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ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร       
จุฬาพัฒน 2 หอง 222 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และคณะผูบริหาร ไดจัดมีกิจกรรม “คณบดีพบ
ประชาคมสหเวชฯ” ครั้งท่ี 4 ขึ้น เพื่อเปนรายงานผล
การดำเนินงานของคณะฯ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา  
 สำหรับบรรยากาศภายในงาน  มีผูบ ริหาร  
คณาจารย และบุคลากรคณะ เขารวมรับฟงเปน    
จำนวนมาก โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.นรินทร 
หิรัญสุทธิกุล ผูชวยอธิการบดี ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร มารวมถายทอดความรูเกี่ยวกับการบริหาร    
ผลการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
งาน (KPIs) ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดี
ฝายวางแผนและคลัง บรรยายถึงเร่ือง การวางแผนการ
ดำเนินงานคณะสหเวชศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ใหประชาคมสหเวชฯ ไดรับทราบ รวมท้ังชวยกัน    
ระดมความคิดเพื่อจัดการระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันมากย่ิงข้ึน 

 ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดสัมมนาประจำป เพื่อระดมสมองรวมกันของบุคลากรทุกทานในภาควิชาฯ ในหัวขอ “แนวทางการพัฒนาภาควิชาเคมีคลินิก    
และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ระหวางวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ J.W. ธารน้ำรอนบอคลึง รีสอรท อ.สวนผึ้ง          
จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินตนเอง และวิเคราะห พรอมทั้งกำหนดเปาประหมายตางๆ รวมกันเพ่ือใหสอดคลองกับ key performance indicator 
(KPI) ของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยเนนแนวทางในการดำเนินภารกิจในอนาคตอันใกลนี้ คือ การไดปรับปรุงและพัฒนาภาควิชาทั้งในดานการบริหารจัดการ    
และวิชาการ อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะในโอกาสท่ีประเทศไทย กำลังกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558  

ภาควิชาเคมีคลินิกจัดโครงการสัมมนาประจำป 

คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ 
ครั้งที่ 4 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มอบของท่ีระลึกใหกับ  
ศ.นพ.ดร.นรินทร หิรัญสุทธิกุล ผูชวยอธิการบดี  

ดานนโยบายและยุทธศาสตร ที่มาบรรยายความรู 
ใหกับชาวประชาคมสหเวชฯ 
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  คณะอนุกรรมการดานกิจกรรมนิสิต/ศิลปวัฒนธรรม ของหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ และคณาจารยในหลักสูตร ไดรวมกันจัดโครงการ “พิธีมอบกาวน กาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 4” ใหกับนิสิตชั้นปที่สาม สาขาเทคนิค        
การแพทย ในโอกาสท่ีจะไดสวมใสเส้ือกาวน สำหรับการฝกปฏิบัติการในวิชาชีพเปนครั้งแรกในภาคการศึกษาตนนี้ กิจกรรมดังกลาวเนนใหนิสติไดตระหนัก    
ในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแหงวิชาชีพ และพรอมที่จะเปนนักเทคนิคการแพทยที่ดี        
ในอนาคต เพื่อออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป โดยรองคณบดี รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา เปนประธานกลาวเปดงาน และเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
คือ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ บรรยายเร่ือง “การเตรียมพรอมรับประชาคมอาเซียน” การบรรยายโดยศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ รุน 6 คือ ทนพญ.ศิริรัตน ลิกานนทสกุล 
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งไดรับการเชิดชูเกียรติเปนนักเทคนิคการแพทยผูบำพ็ญประโยชนตอวิชาชีพ ป 2556 จากสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ บรรยายเร่ือง “การประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ” และ คุณอลงกรณ เรืองจันทร ศิษยเกาสหเวชศาสตร รุน 3 
บรรยายเร่ือง “จากนิสิต MT สูตัวแทนขายเคร่ืองมือและเจาของหองแล็ปฯ”  โดยกิจกรรมคร้ังนี้ คณาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทย เขารวมกิจกรรม     
อยางพรอมเพรียง ใหโอวาท สรางขวัญกำลังใจแกนิสิต ทำใหนิสิตมีความประทับใจ อบอุนใจและมีความมุงมั่นเรียนรูเพื่อเปนนักเทคนิคการแพทยที่พึงประสงค
ของสังคมไทยและเปนผูที่มีคุณคาของสังคมโลกในอนาคต 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ

