


 สวัสดีครับ พี่ๆนองๆ ชาว

ทนัตแพทยเชียงใหมทีร่กัทุกทาน พบ

กันอีกครั้งนะครับกับ Dentalk ฉบับ

นี้พวกเราขอต้ังจิตอธิษฐานไวอาลัย 

รศ.ทพ.สัมพันธ  ศรีสุวรรณ อดีต

คณบดี และที่ปรึกษาของสมาคม

ศิษย  เก  าทันตแพทย  เชี ยง ใหม   

ทานไดจากพวกเราไปเม่ือวันท่ี 5 

ทักทายจาก
นายกสมาคมศิษยเกา
ทันตแพทยเชียงใหม

คณะทํางาน

เมษายน  2557  ทามกลางความเสียใจเปนอยางยิ่งของพวกเรา

ทนัตแพทยเชียงใหม  ทานไดจากพวกเราไปอยางไมมวีันกลบั แต

ทานก็ไดฝากผลงาน และคุณความดี ที่สรางไวมากมาย  จารึกไว

ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปครับ

 นอกจากนี้  ก็มีกิ จกรรมของสมาคมฯ  ที่ จะได 

ประชาสัมพันธใหพวกเราไดรับทราบ และขอความรวมมือ

ในการเสนอช่ือนายกสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหมคนตอ

ไป รวมทัง้เสนอชือ่ศษิยเกาดเีดนเน่ืองในวันมหิดล ประจาํป 2557  

กันดวยนะครับ และขอประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการ 

จัดฟนวาไรตี้ 3 : Winter Festival 2014 ในเดือนธันวาคม 2557  

ติดตามรายละเอียดไดในฉบับนะครับ

(รศ.ทพ.วิรัช    พัฒนาภรณ)

  นายกสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม

รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ กองบรรณาธิการ

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน กองบรรณาธิการ

ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม  จันทนหอม กองบรรณาธิการ

อ.ทพ.จิตจิโรจน  อิทธิชัยเจริญ กองบรรณาธิการ

นางสาววาสนา  ใจคําแปง กองบรรณาธิการ

นางสาววชิราภรณ  กันทะวัง กองบรรณาธิการ

Dentistry CMU. 
Alumni

 สมาคมศิษยเกาฯ
ขอแสดงความเสียใจและ
ขอรวมไวอาลัยในการจาก
ไปของรองศาสตราจารย 

ทันตแพทย 
สัมพันธ  ศรีสุวรรณ  

ที่ไดเสียชีวิตลง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2557

 ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  
ทันตแพทยสัมพันธ ศรีสุวรรณ เกิด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 
2484 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ทาน
สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2512 
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ไดเขารับ
ราชการท่ีภาควชิาทนัตแพทยศาสตร 

ประวัติรองศาสตราจารย ทันตแพทยสัมพันธ ศรีสุวรรณ

รวมไวอาลัย  
รศ.ทพ.สัมพันธ  ศรีสุวรรณ

 ที่ปรึกษาสมาคมฯ อดีตคณบดี ทานที่ 3 
ของคณะทันตแพทยศาสตร มช.

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งในเวลาน้ัน
เพ่ิงไดรับการยกฐานะมาจากแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม และอยูระหวางการดําเนินการเพื่อจัดตั้ง
เปนคณะทันตแพทยศาสตร ตอมาทานไดศึกษาตอ ไดรับ Certi-
cate in Oral Pathology, Diagnosis, and Surgery จาก Royal 
Dental College ประเทศเดนมารก นับเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานมะเรง็ในชองปากเปนลําดับตนๆ ของประเทศไทย 
และทําการศกึษาวิจยัในสาขานีอ้ยางตอเนือ่ง จนไดรบัอนมุตับิตัร
สาขาวินิจฉัยโรคชองปากจากทันตแพทยสภาในเวลาตอมา และ
ในป 2553 ทานไดรับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตร
ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อนัเปนผลงาน
จากคุณงามความดี และความรูความสามารถอยางตอเนื่องของ

