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 สวัสดีปใหม ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 12 ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล อาคาร
วิจัยจุฬาลงกรณ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร เขามอบกระเชาของขวัญ แด รศ.ดร.วินัย ดะหลัน     
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล และอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551 เพ่ือเปนการอวยพรปใหม และแสดงความขอบคุณ ที่ชวยผลักดัน
พัฒนาคณะสหเวชศาสตร ใหมีความเจริญกาวหนาจวบจนถึงปจจุบัน 
 โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ไดรายงานความกาวหนาดานตางๆ ของศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล ใหไดรับทราบ และไดกลาวอวยพรใหผูบริหารและ     
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย ที่สมบูรณแข็งแรง เพ่ือรวมกันพัฒนาคณะฯ ใหมีความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 

 สวัสดีปใหม นายกสโมสรอาจารย จุฬาฯ  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี
คณะสหเวชศาสตร พรอมดวย รศ .ดร .สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา   
รองคณบดี และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
เขาอวยพรและมอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 แด นพ.พงศศักดิ์       
ยุกตะนันทน นายกสโมสรอาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ สำนักงาน 
สโมสรอาจารย จุฬาฯ  

 สวัสดีปใหม บริษัท ผูบริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด       
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร เขาอวยพร    
และมอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 แด คุณพิสิษฐ วรรณวิทยาภา กรรมการผูจัดการ บริษัท พี  ซี แอล  
โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2557 ณ บริษัท บริษัท พี  ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด 

 สวัสดีใหม 2557 รองอธิการบดี   
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557    
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
พรอมดวยคณะผูบริหาร และบุคลากร เขาสวัสดีปใหมและ
มอบกระเชาของขวัญ แด รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี 
ดานกิจการนิสิต ณ อาคารจุลจักรพงษ ชั้น 3 

สวัสดีปใหม 2557 

Happy New Year 2014 
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 สวัสดีปใหม ประธานสภาคณาจารย จุฬาฯ  
เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดี คณะสหเวชศาสตร เขามอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 แด ศ.น.สพ.สมชาย 
จันทรผองแสง ประธานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ สำนักงาน
สภาคณาจารย อาคารจุลจักรพงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

 สวัสดีปใหม รองอธิการบดี รศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอม 
คณะผูบริหาร เขาพบเพื่อมอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 แด รศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  
เวลา 16.00-17.00 น.  ณ อาคารจามจุรี 4 ขั้น 7 

 สวัสดีใหม คณบดีคณะแพทยศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมคณะผูบริหาร เขามอบกระเชา    
สวัสดีปใหม 2557 แด รศ.ดร.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00-17.00 น.  ณ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 6 
 

 สวัสดีปใหม รองอธิการบดี ฝาย
สำนักงานจัดการทรัพยสิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2557 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร เขามอบกระเชาอวยพรปใหม 
2557 แด รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ รองอธิการบดี 
ฝายสำนักงานจัดการทรัพยสิน ณ สำนักงานจัดการทรัพยสิน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ÊÇÑÊ Ṍ»‚ãËÁ‹ 2557  
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NEWS UPDATE 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 9 ขึ้น 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยไดรับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี      
ฝายวิจัย มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “แนวทางการสนับสุนนการวิจัยของจุฬาฯ” เพื่อใหชาวประชาคมสหเวชฯ ไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งทานวิทยากร ไดนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการวิจัยตามนโยบายเชิงรุก ไดแก การเพ่ิมจำนวนการตีพิมพ
บทความวิจัย การเผยแพรงานวิจัย การจัดหาแหลงทุนเพื่องานวิจัย และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนงานวิจัยไปขางหนา    
อยางย่ังยืน ทั้งนี้ยังไดนำเสนอภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัยที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2556-2557 
ใหชาวประชาคมฯ รับทราบอีกดวย 

คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 9 “แนวทางการสนับสุนนการวิจัยของจุฬาฯ” 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 97 ป สถาปนาคณะอักษรศาสตร 

 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ณ คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา       
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร 
พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
เข ารวมแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไม  แด              
รศ.ดร.ประพจน อัศววิฬุหการ คณบดีอักษรศาสตร เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 97 ป แหงการสถาปนาคณะฯ 

(ภาพบนซาย) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร กลาวเปด
กิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 9 (ภาพกลาง) ศ.น.สพ.ดร.มงคล 
เตชะกำพุ รองอธิการบดี ฝายวิจัย บรรยายในหัวขอเรื่อง “แนวทางการสนับสุนน  
การวิจัยของจุฬาฯ” (ภาพบนขวา) ชาวประชาคมคณะสหเวชศาสตรใหความสนใจเขารวม 
กิจกรรมเปนจำนวนมาก (ภาพลาง) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ       
สหเวชศาสตร มอบของท่ีระลึก แดวิทยากร ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี      
ฝายวิจัย 