“พิธีมอบกาวน  
กาวสูวิชาชีพ เทคนิคการแพทย ครั้งที่ 4”   
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ภาควิชาเคมีคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร ดำเนินโครงการ 

โครงการแลกเปล่ียนอาจารย 
กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

 ศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติใหคณาจารยภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ดำเนินโครงการแลกเปล่ียน
นักวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ดังตอไปน้ี 
 1. ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว เดินทางไปยังภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร Universiti Teknologi Malaysia (UTM) เมืองยะโฮบารู ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 18-27 มีนาคม 2556 โดยเนนการเริ่มดำเนินความรวมมือทางดานการวิจัยกับ Assoc. Prof. Dr. Farediah Ahmad และ     
Dr. Norazah Basar ซึ่งอยูในกลุมวิจัยดาน natural products ทั้งนี้ไดมีการรวมเขียนนิพนธตนฉบับเพื่อสงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
และมีการเขียนโครงรางงานวิจัยรวมกัน ในดานการประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพื่อการศึกษาสารออกฤทธ์ิในสมุนไพร พรอมทั้ง 
ไดเจรจาความรวมมือดานวิชาการ โดยไดรวมกันรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร UTM
นอกจากน้ี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ไดบรรยายในงาน ใหแกภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร UTM อีกดวย อนึ่ง ในอนาคตอันใกลนี้ อาจารยของ 
UTM คือ Dr. Razauden B. Mohamed Zulkifli จะเดินทางมาคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñºμ ‹Ò§»ÃÐà·È 

 2. ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เดินทางไปยังภาควิชาเคมี School of Physics and Mathematic Sciences Nanyang Technological 
University (NTU) ระหวางวันท่ี 5-12 พฤษภาคม 2556 โดยไดเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัย ทำการวิจัยเบื้องตน และเขียนโครงรางงานวิจัยเรื่อง        

“Development of cardiac troponin T biosensors using electrochemical nanoporous alumina membrane-based label-free      
assay” รวมกับ Asst.Prof.Dr.TohCheeSeng ซึ่งมีความเช่ียวชาญดานเคมีไฟฟา และยังไดมีการเจรจาถึงความเปนไดที่จะมีนิสิตปริญญาเอก     
หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เดินทางมาศึกษาวิจัยระยะสั้นที่ NTU ภายใตการดูแลของ Asst.Prof.Dr.TohCheeSeng ทั้งน้ี 
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 เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 คณาจารยคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี ไดเดินทางไปยัง
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยภายใตโครงการ
พัฒนาความสัมพันธทางวิชาการและวิจัย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาฯ สนองตอบยุทธศาสตร “กาวไกล” ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติชั้นนำในระดับโลก 
 การเดินทางไปในคร้ังนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีคณะผูบริหารนำโดย Dr.Vimone Soukhaseum คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร 
สุขภาพ ไดเดินทางมาลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการและวิจัยที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา 
 โดยในวันแรกคณะเดินทางไดเขาพบคณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ ฟงการบรรยายภาพรวมและพูดคุยแลกเปลี่ยน    
ขอคิดเห็นทางวิชาการและหาแนวทางความรวมมือทางวิชาการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การแลกเปล่ียนนิสิตและนักศึกษาระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ จากนั้นคณะสหเวชศาสตรไดจัดบรรยายพิเศษเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและทุนการศึกษา
ที่ใหการสนับสนุนแกนักศึกษาประเทศเพ่ือนบาน 

