   
 เปนการรวบรวมภาพเกา ๆ  แตเต็มเปยมไปดวย ความรัก 
ความผูกพัน  ระหวางคณะฯ อาจารยและศิษยเกาทุกรุนมาจัดแสดงให
ชม รวมราํลกึถงึความหลงัครัง้เปนเยาวเรศรุน กรุนไปดวยความทรงจาํที่
งดงาม ... วันวานยังหวานอยู คณาจารยมากมายหลายทาน รุนพี่เกือบ
ทกุรุนมารวมงานอยางแนนขนดั บรรยากาศการตอนรบัเตม็ไปดวยความ-
อบอุนยิ่งนัก

* เริ่มงานด�วยความรัก ความศรัทธา ความผูกพัน
 ดวยการรับขวัญศิษยเกา ผูรวมงานทุกคน โดยคณาจารยอาวุโส ผูก
ขอมือรับขวัญศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม บรรยากาศเต็มไปดวยความชื่นมื่น 
ซาบซึ้งประทับใจทั้งคณาจารย ทั้งศิษยเกา  และศิษยปจจุบันที่มารวมงาน

งาน“ผูกพันวันเก�า…คืนสู�เหย�า…หมอเขี้ยวมอชอ” 

 สมาคมศิษยเกาฯ รวมกับคณะฯ จัดงาน ... “คืนสูเหยา”...ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 
ธันวาคม 2555  ตั้งแตเวลา 17.30 -22.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ.เชียงใหม มี
คณาจารยอาวุโส ตั้งแตรุนกอตั้งคณะฯ จนถึงปจจุบัน อาจารยในคณะทันตแพทยศาสตร 
รุนพี่ ศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม และรุนนองที่อยูทุกภาค ทุกจังหวัดมารวมงานกันอยาง
คับคั่ง มากกวา 350 คน มากเกินความคาดหมายของผูจัดงาน ทําใหผูจัดงาน คือกรรมการ
สมาคมศิษยเกาและอาจารยในคณะฯ ทุกคน  รูสึกปลื้มใจ อบอุน อิ่มเอม และชื่นบานกัน

ทั่วหนา  นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย

สมาคมศิษย�เก�า ทพ.มช. เลี้ยงขอบคุณคณาจารย�และทีมงาน ที่ช�วยจัดการประชุมว�ชาการ “จัดฟ�นวาไรตี้” 
  
 ในวันที่  19   ธันวาคม 2555  ณ ชั้น 7 อาคาร 8  คณะทันตแพทยศาสตร มช. มีผูรวมงานประกอบดวย  ที่ปรึกษา  กรรมการสมาคมศิษยเกาฯ  คณะวิทยากร
ในการประชุมวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทันต กรรมจัดฟน และบุคลากรผูที่เกี่ยวของ 

อบอุนยิ่งนักอบอุนยิ่งนัก

FACULTY  OF  DENTISTRY  CHIANG MAI  UNIVERSITY  
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* พิธีมอบใบประกาศและโล�เกียรติคุณ  
ให�แก�ศิษย�เก�าดีเด�นจํานวน 13 ท�าน  8 สาขา  ดังนี้

1. ทพ.สมชาย    อัครวัชรางกูล   (127416)
2. ทพญ.อุไร    ศัลยพงษ   (137409)
3. ทพ.ทรงธรรม    สังฆสุบรรณ  (157426)
4. ผศ.ทพญ.รัตนา    อัมไพรวรรณ  (167414)
5. ทพ.ดร.สุรสิงห    วิศรุตรัตน   (177441)
6. ทพญ.รพินท    อบสุวรรณ   (2009030)
7. ทพ.วิรัตน    เอื้องพูลสวัสดิ์  (2309041)
8. ทพญ.ธาราธร     สุนทรเกียรติ (2409045)
9. ทพ.สุทธิศักดิ์     บุญนิธิ   (2409065)
10. ทพ.กมล     เศรษฐชัยยันต  (2609002)
11. รศ.ทพญ.ดร.สิริพร   ฉัตรทิพากร  (2909084)
12. ทพ.ชํานาญ     พลอยประดิษฐ   (3809024)

