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โครงการอำลารุนพ่ี สหเวชฯ จุฬาฯ รุนที่ 21 (Goodbye senior AHS CU 21) 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอำลารุนพี่ สหเวชฯ จุฬาฯ รุนที่ 21 (Goodbye senior AHS CU 21) เมื่อวันที่    

9 เมษายน 2559 ณ หองยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร โดยมี ผศ.ดร.เปรมทิพย  ทวีรติธรรม เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และ นายปรมัตถ กุลอึ้ง  
เปนนิสิตผูรับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตทุกชั้นปรวมแสดงความยินดีตอนิสิตชั้นปที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 
นิสิตรุนนองทุกชั้นป ไดแสดงความขอบคุณตอนิสิตชั้นปที่ 4 อีกทั้งเพื่อใหนิสิตคณะสหเวชศาสตรทุกชั้นปเกิดความสามัคคี และความสัมพันธอันดีตอกัน และ
เพื่อรวบรวมขอมูลชองทางการติดตอส่ือสารของนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อเปนประโยชนในการแจงขาวสาร ขอมูล และการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ          
คณะสหเวชศาสตรในลำดบัตอไป 

รวมทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต สืบสานประเพณีไทย 

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค หนาอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวช
ศาสตร พรอมทั้งผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร เขารวมกิจกรรมสงกรานต สืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต 
ประจำป 2559 จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อรวมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนทุกเพศทุกวัย ทำใหเกิดความสามัคคีกระชับความสัมพันธอันดีตอกัน และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย คณะสหเวช
ศาสตรยังไดจัดโครงการสงเสริมและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ประจำป 2559 ณ โถงชั้นลางอาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และการถาย
ภาพเปนที่ระลึกรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรอีกดวย   
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โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การใช Six Sigma 
ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนางานหองปฏิบัติการ 

 การบริการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเปนการตรวจสิ่งตัวอยางจากรางกายมนุษย
ซึ่งมีความสำคัญในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวินิจฉัยโรค การใหแนวทางการรักษา การ
ติดตามการดำเนินของโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณโรค ตลอดจนการสงเสริมปองกัน
สุขภาพ ทั้งนี้ผลการตรวจวิเคราะหตองมีคุณภาพ คือความถูกตองที่สะทอนสภาพความเปนจริงใน
ตัวผูปวย และความเช่ือถือไดผลของการวิเคราะห จึงจำเปนตองมีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน
หองปฏิบัติการท่ีดี ภาควิชาเคมีคลินิกเห็นความสำคัญของงานควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ   
ซึ่งเปนความจำเปนสำหรับหองปฏิบัติการทุกแหง จึงไดจัดการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช Six Sigma ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนางานหองปฏิบัติการทางการแพทยขึ้นเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2559 ณ หองบรรยายช้ัน 1 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Six Sigma    
มาใชในการควบคุมคุณภาพและพัฒนางานหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหแกนักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตร    
การแพทย อาจารยเทคนิคการแพทย และผูเก่ียวของกับงานควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการฯ รวมทั้งศิษยเกา ประกอบดวยการบรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ใช Six Sigma เปนเครื่องมือในการวางแผนควบคุมคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพงานหองปฏิบัติการทางการแพทย รวมกับการฝกหัดวิเคราะหผลการควบคุม
คุณภาพภายในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหาที่พบบอย และปญหาที่ซับซอน แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ไดแก  
pre-analytical phase, analytical phase และ post-analytical phase การวิเคราะหสาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหากรณีที่ผลการทดสอบ            
ในโครงการ external quality assessment ไมผานเกณฑที่ยอมรับ การอบรมน้ีเหมาะสำหรับผูที่ตองการใช Six Sigma เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการทางการแพทย ศึกษาเทคนิคการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชกรณีปญหาที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจะมีทั้งกรณีที่พบบอยและกรณีที่ซับซอน การอบรมน้ี     
จะเปนขั้นตอนลัดในการเรียนรูจากกรณีศึกษาที่หลากหลายของวิทยากรที่สั่งสมประสบการณมาเปนเวลานาน  

Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 6 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยาย
ความรู Lunch Time Seminar 2016 ครั้งที่ 6 ในหัวขอเรื่อง “แอนติบอดีมนุษย สำหรับรักษาไขเลือดออก” โดยไดรับเกียรติในการบรรยายจาก             
รศ.นสพ.ดร. พงศราม รามสูต หัวหนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี (CEAR) และอาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม     

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102  
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 
ไดเขารวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 38 ประจำป 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธีเปด และในครั้งนี้เปนที่นายินดียิ่งที่คณะสหเวชศาสตร 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขัน สำหรับการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ในปนี้ จัดขึ้นภายใต
คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝสุขภาพ” มีการแขงขันทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา ในระหวางวันที่ 22 เมษายน-13 พฤษภาคม 2558  