5»‚·Õè 6  ©ºÑº·Õè 1  Á¡ÃÒ¤Á  2557

¢‹ÒÇ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 หนวยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา   
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ “ปจฉิมนิเทศ     
และบายศรีสูขวัญ ประจำปการศึกษา 2556” ขึ้น โดยมี อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนหัวหนา/ผูรับผิดชอบโครงการ และมีคณะกรรมการ 
ประสานงานกิจการนิสิต เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริชัย      
อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต กลาวเปดงานและให     
โอวาทแกนิสิต  
 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดรับความรูและประสบการณ รวมทั้งเตรียม
ความพรอมกอนออกไปสูตลาดแรงงาน และสามารถนำความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก คุณกรุณา ฐิตะภวังค อาจารยผูฝกสอน
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอร 

และอาจารยผูฝกสอนอบรมผูเขาประกวดนางสาวไทย กรรมการกองประกวดและท่ีปรึกษา ไดมาบรรยายในหัวขอ “บุคลิกภาพเพ่ือการทำงาน” จากนั้นแตละ    
สาขาวิชา ไดเชิญวิทยากรของแตละสาขามาบรรยายแนะนำขอมูลเกี่ยวกับสภาและสมาคมวิชาชีพ พรอมทั้งไดจัดใหมีชวง “พี่เกาเลาประสบการณ” เพื่อใหคำแนะนำ
รุนนองกอนที่จะกาวไปสูชีวิตการทำงาน และในชวงเย็นมีพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนิสิต โดยคณาจารยไดพรอมใจกันรวมอวยพรผูกขอมือและมอบของท่ีระลึกใหแกนิสิต   
 กิจกรรมนี้มีนิสิต คณาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 181 คน สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค นิสิตที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และรูสึก
ซาบซ้ึงประทับใจในกิจกรรมตางๆ ที่หนวยกิจการนิสิตจัดขึ้นโดยมีระดับความพึงพอใจ/เห็นดวย เฉลี่ย 4.32 หรือคิดเปนรอยละ 86.40 
 

โครงการ “บายศรีสูขวัญ ประจำปการศึกษา 2556” 

(ซาย) รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต กลาวเปดงาน (กลาง) คุณกรุณา  ฐิตะภวังค บรรยายในหัวขอ “บุคลิกภาพ      
ในการทำงาน” (ขวา) อ.กัญชลี ทิมาภรณ (ผูแทนนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย) บรรยายในหัวขอ “บทบาทและความกาวหนาในการ
ผลักดันวิชาชีพนักกำหนดอาหารและโอกาสนักกำหนดอาหารในอนาคต” ใหกับนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 

(ซาย) อ.สมชัย เจิดเสริมอนันต เลขาธิการ สภาเทคนิคการแพทย บรรยายในหัวขอ “บทบาทของสภาเทคนิคการแพทย” ใหกับนิสิตสาขาเทคนิค            
การแพทย (กลาง) ผศ.ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน นายกสภากายภาพบำบัด บรรยายในหัวขอ “บทบาทของสภากายภาพบำบัดในวิชาชีพ” ใหกับนิสิต    
สาขากายภาพบำบัด (ขวา) อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต แนะนำนิสิตเกาสาขากายภาพบำบัด นางสาวชิดชนก นุตาลัย และ       
นายสิริชัย  บุญวัฒนกุล  ในชวง “พี่เกาเลาประสบการณ” 
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 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี           
ผูอำนวยการฝายบริหาร เขารวมแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไม แด ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ป แหงการสถาปนาคณะ    
ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 97 ป สถาปนาคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 

 นางสาววราพร รักขิตะวัฒนา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน      
จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 15 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมี
คลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดไปรวมทำวิจัยกับอาจารยผูเชี่ยวชาญในการสกัดสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติ คือ     
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท ผูอำนวยการสถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ระหวางวันที่ 2 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2557 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสกัดสารพฤกษเคมีบริสุทธิ์ ชนิด Rhinacanthin จากใบทองพันชั่ง เมื่อ  
ไดสาร Rhinacanthin แลว นิสิตจะนำมาทดสอบ ณ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อประเมินฤทธิ์ตานความเส่ือมของเซลลประสาท ทั้งนี้ เปนสวนหนึ่ง  
ของโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยตอเน่ือง 7 คลัสเตอร กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลัสเตอรสังคม       
ผูสูงวัย (โครงการ การตรวจหาสารสกัดจากสมุนไพรไทย และองคประกอบท่ีมีฤทธิ์ตานความเส่ือมของเซลลประสาท, รหัสโครงการ RES560530255-AS)  

นิสิตหลักสูตร วท.ด. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  
เขาทำวิจัย ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รศ.ดร.วาริน  แสงกิติโกมล 

 รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl) เปนสมุนไพรท่ีนิยมใชการถอนพิษ เชน พิษสุรา สารฆาแมลง สารหนู แตมีขอมูลนอยมากที่อธิบายวา เกิดได        
อยางไรในระบบกําจัดสารพิษ ตั้งแตการดูดซึมการแพรกระจาย การเปล่ียนแปลงสารชีวเคมี (Biotransformation) และการขับทิ้งของสารพิษออกจากตับ จากการ
ศึกษาสารสกัดจากใบรางจืด เราพบวา สารสกัดมีระดับสารตานอนุมูลอิสระสูง เมื่อทําการทดสอบ
ฤทธ์ิของสารสกัดกับเซลลตับเพาะเล้ียง (HepG2 cells) พบวา ความเขมขนของสารสกัดรางจืด    
มากกวา 3,000 μg/L เปนพิษตอเซลล อยางไรก็ตาม ฤทธิ์ของสารสกัดสามารถตานความเครียดจาก
ภาวะออกซิเดทีฟ ภายในเซลลไดดี สารสกัดมีผลตอระบบการเปล่ียนแปลงสารชีวเคมี อยางมีนัยสําคัญ 
สามารถเปล่ียนการแสดงออกเอนไซม CYP450 isoenzymesโดยเพิ่มปริมาณ mRNAของ CYP1A1, 
CYP1A2, CYP2B6 และ CYP3A4 แตลดปริมาณ mRNA ของ CYP3A7, CYP2D6 และ CYP2E1      
การเพ่ิมและลด mRNA แตละชนิดมีความสําคัญมากในการถอนสารพิษ นอกจากน้ียังเพิ่มการขับ
สารพิษออกจากเซลลดวยการเพ่ิมความสามารถของพี-ไกลโคโปรตีน ผลการทดลองเหลานี้ 
สอดคลองกับการใชสมุนไพรแตดั้งเดิม ที่วารางจืดเปนยาถอนพิษ ในกลุมของยีนที่ใชในเมแทบอริซึม
ของไขมัน ยีนที่ถูกกระตุนคือ  PPAR แสดงวา รางจืดมีผลตอการลดไขมันสะสมในตับ นอกจากน้ี 
ยีน PPARยังชวยลดการอักเสบ ชวยลดความเส่ียงตอตับเปนพิษ และมะเร็งตับจากการกระตุนของ
สารเคมีตางๆ สมุนไพรรางจืดมีประโยชน สามารถรับประทานเพ่ือเสริมสุขภาพได แตควรระมัดระวังในการใชสมุนไพรน้ีรวมกับยาแผนปจจุบัน อาจเกิดอันตราย   
จากยาแผนปจจบุันหมดฤทธ์ิยาหรือยาแรงเกินขนาด เพราะยาแผนปจจุบันเหลานี้ก็ใชระบบการเปล่ียนแปลงสารชีวเคมีรวมกันกับรางจืด งานวิจัยน้ีไดรับการเผยแพร
ในวาสารนานาชาติ Genetics and Molecular Research ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 13 (1) หนา 205-219 
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นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเหรียญทองกีฬาสาธิต (เอแม็ท)  
ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” 

 นายกีรภัทร เทียนประภาส นิสิต ชั้นปที่ 1 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเหรียญทองกีฬาสาธิต      
(เอแม็ท) ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพจัดการแขงขันระหวาง

วันท่ี 14-22 มกราคม 2557 ภายใตคำขวัญ “Mor Din Dang, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายวา สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เขารวม        
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะไดมากกวาเกมสกีฬา สิ่งนั้นคือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
การทำงานเปนทีมกับเพื่อนตางสถาบัน และจะยังคงความประทับใจแมวาการแขงขันไดสิ้นสุดไปแลวก็ตาม 
 สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ทัพนักกีฬาจุฬาฯ สามารถกวาดเหรียญทองไปไดรวมทั้งสิ้น 61 เหรียญทอง ยึดตำแหนงเจาเหรียญทองในกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” และสรางสถิติการเปนเจาเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี   
และ  รศ .ดร .สิ ริชั ย  อดิศักดิ์ วัฒนา          
รองคณบดีฝายวิชาการ และกิจการนิสิต 

คณะสหเวชศาสตร รวมแสดงความยินดี  
กับนายกีรภัทร เทียนประภาส 
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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  รัฐวงศจิรกุล
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  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

 กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน เปนกองทุนคงยอดเงินตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำดอกผลจากกองทุนไปพัฒนางานดานวิชาการและงานวิจัย 
ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาตอยอดสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ ทางดานสหเวชศาสตร ที่เปนประโยชน 
ตอการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยางตอเน่ือง และนำคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสูการเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยผูบริจาคเงิน 
สมทบกองทุนจะไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินได ได 2 เทา และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ป คณะสหเวชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูบริจาคต้ังแต 100,000 บาทขึ้นไป คณะฯ จะจารึกชื่อผูบริจาค บนผนังโถงชั้นลางอาคารจุฬาพัฒน 1 
 Download แบบแสดงความจำนงบริจาค ไดที่ http://www.ahs.chula.ac.th ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ นางสมปอง เรืองจวง  
(หัวหนางานคลังและพัสดุ) คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โทร. 0-2218-1056  โทรสาร 0-2218-1064 

“กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน” คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 