13. ทพ.พูลพฤกษ    โสภารัตน   (4009046)

 * เป�ดตัว …   อย�างอลังการงานสร�าง 

 ดวยขบวนแหแบบลานนาไทย ซึ่งประกอบดวยคณาจารย ศิษยเกา และ
ศิษยปจจุบันทันตแพทยเชียงใหม นําขบวนโดย ปาหนุย  (อาจารยหมอมัลลิกา ของ
พวกเรา) ในมาดของเจาปาแหงดินแดนลานนาไทยในอดีต นั่งบนเสลี่ยงท่ีใชผูรวม
ขบวนแบกจํานวนเกือบ 10 คน (ตัวหนักมาก) ตามดวยขบวนฟอนหางนกยูงสไตล
ลานนาของนกัศกึษาศษิยปจจบุนัอนัสวยสดงดงามตระการตา  ไดยนิเสยีงโหชดุใหญ
หลายๆ ครั้ง จนทําใหผูรวมขบวนและผูชมปลาบปลื้มจนนํ้าตาซึมดวยความตื้นตัน
ใจ

 สุด surprise ของงาน …คืนสู�เหย�า… ก็คือ การเต�นกังนัมสไตล�  ของ  3  หนุ�มใหญ� ใจดี ร�วมเต�นกังนัมสไตล�หมอฟ�น
 
 ควบมา  เขวี้ยงบวงบาศ พรอมกับสั่นสะโพก เมื่อเพลงรอง sexy ladies, sexy ladies … รวมกับการเตนของนักศึกษาศิษยปจจุบัน ไดอยางสนุกสนาน 
สุด ๆ  สราง surprise ใหผูรวมงานทุกคน  เสียงปรบมือพรอมเสียงฮา ดังกึกกอง    ลั่นหองจัดงานเลี้ยงเลยทีเดียวเชียวนะครับพี่นอง
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 *ช�วงท�ายของงานเป�น  highlight สุดประทับใจ 
 ผศ.ทพญ.รัตนา  อัมไพรวรรณ  ไดกลาวคารวะ พรอมภาพเกาเลาเรื่องราวในอดีต

 

 “เพื่อรําลึกถึงคุณผู�ก�อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร� 
อาจารย� ดร. ถาวร  อนุมานราชธน 
อาจารย�ที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน 

“ถ�าไม�มีอาจารย�ก�อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร� มอชอ ในครานั้น … 
ก็คงไม�มี  40 ป� คืนสู�เหย�าของพวกเราในวันนี้”

 *ป�ดท�ายจริงๆ ด�วย เค�กก�อนยักษ�เกือบ 
40 ปอนด� เป�นสญัสกัษณ�ของการจดังานครบรอบ 
40 ป� แห�งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร�  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 
 ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั
ทันตแพทย มอชอ มารวมกันตัดเคก

 
“เพื่อให�พวกเรารําลึกว�า 40 ป�ผ�านไปแล�ว … 

พวกเราทุกคนต�องร�วมกัน เหลียวหลัง แลหน�า 
เพื่อฝ�าฟ�นให�คณะทันตแพทยศาสตร� มอชอ 

ที่รักยิ่งของพวกเรา ก�าวสู�ความเป�นเลิศ 
สู�ความดี ความงาม  

และอยู�ในใจของประชาชน … 
ตลอดไป”

ช�วงท�ายของงานเลี้ยงขอบคุณ  คณาจารย�  ศิษย�เก�าฯ 
นักศึกษาศิษย�ป�จจุบันและบุคลากรทุกคน จับมือ
ล�อมวง ร�วมกันร�องเพลง “ทันตแพทย�เชียงใหม�” 

กระหึ่มห�องจัดงานเลี้ยง…

CHIANG MAI  UNIVERSITY  

*ป�ดท�ายจริงๆ ด�วย เค�กก�อนยักษ�เกือบ 
40 ปอนด� เป�นสญัสกัษณ�ของการจดังานครบรอบ 
40 ป� แห�งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร�  

 ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั ซึง่มตีวัแทนของคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจบุนั

“เพื่อให�พวกเรารําลึกว�า 40 ป�ผ�านไปแล�ว … “เพื่อให�พวกเรารําลึกว�า 40 ป�ผ�านไปแล�ว … “เพื่อให�พวกเรารําลึกว�า 40 ป�ผ�านไปแล�ว … 
พวกเราทุกคนต�องร�วมกัน เหลียวหลัง แลหน�า พวกเราทุกคนต�องร�วมกัน เหลียวหลัง แลหน�า พวกเราทุกคนต�องร�วมกัน เหลียวหลัง แลหน�า 
เพื่อฝ�าฟ�นให�คณะทันตแพทยศาสตร� มอชอ เพื่อฝ�าฟ�นให�คณะทันตแพทยศาสตร� มอชอ เพื่อฝ�าฟ�นให�คณะทันตแพทยศาสตร� มอชอ 

ที่รักยิ่งของพวกเรา ก�าวสู�ความเป�นเลิศ 

งานเลี้ยงขอบคุณทีมงานผู�ร�วมจัดงาน คืนสู�เหย�า .. หมอเข��ยวมอชอ
 
 เบื้องหลังความสําเร็จของงาน ... คืนสูเหยา ... มีทีมงานที่เขมแข็ง ทั้งคณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจุบันเกือบรอยชีวิต  .....  
 หลังจากเสร็จงานเรียบรอยแลว  สมาคมศิษยเกาฯ  ไดจัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมงานที่ชวยกิจกรรม  ในวันที่  21 ธันวาคม  2555  ณ   ชั้น 7 อาคาร 8  คณะ
ทันตแพทยศาสตร มช. มีผูรวมงานประกอบดวย กรรมการสมาคมฯ  ศิษยเกา  คณาจารย  นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ มาทานอาหารรวมกัน เพื่อเปนขวัญกําลัง
ใจคนทํางานใหสวนรวมตอไป
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นายกสมาคมฯ มอบกระเช�าสวัสดีป�ใหม�แด�ที่ปรึกษา
สมาคมฯ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนใน
นามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหม
แดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารย
หมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกา
นนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวย
เหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบ
ขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ�  
นายกสมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม� ของเรา 
 ที่ไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอาจารยผูที่มีผล

ง า น ดี เ ด  น ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ก 
นักศึกษา ประจําป 2555 ได
รับมอบเข็ม “ช้างทองคํา” 
และ “โล่ประกาศเกียรตคุิณ” 
จาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทย เกษม  วัฒนชัย 
เมื่อวันที่  25  มกราคม  2556  
ณ  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ขอร�วมเชิดชูเกียรติหมอเขี้ยวอีกท�าน           
ทพ.วุฒิพงศ� ธนะขว�าง ปฏิบัติงานอยู� ณ โรงพยาบาลทุ�งช�าง 
อําเภอทุ�งช�าง จังหวัดน�าน 

 ซึ่งไดรับรางวัลเครือขาย
สถานบริการดีเดนดานสง
เสรมิสขุภาพชองปากแมและ
เด็ก 

“หมู�เฮาขอแสดงความ
ยินดีอย�างยิ่งเน�อครับ 

…”

ขอแสดงความยินดีแด� ศาสตราจารย�คนล�าสุดของคณะ
ทันตแพทยศาสตร� 
 ศ.ทพ.ธรีะวฒัน  โชตกิเสถยีร ไดรบัมอบ “โล่ประกาศเกียรตคุิณ” 
จากศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทย เกษม วฒันชยั นายกสภา มช. เมือ่
วันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สมาคมศิษย�เก�าร�วมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตทันตแพทย� มอชอ รุ�นที่  41
 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2556  บัณฑิตทันตแพทยรุนที่ 41 และบัณฑิต
ทันตแพทยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน 103 คนไดเขารับพระราชทาน
ปรญิญาบตัรครัง้ท่ี 47 ณ หอประชุม มช.และรวมแสดงความยนิดกีบับณัฑติระดบั
บัณฑิตศึกษา ที่ไดรับประกาศนียบัตรขั้นสูงที่คณะฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2556 
ขอทุกคนมีความสุข สมหวัง ตลอดไปครับ ...