ทาน จนเปนท่ีประจักษ
แกสังคมและประชาชน
ทั่วไปอยางกวางขวาง
 ท านสมรสกับ
ผู  ช  วยศาสตราจารย  
ทนัตแพทยหญิงธนะเพญ็ 
ศรีสุวรรณ (กาญจนสุต) 
มีบุตรธิดา 2 คน คือ 
อาจารย นายแพทยธนพ 
ศรีสุวรรณ และ อาจารย 
ทนัตแพทยหญงิ ดร. ธนดิา 
ศรีสุวรรณ 

คนดีศรีสังคม





 ในระหวางที่ทานยังมีชีวิตอยู  ทานเปนบุคคลที่
มีความรูความสามารถ และสรางคุณูปการแกคณะทันต
แพทยศาสตร ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชุมชน และ
สังคม มาโดยตลอด และโดยเหตุที่ทานเปนผูมีความรูความ
สามารถเพียบพรอมดังกลาว เมื่อคณะทันตแพทยศาสตรได
รับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นในป 2515 นั้น ทานจึงไดรับแตงตั้งให
เปนผูชวยคณบดี พรอมกับดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ 
ซึ่งนับไดวาเปนผูตําแหนงบริหารสูงสุด ของขาราชการฝาย
สนับสนุนในคณะทันตแพทยศาสตร ทําหนาที่บริหารจัดการ
ระบบสนบัสนนุตางๆในคณะฯ จนเปนรากฐานของคณะทนัต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมาจนถึงปจจุบัน 
 ทานยังเปนผูกอตั้งภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยา
ชองปาก ซึ่งเปนภาควิชาที่รวมเอาหลากหลายสาขาวิชาเขา
มาไวดวยกัน มีทั้งงานดาน preclinic และ clinic ที่ตอง
ประสานกัน เปนรูปแบบของภาควิชาท่ีมีความทันสมัย ซึ่ง
เปนแนวทางที่คณะทันตแพทยศาสตรใชเพ่ือหลอมรวมภาค
วิชาตางๆ เขาดวยกันในปจจุบัน 
 ตอมาในป 2525 ทานไดรบัการแตงต้ังใหเปนคณบดี 
คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 2 วาระติดตอ
กัน ทานไดคิดริเร่ิมงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาตอคณะทันต
แพทยศาสตร และวิชาชีพทันตกรรมของประเทศอยางกาว
กระโดด ทานเปนผูเสนอแนวคิดเพ่ือใหมีที่ประชุมคณบดี 
คณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย โดยเปนเจาภาพ
จัดประชุมคณบดี คณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ขึ้นเปนครั้งแรก จนในท่ีสุดกอต้ังเปนองคกรผูบริหารคณะ
ทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย หรือ อ.บ.ท.ท. ทําใหการ
ดาํเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตรตางๆในประเทศ เปน
ไปในทศิทางเดยีวกนั จนในทีส่ดุไดรบัแตงตัง้ใหเปนเลขาธิการ
ของ อ.บ.ท.ท. ทานยังเปนอนุกรรมการประสานงานการผลิต
และการใชบณัฑิตทันตแพทยศาสตร ของทบวงมหาวทิยาลยั 
และไดรบัแตงตัง้เปนคณะกรรมการทนัตสาธารณสขุแหงชาติ 
ซึง่ทาํหนาทีส่าํคญัเพือ่พฒันาและบรหิารระบบนสิตินกัศกึษา
ทันตแพทยคูสัญญา ทําใหเกิดการกระจายทันตแพทยไปยัง
สวนภูมิภาค เปนประโยชนแกประชาชนผูอยูหางไกลอยาง
มหาศาล ซึ่งนโยบายดังกลาวยังคงใชและมีผลอยูมาจนถึง
ปจจุบัน
 ในสวนของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทานริเร่ิมใหมีการจัดการศึกษาหลังปริญญาใน
ระดับนานาชาติขึ้นเปนครั้งแรก โดยทานไดจัดหลักสูตรหลัง
ปรญิญารวมกบัJohn J Sparkman Centre ของ University 
of Alabama, USA ซึ่งจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
นานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางและตะวันออกไกล ใน
ระยะที่ทานดํารงตําแหนงคณบดี อีกท้ังยังมีการกอต้ังภาค
วิชาและขยายหนวยงานในคณะทันตแพทยศาสตรออกไป