คณาจารยคณะสหเวชศาสตร  
เดินทางไปเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย  
ณ คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 จากนั้นในวันตอมาคณะเดินทางไดเขาพบผูบริหารและเย่ียมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลมโหสถ รับฟงการบรรยายสถานการณดานสาธารณสุขที่
เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 และในวันสุดทายคณาจารยคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดเดินทางเขาพบทานอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับฟง
นโยบายดานการศึกษาของสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งไดเดินทางไปทัศนศึกษาสถานท่ีทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สำคัญของเมืองเวียงจันทร 

กอนเดินทางกลับ อีกดวย 

¡çºàÃ×èÍ§à¡‹ÒÁÒ 
Å‹Òμ ‹Í 
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นิสิต ป.โท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทยนำเสนอผลงานวิจัย 

“ทุนสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต” 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นางสาวสิริมาลย มาตรคำจันทร 
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและ
อณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท    
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดนำเสนอผลงานวิจัย     
แบบโปสเตอร เรื่อง “การเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาว 
T lymphocyte สำหรับการรักษาดวยภูมิคุมกันบำบัด” ใน
การประชุมวิชาการประจำปของสมาคมเทคนิคการแพทย     
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้     
จอมเทียน พัทยา ระหวางวันที่ 23 – 25 เมษายน 2556 

 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะสหเวชศาสตรรวมกับ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ   
ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร        
ในคณะสหเวชศาสตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปการศึกษา 2556 ตามโครงการ “ทุนสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” 
 ในปการศึกษานี้มีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอหลักสูตรดังกลาวจำนวน4 คน ดังนี้ สาขาเทคนิคการแพทย นางสาวซากีนี มินหะรีสุไรมาน สาขา
กายภาพบำบัด นายรัสรี เจะหะ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารนางสาวนัสรินทร อาหมัดธีรกุล และนายอมีน มะหมัด ซึ่งนักเรียนทุนทั้ง 4 คน   
ไดเขารายงานตัวเปนนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ที่งานบริการการศึกษา อาคารจุฬาพัฒน 1 พรอมเขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี     
คณะสหเวชศาสตร และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล และทำสัญญาการรับทุน ณ หองประชุม ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ  
 โอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศนูยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ไดใหโอวาทแกผูไดรับทุนทั้ง 4 คน ใหตั้งใจ ศึกษาเลาเรียน และนำความรู รวมถึง
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษากลับไปพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

(ภาพขวาบน-ลาง) นักเรียนผูรับทุนเขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ พรอมทั้ง         
ทำสัญญาการรับทุน (ภาพซาย) นักเรียนผูรับทุนรวมถายภาพกับ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร (ขวา) และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตร   
ฮาลาล จุฬาฯ (กลาง) 

à¡ÕÂÃμ ÔÀÙÁÔÊËàÇª
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“ปฐมนิเทศนิสิตใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ประจำปการศึกษา 2556”   
และ “ปจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555” 

 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-13.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและ        
อณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหมประจำปการศึกษา 2556 เพื่อใหนิสิตไดรับรูขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งเรื่องรายวิชาในหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวางแผนการศึกษา และทุนการศึกษา รวมถึงการปลูกฝงคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 
จริยธรรมการวิจัย การไมคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ (Academic Plagiarism) ใหแกนิสิตที่จะเขาศึกษาหลักสูตรฯ 
 นอกจากน้ี เวลา 9.30 – 13.00 น. ทางหลักสูตรฯ ยังไดจัดงานปจฉิมนิเทศใหแกนิสิตที่สำเร็จการศึกษา และกำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 
2555 ซึ่งมีคณาจารย นิสิตใหม นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2555 เขารวม รวมท้ังสิ้น 16 คน 
 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีไดกลาวเปดงานปฐมนิเทศ ตอนรับ และใหโอวาทแกนิสิตใหม จากนั้น รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กลาวแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และใหการบรรยายเร่ือง “จริยธรรมการวิจัย และ Academic 
Plagiarism” ใหแกนิสิตใหม เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมดานความซ่ือสัตยใหแกนิสิต และ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ กลาวแนะนำทุนการศึกษาตางๆ ของคณะสหเวชศาสตรและมหาวิทยาลัย ใหนิสิตไดรับทราบ และตอบขอซักถามจากนิสิต  