นายกสมาคมฯ มอบกระเช�าสวัสดีป�ใหม�แด�ที่ปรึกษา
สมาคมฯ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนในเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนในเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนในเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนในเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  นายกสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนใน
นามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหมนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหมนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหมนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหมนามของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม มอบกระเชาอวยพรปใหม
แดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารยแดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารยแดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารยแดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารยแดที่คณะที่ปรึกษา อาจารยหมอสัมพันธ  อาจารยหมอทะนง อาจารย
หมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกา
นนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวยนนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวย
หมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกา
นนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวย
หมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกาหมอปราโมทย อาจารยหมออุทัยวรรณ  และ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกา
นนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวยนนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวยนนท  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดกรุณาชวย
เหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบ
ขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับ
เหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบ
ขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับ
เหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบเหลือในการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ มาตลอด  ตองกราบ
ขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับขอบพระคุณทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวยครับ

ขอแสดงความยินดีแด� ศาสตราจารย�คนล�าสุดของคณะขอแสดงความยินดีแด� ศาสตราจารย�คนล�าสุดของคณะ
ทันตแพทยศาสตร� ทันตแพทยศาสตร� 

จากศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทย เกษม วฒันชยั นายกสภา มช. เมือ่จากศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทย เกษม วฒันชยั นายกสภา มช. เมือ่จากศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นายแพทย เกษม วฒันชยั นายกสภา มช. เมือ่
วันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

03     ชื่นชมและแสดงความยินดี
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 ในช�วงคํ่า ทางคณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ร�วมกับสมาคมศิษย�เก�า ได�มีการจัดงานเล้ียงต�อนรับ
บัณฑิต Home coming day  
 ในคืนวันที่  22  มกราคม  2556 ณ สนามกลางคณะฯ  ทันตแพทยฉัตรพงศ  (หรือพี่ตอยของเรา) อุปนายกของสมาคมศิษยเกาฯ เปนตัวแทนสมาคมฯ ไป
รวมงาน และกลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทยเชียงใหม รุนที่ 41 และอวยพรใหทุกคนโชคดี มีสุข และสมหวังในหนาที่การงานทุก ๆ อยาง  .....

 ได�มีการจัดแข�งขันฟุตบอล Dentistry Cup 
2013 เมื่อวันอาทิตย�ที่ 10 กุมภาพันธ� 2556 
 ณ สนามฟตุบอล ไนทเพลส หางดง เปนการแขงฟตุบอลเชือ่มความ
สมัพนัธระหวางช้ันป โดยมทีมีรวมอาจารย และศษิยเการวมลงแขงขนัดวย อกี 
2 ทีม ชิงถวย Dentistry Cup โดยการผลกัดนัจาก รศ.ทพ.ดร.ปฐว ีคงขนุเทยีน 
ผลการแขงขนัปรากฏวา ทมีรวมอาจารย และศษิยเกา B ไดถวยชนะเลศิไป
ครอง  สวนรองชนะเลศิ ไดแก ทมีรวมอาจารย และศษิยเกา A เปนการพิสจูน
วา ทีมรวมอาจารย และศิษยเกา ยังฟต แอนดเฟรมอยูสมาคมศิษยเกา
ทนัตแพทยเชียงใหม นําโดย  ทานนายกสมาคมฯ  รศ.ทพ.วริชั   พฒันาภรณ
รับเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารคํ่าแกผูเขารวมการแขงขันทุกคน