อยางกวางขวางงานที่มีความสําคัญย่ิงอีกประการหนึ่ง ซึ่ง
ทานไดดําเนินการในระหวางที่ทานดํารงตําแหนงเปนคณบดี 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือการจัด
ตั้งหนวยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ โดยแตเดิมน้ัน หนวยทนัตกรรม
พระราชทานฯมอียูเพียงหนวยเดียวท่ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตอมาทานจึงไดรับสนองพระราชดําริ จัดใหมีหนวยทันตกรรม
พระราชทานแหงที่สองขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถือเปน
หนวยทันตกรรมพระราชทานหนวยแรกที่ตั้งอยูในเขตภูมิภาค 
ทาํหนาท่ีชวยเหลือ รกัษา ดแูลประชาชน โดยเนนการใหบริการ
ทันตกรรมแกผู อยูหางไกลในพ้ืนท่ีภาคเหนือเปนสําคัญ ใน
โอกาสดงักลาว คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ไดรับพระราชทานรถยนตทันตกรรมเคลื่อนท่ี ซึ่งจดทะเบียน
เจาของรถในนามพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ รถยนต
คันดังกลาวยังคงใชงานมาจนถึงปจจุบัน สวนสมุดทะเบียน
ประจํารถเก็บรักษาไว ณ พิพธิภัณฑทันตกรรม ของคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งน้ี หนวยทันตกรรม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการรักษาผูปวยในพืน้ที่
หางไกลปละกวา 5,000 ราย อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
 หลังจากท่ีทานพนวาระการเปนคณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร ทานไดรับแตงต้ังใหเปนรองอธิการบดีฝาย
แผนงานและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงสองสมัย
ติดตอกัน ซึ่งในระยะนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการพัฒนา
และขยายตัวอยางเห็นไดชัด ดวยเหตุที่ทานรับผิดชอบงาน
ดานการวางแผนและพัฒนา ทําใหไดรับความไววางใจ
ใหเปนผูรับผิดชอบการจัดต้ังและยกรางหลักสูตรใหคณะ
ใหมๆของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทานเคยดํารง
ตาํแหนงประธานโครงการจดัต้ังและรกัษาการคณบดคีณะสตัว
แพทยศาสตร รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจ รักษาการ
คณบด ีคณะอตุสาหกรรมเกษตร ประธานโครงการจัดตัง้ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และประธานโครงการจัดต้ังคณะการ
สื่อสารมวลชน อีกทั้งยังดํารงตําแหนงสําคัญในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม อีกหลายตําแหนง เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานเก่ียวกบัมาตรการ
กําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประธานคณะทํางานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดานการ
เงิน และงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ เปนตน

รวมไวอาลัย  
รศ.ทพ.สัมพันธ  ศรีสุวรรณ

คนดีศรีสังคม
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สัมพันธไดติดตอผูบริหารคณะแพทยศาสตรเพ่ือขอหองพักให
ผม สดุทายก็ไดหองพักถาวรทีห่อพักนกัศกึษา (หอพักนกัศกึษา
คณะเทคนิคการแพทย และปจจุบันถูกรื้อไปสรางหอพักใน
กํากับใหม) ผมตองมีใบรับรองแพทย เพ่ือประกอบใบสมัคร
การรับราชการ ผมเองก็ไมทราบวาจะไปหาใบรับรองแพทย
ไดที่ไหน ก็ไดรับความกรุณาจากอาจารยหมอสัมพันธอีก ทาน
พาไปพบแพทยทานหนึ่งเพ่ือเขียนใบรับรองแพทยให ผมได
รับความกรุณาจากอาจารยหมอสัมพันธหลายเรื่อง ทานเปน
กัลยาณมิตร ใหความชวยเหลือผมอยางมาก
 ผมมีโอกาสไดทํางานกับอาจารยหมอสัมพันธใน
หลายวาระ ในสมัยทานเปนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมทําหนาท่ีเปนรองคณบดีฝาย
วิชาการ ผมไดรวมงานในโครงการทันตแพทยสรางสุขกับ
ทาน และเม่ือทานมาเปนประธานกรรมการจัดต้ังสํานักวิชา
ทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง ทานไดใหผมเปน
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ผมก็มา
รวมงานเปนท่ีปรึกษา และสดุทายทานไดดาํรงตาํแหนงคณบดี 
สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การ
ที่ผมไดมีโอกาสทํางานกับทาน ผมไดเรียนรูในหลายสิ่งหลาย
อยางท่ีดีจากทาน ทานเปนผูมีความต้ังใจจริง เสียสละ มอง
การณไกล เปนกันเอง โอบออมอารี และอื่นๆ
 ผมพบอาจารยหมอสัมพันธคร้ังสุดทาย เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 9.30 น. ใน
การประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ คณะทนัตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการทักทายกันกอนการประชุม

จะเริ่ม ระหวางการประชุมครั้งนี้อาจารยหมอสัมพันธ 
ไมไดแสดงความคดิเหน็เลย และไมทราบวาอาจารยออกจาก
หองประชุมไปเมื่อไร เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง คณบดีคณะ
ทนัตแพทยศาสตรแจงวา อาจารยหมอสมัพนัธไมคอยสบาย 
ขอออกจากหองประชุมกอน ผมคิดวาอาจารยคงออนเพลีย 
ตองการพักผอน เพราะทราบวาอาจารยพึ่งเดินทางกลับ
จากการประชุมที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เมื่อคืนวันพุธ
และเชาน้ีตองมาประชุมอีก สวนตัวผมเองวันรุงข้ึนวันท่ี 4 
จะขับรถยนตเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดนครสวรรคและ
อุทัยธานี จึงไมไดติดตามถามขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองความเจ็บ
ปวยของอาจารยหมอสัมพนัธ จนกระทัง่วนัเสารที ่5 เมษายน 
ประมาณ 7.00 น. ไดรับโทรศัพททางไกลจากคุณหนอย 
(คุณจิรวรรณ) วาอาจารยหมอสัมพันธเสียชีวิตแลว เมื่อคืน
วันที่ 4 ผมรูสึกตกใจมาก ไมคิดวาอาจารยจะดวนจากพวก
เราไปอยางกะทันหนั โดยไมมสีิง่บอกเหตุมากอน การจากไป
ของอาจารยเปนการสูญเสียบุคคลที่เปนกําลังสําคัญในดาน
ความคิด พฒันา และนักบุกเบิกของวงการทนัตแพทยศาสตร
อีกทานหนึ่ง
 ขอสวนกุศลผลบุญตลอดจนคุณงามความดีที่
อาจารยหมอสัมพันธไดสรางสมไวตลอดชีวิต จงเปนปจจัย
นอมนําใหดวงวญิญาณของอาจารยไปสูสขุคติในสัมปรายภพ
ดวยเถิด
  
  รศ.ทพ.ทะนง  ฉัตรอุทัย
     10 มิถุนายน 2557

พี่ใหญ..........ไมไดจบทันตแพทย
เชียงใหม..........แตยิ่งใหญในสมาคม

ศิษยเกาฯ..........ตลอดไป..........

           
      ทพ.ทรงธรรม  สังฆสุบรรณ ทพ.ทรงธรรม  สังฆสุบรรณ 
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 ขอรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับประกาศนียบัตรขั้นสูงที่
คณะฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทย มช. รุนที่ 42 
และบัณฑิตทันตแพทยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน 101 คน ที่ไดเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งที่ 48 ณ หอประชุม มช. ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ขอทุกคนมีความสุข 
สมหวัง ตลอดไปครับ ...

สมาคมศิษยเกาฯรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทย มช. สมาคมศิษยเกาฯรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทย มช. 

รุนที่ รุนที่ 
4242

ผูเลือกอาชีพครู Oral  Pathology  คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพราะไดเรยีนวิชา  Oral  Pathology  

กับคุณครูในดวงใจ คือ รศ.ทพ.สัมพันธ  ศรีสุวรรณ  ตั้งแตป 

พ.ศ.2520  เปนตนมา.....

  ใหใหจงหมั่นให  ใครใคร

  ใหแลวอยาใสใจ  เก็บไว

  ใหแลวก็แลวไป  หมดเรื่อง

  แตรับจงอยาได  หมดปลื้มลืมคุณ

    อาจารยหมอสมัพนัธ เปนผูใหทีป่ระเสรฐิ

     ศิษย ก็มิไดหมดปลื้ม ลืมคุณ (อาจารย)

 สิรี   พูนพิพัฒนกุลสิรี   พูนพิพัฒนกุล

 ขอคารวะแด . . .ดวงวิญญาณของอาจารยหมอ

สัมพันธ  ศรีสุวรรณ

แด...ครสูมัพนัธ  ครขูองพวกเรา  ทีม่นีํา้ใจ  ใหความอบอุน

 เปนกันเอง  และมีความรักใหกับลูกศิษยทุกคน

   ... ครูสัมพันธ  ที่มีความมุงมั่น  เขมแข็ง  อดทนตอ...