รวมพิธีเปดกีฬาบุคลากรครั้งที่ 38 

โครงการมหาสงกรานตจุฬาฯ ประจำปการศึกษา 2558 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทำโครงการมหาสงกรานต

จุฬาฯ ประจำปการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2559  ณ โถงชั้นลางอาคารจุฬาพัฒน 1 
และบริเวณรอบหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตเขาใจและ
ทราบถึงประวัติความเปนมาของประเพณีมหาสงกรานต ตระหนักถึงความสำคัญและดำรงไว    
ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสสรางความสัมพันธกับนิสิต
ภายในคณะ และนิสิตตางคณะภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตไดมีโอกาสเรียนรูการแกไข

ปญหาและวิธีการทำงานรวมกับผูอื่นและไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคในภาพรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.41) ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนน 4.13) และมีผูเขารวมโครงการรวมท้ังสิ้น 
169 คน โดยคิดเปนรอยละ 84.50 จากเปาหมายที่คาดไว 200 คน  
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วันขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2558 

 รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2558  โดยไดเขารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในวันขาราชการพลเรือน 
1 เมษายน 2559 ที่ผานมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
 รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช เผยความรูสึกที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้วา ตนไดรับราชการมาเปนเวลากวา 35 ป ไดผานประสบการณตางๆ ซึ่งการรับราชการ
ในมหาวิทยาลัยไดใหชวงชีวิตที่มีคุณคาอยางมากมาย รางวัลขาราชการดีเดนที่ไดรับนั้นจึงเปนความซาบซ้ึงใจที่ไดรับเกียรติ อันยิ่งใหญ เปนรางวัลแหงกำลังใจ 
และเปนเครื่องเตือนใจถึงภารกิจและความรับผิดชอบในฐานะขาแหงกิจการของพระราชา การคิดถึงประโยชนสวนรวม และการรับใชประชาราษฎรอยางม่ันคง
ตลอดไป 
 ในการทำงานท่ีผานมา ตนมีคติคือ “ความถูกตองมากอนผลประโยชน” ยึดมั่นที่จะเปนอาจารยที่ชวยใหศิษยมีความรูอยางดีเยี่ยม มีคุณธรรม ตองถึง
พรอมท้ังสองดานเสมอ เมื่อทำการสอนศิษยก็จะพยายามสอดแทรกคุณธรรมเขาไปในการสอนในทุกโอกาสท่ีจะทำได เชน การสอนในเร่ืองผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ซึ่งแมจะใหผลกำไรตอบแทนสูง แตนิสิตตองไมลืมคิดถึงผลตอสุขภาพของประชาชนและไมหลอกลวงผูบริโภค ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 
และ “ความรู คูความรัก” หนาที่ ของนักโภชนาการ คือการทำใหประชาชนมีสุขภาพดี ปองกันโรคเรื้อรังตางๆ หลักการท่ีสอนนิสิตอยูเสมอคือ ความรูตองคู
ความรัก การดูแลผูปวยตองคิดวา เขาเปนเสมือนญาติ ใชคำพูดที่เขาใจงาย น้ำเสียงตองมีเมตตา ไมคิดวาจะเอาชนะความคิดของผูปวย แตตองมีกลยุทธ      
คอยชักนำ ใชศิลปะ โนมนาวดวยความรัก ความอดทน และมีความเขาใจ 

รวมโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษโลก” 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 12.30-15.00 น. นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร นำบุคลากรคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขารวมโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงพระเจริญพระชนพรรษาครบ 7 รอบ และรวมปลูกตนไม  
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  โครงการสหเวช จุฬาฯ อาสาพื้นฟูระบบนิเวศ 

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 หนวยกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร นำโดย อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ผูชวยคณบดี ฝายกิจการนิสิต 
ไดจัดโครงการสหเวช จุฬาฯ อาสาฟนฟูระบบนิเวศ ณ โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชายเลน ชุมชนบานบางบอ ตำบลบอแกว อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนิสิตเห็นความสำคัญของการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศ และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานรวมกัน และ
ประสานงานกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  
 ทั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก คุณวิสูตร นวมศิริ (ผูใหญแดง) มาบรรยายในหัวขอ “โรงเรียนธรรมชาติปาชายเลน” และคุณวรสิทธิ์ นุมนวลศรี        

(ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางบอ)  มาบรรยายในหัวขอ “ปญหาของชุมชนริมคลองบางบอ และแนวทางแกปญหา” และบรรยายในหัวขอ “วิธีการและเทคนิค
การปลูกปาชายเลน” นิสิตไดรวมกันปลูกปาชายเลนรวมกับนักเรียนโรงเรียนบานบางบอ 
 กิจกรรมน้ีมีนิสิต คณาจารย บุคลากร วิทยากร และนักเรียนโรงเรียนบานบางบอ เขารวมกิจกรรมจำนวน 95 คน กิจกรรมน้ีสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
โดยมีระดับผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค กอนเขารวมกิจกรรม 4.06 หรือคิดเปนรอยละ 81.20 และมีระดับผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ ตามวัตถุประสงค หลังจากเขารวมกิจกรรม 4.42 หรือคิดเปนรอยละ 88.40 

สานใจสายสัมพันธบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ กาวสูโลกการทำงานอยางมั่นใจในยุค AEC  

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย ไดจัดโครงการ “กาวสู
โลกการทำงานอยางมั่นใจในยุค AEC และสานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ”     
ขึ้นติดตอกัน ปนี้เปนปที่ 6 แลว เพื่อใหนิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการ
ศึกษาไดพัฒนาทักษะความคิดและมีทัศนคติในเชิงบวกตอการทำงานรวมกับผูอื่นทั้งที่มี
วัฒนธรรมแตกตางกันในยุค AEC สามารถปรับตัวในสภาวะแวดลอมตางๆ ไดอยางดี         
มีความรูเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อเพื่อสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 
(CMTE) เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยไดรับขอมูลจาก ทน.พ.สมบูรณ หนูไข 
อนุกรรมการของศูนยการศึกษาตอเน่ืองเทคนิคการแพทย (ศ.น.ทนพ.) สภาเทคนิคการแพทย 
นอกจากน้ัน ศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ คือ ทน.พญ.รุจิเรศ พันขันธ ผจก.บ.เนช่ันแนล 
เฮลทแคร ซิสเท็มส หองปฏิบัติการประจำศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพฯ  

ทน.พญ.ประภัสสร ตลับทอง จากหองปฏิบัติการเลี้ยงตัวออน สถานพยาบาลเจตนิน  

ทท.พญ.วิริยา มั่นคง จาก Value Expansion Specialist บ.แอบบอต แลบอราตอรีส  
ทน.พ.ชนะชัย แซลี้ จากฝายงานวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ  
ทน.พญ.ภัคจิรา เจริญสินสุวัฒน จากหองปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลเทพธารินทร ไดมา

บอกเลาประสบการณ ความหลากหลายของการศึกษาตอและเสนทางอาชีพตางๆ ที่บัณฑิต
เทคนิคการแพทยสามารถเลือกหลังจากสำเร็จการศึกษาได 
 พรอมกันนี้ นิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 ไดรวมกันทำแบบประเมินของหลักสูตร 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) และอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชา เพื่อการปรับปรุง การบริหารหลักสูตรฯ การสนับสนุนการเรียนการสอน

จากคณะฯ นอกจากน้ีคณาจารยสาขาวิชาเทคนิคการแพทยยังไดผูกขอมือใหโอวาทและอวยพร ทำใหนิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษารูสึกผูกพันกับคณาจารย    
และคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ สรางความรักและภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปนอยางยิ่ง นิสิตมีความประทับใจและตองการใหมีการจัดดครงการน้ีตอไป
ในอนาคต 
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รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 81 ป 
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 25 ป  
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ 

โครงการปจฉิมนิเทศ คณะสหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2558 

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 หนวยกิจการนิสิต รวมกับสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ คณะ             
สหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนหัวหนา/ผูรับผิดชอบโครงการ และมี
คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลาวเปดงานและใหโอวาทแกนิสิต โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตไดรับนิสิตไดรับความรูและประสบการณ รวมทั้งเตรียมความพรอม

กอนออกไปประกอบอาชีพ และสามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย (อ.โอ) หัวหนาภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อาจารยผูฝกสอนอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพจาก เปนวิทยากร ในหัวขอ “การพัฒนาทักษะดานการส่ือสารอยางมืออาชีพ” จากนั้นแตละ     
สาขาวิชา ไดเชิญนายกสมาคมแตละสาขามาบรรยายแนะนำสมาคมวิชาชีพพรอมทั้งไดจัดใหมีชวง “พี่เกาเลาประสบการณ” เพื่อใหคำแนะนำรุนนองกอนที่
จะกาวไปสูชีวิตการทำงาน  
 กิจกรรมน้ีมีนิสิต คณาจารย บุคลากร และวิทยากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 153 คน กิจกรรมน้ีสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคโดยมีระดับผลการประเมิน
กิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค กอนเขารวมกิจกรรม 4.00 หรือคิดเปนรอยละ 80.00 และมีระดับผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค 
หลังจากเขารวมกิจกรรม 4.29 หรือคิดเปนรอย 

 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เขามอบ
กระเชาดอกไมแด ศ.น.สพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาฯ เพื่อรวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ “81 ป แหงการสถาปนา 
คณะสัตวแพทยศาสตร และงานแสดงมุทิตาจิตคณาจารยอาวุโส” เม่ือวันที่ 19 
เมษายน 2559 ณ ตึก 60 ป คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ        
สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการ
ฝายวิชาการ และ นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ เลขานุการบริหาร เขามอบ
กระเชาดอกไมรวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ป แหงการสถาปนา
สถาบันวิจัยพลังงาน ณ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12   
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