รศ.ทพ. วริชั  พฒันาภรณ� นายกสมาคมศษิย�เก�า  ได�ร�วมแสดงความ
ยนิดกีบันกัศกึษาทนัตแพทย�ชัน้ป�ที ่6 จาํนวน 91 คน ในโอกาสสาํเร็จ
การศึกษา 
 และจะไดเปนสมาชิกสมาคมศิษยเกานองใหม จํานวน  91 คน ในวันปจฉิม
นิเทศ วันอาทิตยที่ 17  กุมภาพันธ  2556  ณ  ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม และไดบรรยายในหัวขอ “มืดเดี�ยวเดยีว เดี�ยวกส็ว่าง” บรรยากาศสนกุสนาน
ครื้นเครงเปนกันเอง ไดทั้งเนื้อหา สาระ และความบันเทิง ครบครัน

FACULTY  OF  DENTISTRY  CHIANG MAI  UNIVERSITY  
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04     หักมุมฟ�นยิ�ม(คลายเคร�ยด)

 สงสารคุณหมอ…
 เด็กหญิงวัยหาขวบมาทําฟนอยางอารมณไมคอยจะสดใสนัก คุณหมอหุนลูกชางที่พกไขมันมากันหนาวเลยไดไมเด็ดทําใหเด็กสมยอม

หมอตุ�ม  “นองเนเน..จะ หนูรูหรือเปลา เด็กแกมบวมแบบหนูไมมีใครเคากลาเลนดวยนะคะ 
               ใหคุณหมอชวยทําใหหายแกมบวมนะคะ”
น�องเนเน� “จริงเหรอคะคุณหมอ แกมบวมแลวจะไมมีใครเลนดวยเหรอคะ”
หมอตุ�ม  “ชายสิคะ ใครๆก็กลัวไมอยากเลนกับคนแกมบวมกันหรอกคะ”
น�องเนเน� “โถ...สงสารคุณหมอจัง ทั้งชีวิตที่ผานมาคงไมเคยมีใครเลนกับคุณหมอเลยใชไหมคะ”
หมอตุ�ม  “(หื้อ..เด็ก...คิดในใจดังๆ)”

05     ประชาสัมพันธ�

ขอประชาสัมพันธ�ให�สมาชิกสมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม�ทุกท�าน ที่ประสงค�จะเป�นผู�สนับสนุนวารสาร 
Dentalk ในแต�ละฉบับ มีค�าใช�จ�ายฉบับละ  25,000 บาท สมาชิกท�านใดสนใจ ติดต�อสอบถามได�ที่สมาคมศิษย�เก�า
ทันตแพทย�เชียงใหม� 

หมายเลขโทรศัพท�  053-944477  
หร�อ

 e-mail : wasana_4644@hotmail.com ค�ะ

06     ขอขอบคุณผู�บร�จาคเง�นให�สมาคมฯ

 ในนามของสมาคมศษิย�เก�าทนัตแพทย�เชยีงใหม� ขอขอบคณุทกุท�านมาก ๆ  และจะนาํเง�นบร�จาคของทกุท�าน
ไปใช�ในกิจการของสมาคมฯ และกิจการสาธารณประโยชน�ที่เป�นประโยชน�กับส�วนรวมต�อไป

dentalk.indd   7 11/3/2556   8:59:41



ข�าวสารศิษย�เก�าคณะทันตแพทยศาสตร�� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� ป�ที่ 6 ฉบับที่13  ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ� 2556dentalk ข�าวสารศิษย�เก�าทันตแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� ป�ที่ 6 ฉบับที่13  ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ� 25568

ขอขอบคุณผูสนับสนุนวารสาร Dentalk…  

บริษัท ออรโทดอนทิคไลน จํากัด 577/138 ซอยพงษเพชร
นิเวศน ถนนประชาช่ืน แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 586 9088, 087 6789091 โทรสาร 02 911 1231
orthodonticline@hotmail.com

dentalk
DENT ISTRY  CMU.  ALUMNI

ชําระค�าส�งเป�นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 4/2521

ปท.มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

ข�าวสารศิษย�เก�าคณะทันตแพทยศาสตร�  มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
จัดทําโดย: สมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม� คณะทันตแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม� 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%

dentalk.indd   8 11/3/2556   8:59:42