 หนาที่การงาน  เพื่อวิชาชีพทันตแพทยที่รักยิ่ง

   ... ครูสัมพันธ  จากไปเพียงรางกายเทานั้น...

 สวนความคิด  จิตวิญญาณ  และความศรัทธาตอ...

 ความเปนทันตแพทย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง    

 ทันตแพทยเชียงใหมยังคงอยูนิจนิรันดร

   ... คุณธรรม  ความรัก  ความศรัทธา  ของครูสัมพันธ

 จะอยูในใจ  ของพวกเรา  ชาวทนัตแพทยเชยีงใหม  

ตลอดไป

    ดวยความเคารพรักยิ่ง

  รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณรศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ

ศิษยจะดีตองมีครูผูลํ้าเลิศ  

สุดประเสริฐพากาวไกลดั่งใจฝน

ศิษยประจักษดวยใจไดตลอดกาล 

ครูสัมพันธ  ศรีสุวรรณทานน้ีเอง

รศ.ทพญ.วัชราภรณ  ทศพรรศ.ทพญ.วัชราภรณ  ทศพร

แดคุณครูดวยดวงใจ

 ถาจะใหคิดถึงครูทันตแพทย อาจารยหมอ สัมพันธ ศรีสุวรรณจะเปนทาน

แรกที่พวกเราระลึกถึง ทานขามพนความเปนอาจารย เพราะทานเปนครูดวยจิต

วญิญาณของผูให ผูเสยีสละเพือ่ใหลกูศษิยของทาน เปนทนัตแพทยทีท่รงเกียรติ 

มีศักดิ์ศรี เปนที่ยกยองในสังคม

  ทานไมไดสอนดวยวาจาเพยีงอยางเดยีว แตทานทาํใหเหน็เปนตวัอยางตัง้แต

เร่ิมตนต้ังคณะทันตแพทยเชียงใหมตราบจนลมหายใจสุดทายท่ีทานจากพวกเรา

ไป เกียรติและศักดิ์ศรีของทันตแพทยพวกเราลูกศิษยที่ไดรับการถายทอดจะ

รักษาเอาไวเพื่อเทิดทูนคุณความดีของทานใหคงไวตลอดไป

ขอใหดวงวิญญาณของทานไปสูสุคติในสัมปรายภพ

    ดวยความอาลัยรัก 
ศิษยรหัส 1274..ศิษยรหัส 1274..
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 สืบเน่ืองจากในวันมหิดลป 2556 
ทางสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพไดดาํเนนิการ
คัดเลือกศิษยเกาดีเดนในแตละสาขา ซึ่ง
สาขาทันตแพทยศาสตร ผูที่ไดรับการคัด
เลือก คือ ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล สังกัด
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ทาง
สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม จงึขอ
แสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้
อีกครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับศิษยเกาดีเดน เนื่องในวันมหิดล

 นายกสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม รวมงานดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและ
ผูอาวุโส เนื่องในโอกาสปใหมเมือง ณ ลานสนามกลางคณะทันตแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557

 สมาคมศิษยเกาฯ รวมพิธีรดนําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผูอาวุโส  สมาคมศิษยเกาฯ รวมพิธีรดนําดําหัวอดีตคณบดี คณบดีและผูอาวุโส 
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ชื่นชมและแสดงความยินดี
 รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ นายก
สมาคมฯ เป นตัวแทนของสมาคม
ศิษยเก าฯ แสดงความยินดีกับ รอง
ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย 
วนจันทรรักษ เนื่องในโอกาสเขาดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
(วาระ กพ.57 – กพ. 61) เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2557