(ภาพซาย) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท กลาวแสดงความยินดี ใหโอวาทแกนิสิตท่ีจบการศึกษา และกำลังจะจบการศึกษา ในปการศึกษา 2555 จากนั้นนิสิตไดกลาวเปดใจ           
กับคณาจารยในหลักสูตร (ภาพขวา) คณาจารยในหลักสูตรฯ พรัอมทั้งนิสิตใหมนิสิตท่ีสำเร็จการศึกษา และนิสิตท่ีกำลังจะสำเร็จศึกษา ปการศึกษา 2555 รวมถายรูปเปนที่ระลึก
หลังจากถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

(ภาพซาย) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีกลาวเปดงานปฐมนิเทศ ตอนรับและใหโอวาทแกนิสิตใหม (ภาพกลาง) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท กลาวแนะนำการเรียนการสอน 
การวิจัยในหลักสูตร และบรรยาย เร่ือง “จริยธรรมการวิจัย และ Academic Plagiarism” ใหแกนิสิต (ภาพขวา) ผศ. ดร.เทวิน เทนคำเนาวกลาวแนะนำทุนการศึกษาตางๆ ใหนิสิต
ไดรับทราบ และตอบขอซักถามจากนิสิต 

 นอกจากน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ยังไดจัดงานปจฉิมนิเทศใหแกนิสิตที่จบการศึกษาและกำลัง
จะจบการศึกษา ในปการศึกษา 2555 ดวย ซึ่งนอกจากจะเปนการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดกลาวเปดใจเก่ียวกับการ
ใชชีวิตการศึกษา การทำวิจัยในหลักสูตรฯ อีกดวยหลังจากน้ัน คณาจารยไดพานิสิตใหมและนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ไปถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา เพื่อเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที  และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยผูทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552

ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข
น.ส.สมหญิง บัวจันทร

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 
โทร. 0-2873-2098, 0-2873-2507

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319

บุคลากร คณะสหเวชศาสตรควา 2 เหรยญเงน 2 เหรยญทองแดง กีฬา สกอ. ครั้งท่ี 32

 การแขงขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส” ซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภายใตคำขวัญ กีฬาสรางความสุข แบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชิดชูน้ำใจนักกีฬาบุคลากรในการแขงขันกีฬาบุคลากรฯ ครั้งนี้ คณะสหเวชศาสตรสงนักกีฬา    
เพื่อเปนตัวแทน ทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน จำนวน 7 คน จาก 4 ชนิดกีฬา ประกอบไปดวย    
เปตอง กรีฑา แบดมินตัน และวอลเลยบอล โดยนักกีฬาบุคลากร จากคณะสหเวชศาสตรสามารถควาเหรียญรางวัล
มาครองได 4 เหรียญ ดังตอไปนี้ 
 1. นายสมศักดิ์ โชคศิริ 1 เหรียญเงิน เปตอง ประเภททีมชาย  
 2. นางสาวชัชฎา ทอดแสน 1 เหรียญเงิน กรีฑา 4 x 100 เมตรหญิง 
 3. นายนิรัตน ปฐมปทมะ 2 เหรียญทองแดง จากแบดมินตันประเภทชายคูและประเภททีมท่ัวไป 

 สรุปผลการแขงขัน ทีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 15 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน  และ 32 เหรียญทองแดง 
รวมท้ังสิ้น 63 เหรียญรางวัล อยูในอันดับที่ 6 จากท้ังหมด 58 สถาบัน 
 