  กิจกรรมสมาคมฯ  กิจกรรมสมาคมฯ

 สมาคมศิษยเกาฯไดรวมกิจกรรมแขงขันฟุตบอล Dentistry Cup เมื่อวันที่18 มกราคม 2557  ณ สนามฟุตบอลไนท
เพลส หางดง ซึ่งเปนการแขงฟุตบอลที่เชื่อมความสัมพันธระหวางชั้นป โดยมีทีมรวมอาจารย และศิษยเการวมลงแขงขันดวย 
ผลการแขงขนัปรากฏวา ทมีนกัศกึษาทนัตแพทยชัน้ปที ่ 3 ไดถวยชนะเลศิไปครอบครอง สวนรองชนะเลศิ ไดแก ทมีรวมอาจารย 
และศิษยเกา เปนการพิสูจนวา ทีมรวมอาจารย และศิษยเกา ยังฟต แอนดเฟรมอยู และทางสมาคมฯยังไดรวมสนับสนุนในสวน
ของงานเลี้ยงเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท
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งาน Home Coming Dayงาน Home Coming Day
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 
18.00-21.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกบัสมาคมศษิยเกา
ทันตแพทยเชียงใหม ไดจัดงานเล้ียงตอนรับ
บัณฑิต (Home coming day) บรรยากาศ
ภายในงานเปนไปดวยความอบอุน ความสุข 
ความสนุกสนาน  เต็มไปดวยรอยยิ้มแหง
มิตรภาพ อีกท้ังยังชวยเสริมสรางความรัก   
ความสามัคคี  ความผูกพัน ระหวางคณะฯ 
ศิษยเกา คณาจารย  และศิษยปจจุบัน ให
ดํารงอยูตราบนานเทานานตลอดไป และสราง
เครือขายที่ดีตอกันในอนาคต  

 รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ นายกสมาคมฯ 
และ ผศ.ทพญ.รัตนา อัมไพรวรรณ ไดรวมยินดีกับ
นักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 6 ในโอกาสสําเร็จการ
ศึกษา และจะไดเปนสมาชิกสมาคมศิษยเกาฯนอง
ใหม ในวันปจฉิมนิเทศฯ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 
2557 ณ อเวยสวนสวรรครสีอรทเชียงใหม อ.แมรมิ 
จ.เชยีงใหม และทานนายกสมาคมฯ ไดบรรยายใน
หัวขอ “ไมจําเปนตองเปนหนึ่ง..ก็เปนคนดี มีความ
สุข และประสบความสําเร็จได” บรรยากาศเปนไป
ดวยความสนุกสนาน ครื้นเครงเปนกันเอง ไดทั้ง
เนื้อหา สาระ และความบนัเทงิ ครบครนัปจฉิมนิเทศปจฉิมนิเทศ 



 ศษิยเกาทนัตแพทยเชยีงใหม รุนที ่22 ไดเดนิทาง
มาเยี่ยมเยือนคณะฯและมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน 
“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จยา” เม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม 2556

 ศิษยเกาทันตแพทย รุนที่ 23 ไดเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯและมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับทาง
คณะฯ ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ป 2557 และสบทบทนุใหกับสมาคมศษิยเกาทันตแพทยเชียงใหมเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557   

 ขอขอบคุณ  รศ .ดร .ทพ .
ปราโมทย  ลิมกุล ที่ไดบริจาคเงิน 
จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน) ใหกับสมาคมศิษยเกาฯ เพ่ือ
สมทบเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของสมาคมศษิยเกา ขอขอบคณุมา ณ 
ที่นี้ดวยครับ

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

9 DENTALK 



ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

10 DENTALK 

การสรรหานายกสมาคมฯคนใหม

 ดวยในป 2557 นี้จะหมดวาระการดํารงตําแหนงของนายกสมาคมฯ (รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ) ไดซึ่ง
ดํารงตําแหนงมา 2 วาระ วาระละ 2 ป รวมเปน 4 ปแลว คณะกรรมการจึงไดหาแนวทางการสรรหานายก
สมาคมฯคนใหม โดยขอใหสมาชิกสมาคมฯ ทุกทานไดเสนอชื่อศิษยเกาที่ทานเห็นวามีความเหมาะสมในการ
ดํารงตําแหนงนายกสมาคมฯ ตามแบบฟอรมทายนี้ สามารถแจงการเสนอชื่อสงมาตามที่อยูของสมาคม หรือ
ทาง E-mail =  im-motion@hotmail.com ทางแฟกซที่หมายเลข 053-222844 หรือทางโทรศัพทที่
หมายเลข 053-944477 , 081-6814559    ภายในเดือนกันยายน 2557 

 

ขาพเจา ....................................................................................รหัส/รุนที่........................................................  

เบอรโทรศัพทติดตอ ....................................................................................ขอเสนอชื่อผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
เปนนายกสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม คนตอไป   

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล รุนที่ สถานที่ทํางาน/เบอรโทร.ติดตอ

 เน่ืองในโอกาสวนัปใหมเมือง นายก
สมาคมศิษย เก าฯ เป นตัวแทนในนาม
ของสมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม 
ร  วมดํ า หั วและมอบกระ เช  าอวยพร
ป   ใ หม  เ มื อ งแด  คณะที่ ป รึ กษา  และ
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท ผูอํานวยการ
สํานักทรัพยสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่
ไดกรุณาชวยตรวจสอบบัญชีของสมาคม
มาอยางตอเน่ือง ตองกราบขอบพระคุณ
ทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวย



การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน เนื่องในวันมหิดลประจําป 2557

ศิษยเกาเกษียณอายุราชการในป 2557
อาจารยในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวน 2 ทานที่เกษียณอายุราชการในปนี้
 -  ผศ.ทพญ.ดร.สุมิตรา  พงษศิริ  รหัส  157428
 -  รศ.ทพ.มนตรี  จันทรมังกร  รหัส  177423
ขอเชญิชวนศิษยเกาทีต่องการรวมแสดงมฑุติาจิตมารวมงานไดในเดอืนกันยายน 2557  นะครบั (ตดิตามรายละเอยีด
ไดใน เวปไซดคณะฯ www.dent.cmu.ac.th

ขาวประชาสัมพันธ  
-  สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม ชมรมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม และภาควชิาทันตกรรมจดัฟนและทันต
กรรมสําหรับเด็ก (สาขาวิชาจัดฟน) รวมกับ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอเชิญรวมประชุม
วิชาการ เรื่อง “Jud Fun Varities 3” Winter Festival 2014 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม (รายละเอียดตามเอกสารในแผนพับที่แนบ)

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
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ดวยคณะฯ และสมาคมศษิยเกาทนัตแพทยเชยีงใหม จะพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดเีดน เพือ่เสนอชือ่เขารบัโลประกาศ
เกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑในระเบียบ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและผลงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาจากคณะฯทุกระดับ
2. อายุการทํางานตั้งแต 8 ป ขึ้นไป
3. เปนผูมีคุณธรรมแหงวิชาชีพ เปนที่ยอมรับในสังคม
4. มีผลงานดานตางๆ เปนที่ยอมรับในสังคม ไดรับการยกยองเปนประโยชนตอสังคม (อาจจะไมเฉพาะอาชีพ)
5. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6. ไมเปนอนุกรรมการในคณะกรรมการฝายคัดเลือกศิษยเกาดีเดนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
7. ไมเคยไดรับการยกยองเปนศิษยเกาดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเนื่องใน “วันมหิดล” มากอน
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสนับสนุนและเผยแพรเกียรติคุณศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม จึงขอความรวมมือจาก
ศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหมทุกทาน เสนอชื่อศิษยเกาฯ ที่มีคุณสมบัติขางตน เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนศิษย
เกาดีเดน ประจําป 2557 พรอมรายละเอียดประวัติและผลงานของผูถูกเสนอ โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ 
www.dent.cmu.ac.th กําหนดสงภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 เพ่ือทางคณะฯ และสมาคมศิษยเกาฯ จะไดดําเนิน
การในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ สามารถสงเอกสารทาง e-mail : im-motion@hotmail.com Fax : 053-222844 
หรือ จดหมายสงมาที่ สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนน
สุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 (หากมีผูเสนอชื่อมาเกินกําหนดเวลา ทางสมาคมฯ จะเก็บ
เปนขอมูลในการพิจารณาในปถัดไป)
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ชําระคาสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 4/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จัดทําโดย : สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. 0-5394-4477 www.dent.cmu.ac.th

ขอขอบคุณผูสนับสนุนวารสาร dentalk


