ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และ

เข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และ

เข็มเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และรายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
นายจรัญ
ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นายเฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายแพทย์ปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์อาวุธ
ศรีศุกรี
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายทวิช
เตชะนาวากุล
นายสุชาติ
เจนพณิช
นายแสวง
เครือวิวัฒนกุล
๓
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นายจรัญ ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์
พุทธศักราช ๒๔๙๓ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับ ๑) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๕๑๔ เนติ - บั ณ ฑิ ต ไทย (อั น ดั บ ที่ ๑ ของสมั ย ที่ ๒๕) เมื่ อ ปี
พุทธศักราช ๒๕๑๖ ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University
of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐
และสอบได้เนติบัณฑิต Barrister at Law จาก The Honourable
Society of Gray’s Inn กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
นายจรัญ  ภักดีธนากุล เริ่มรับราชการในต�ำแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖
ต่อมาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ และ
เริ่ ม รั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ผู ้ พิ พ ากษาศาลจั ง หวั ด ยะลาในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๓ และผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวงยุติธรรมในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ นายจรัญ  ภักดีธนากุล มีความก้าวหน้าในหน้าที่
๕

ราชการมาตามล�ำดับ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลประจ�ำกระทรวง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็น
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการประธานศาลฎีกา ก่อนขอโอนย้ายจากราชการตุลาการไป
ยังราชการพลเรือน โดยไปเป็นปลัดกระทรวงยุตธิ รรมในปีพทุ ธศักราช
๒๕๔๙ ต่ อมานายจรัญ  ภัก ดีธนากุล ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน
นายจรั ญ   ภัก ดีธนากุล เป็น ผู้ท รงคุณ วุฒิสาขานิติศาสตร์
ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขานิตศิ าสตร์อย่างแท้จริง ได้อทุ ศิ ตน
ให้กบั การศึกษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์พเิ ศษบรรยายให้ความรู้
ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งมาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สอนกฎหมายที่มีความเป็นครูอย่าง
แท้จริง นายจรัญ  ภักดีธนากุล ได้แต่งต�ำราทางกฎหมายหลายเรื่อง
เช่น กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
ว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ
บังคับคดี และค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยผล
และความระงับแห่งหนี้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้ า นกฎหมายเป็ น อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล
ยังได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพนักกฎหมาย ได้ใช้ความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรม เพือ่ ให้เกิดความ
เท่าเทียมกันในสังคม โดยยึดหลักความถูกต้องและความชอบธรรม
๖

เป็นแนวปฏิบตั เิ สมอมา นอกจากนีย้ งั เป็นผูม้ คี วามเมตตาและมีความ
เห็นอกเห็นใจผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสทางสังคม โดยได้ใช้ความรูด้ า้ นกฎหมาย
ช่วยเหลือให้บคุ คลผูเ้ ดือดร้อนเหล่านัน้ ได้รบั ความเป็นธรรมตลอดมา
นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
อีกด้วย
ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายจรัญ  
ภักดีธนากุล อันเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ถึงความเป็นนักวิชาการด้านนิตศิ าสตร์
และนักวิชาชีพกฎหมาย ได้อทุ ศิ ตนเพือ่ พัฒนาวงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ได้ใช้
วิชาความรูท้ างกฎหมายเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรมเสมอมา โดยยืนหยัด
อยู ่ บ นความถู ก ต้ อ งแม้ ใ นสถานการณ์ ที่ มี ค วามกดดั น สู ง ก็ ต าม
เป็ น ผู ้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ แ ละสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
อย่างมัน่ คง  สามารถเป็นแบบอย่างให้ผอู้ นื่ น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี
ผลงานต่างๆ ทีไ่ ด้กระท�ำมา ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
สมควรได้รบั การยกย่องเพือ่ เป็นเกียรติประวัตแิ ละแบบอย่างอันดีงาม
ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ให้ นายจรั ญ   ภั ก ดี ธ นากุ ล ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ช ญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
๗
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นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นายเฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๔๙๘  ที่หมู่บ้านร่องขุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่จังหวัดเชียงราย ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนเพาะช่าง เมื่อปีพุทธศักราช
๒๕๑๖ และระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากภาควิ ช าศิ ล ปไทย (รุ ่ น แรก)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
หลังจากส�ำเร็จการศึกษา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้
สร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าออกสูส่ งั คมเป็นจ�ำนวนมาก ได้รบั รางวัล
จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชาติมาเป็นระยะ ภายหลัง
ได้ประกาศตนเป็นศิลปินอิสระ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันและสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงต่างๆ หลายแห่ง ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

๙

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ เป็นผูม้ คี วามสามารถทางศิลปะ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตน ได้สร้างผลงานทางศิลปะทีเ่ กิดจากความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองเป็นจ�ำนวนมาก เคยจัดนิทรรศการ
แสดงเดีย่ วและร่วมแสดงกว่า ๕๐ ครัง้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มีผลงานของตนรวมทั้งหมดกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น มีผู้สนใจที่เป็นนักสะสม
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเก็บรวบรวมผลงานของนายเฉลิมชัย  
โฆษิตพิพัฒน์ กว่า ๓๐๐ คน นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ฝาก
ผลงานชิ้นส�ำคัญไว้ในบ้านเมืองหลายชิ้น เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ณ วั ด พุ ท ธปที ป กรุ ง ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจั ก ร
ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
หอนาฬิกาให้เทศบาลเมืองเชียงราย และสร้างวัดร่องขุ่น จังหวัด
เชี ย งราย ซึ่ ง เป็ น งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น พุ ท ธศิ ล ป์ ใ นแบบที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง มีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้อุทิศตน
ให้กับสังคมอยู่เป็นนิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่าง
เป็นที่ ป ระจั ก ษ์ จึ งได้รับรางวัล เกียรติยศจากองค์กรต่างๆ เป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐

ในระยะที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถผลิตงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดหลักธรรมค�ำสอนของ
พุทธศาสนาออกมาในรูปของพุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม ประชาชน
ทั่วไปสามารถสัมผัสได้ จนได้รับความนิยมและกล่าวขวัญไปทั่ว
ภาพงานศิลปะของนายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ได้แพร่หลายไปทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะภาพที่เป็นงานพุทธศิลป์
นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒ
ั น์ มีความส�ำนึกอยูเ่ สมอว่า จุดก�ำเนิด
แห่งตนนั้นอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยอ์ ย่างแน่นแฟ้น  มีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นล้นพ้น ดังนัน้ ด้วยแรงบันดาลใจ
ของความรักชาติ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายเฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์
จึงได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และแรงกายแรงใจที่มีอยู่อย่าง
เต็มความสามารถ สร้างสรรค์งานชิ้นส�ำคัญในชีวิต คือ วัดร่องขุ่น
ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อันเป็นบ้านเกิด โดยถอดแบบมาจาก
วัดมิง่ เมือง จังหวัดน่าน โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๔๐
รู ป แบบของวั ด ร่ อ งขุ ่ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น งานพุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมที่นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ได้บรรจงสร้างขึ้น
ในรู ป แบบที่เ ป็น เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีที่ใดมาก่อ น
ด้ ว ยความปรารถนาอั น แรงกล้ า ที่ จ ะสร้ า งพุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมแห่งวัดร่องขุ่นแห่งนี้ให้เป็นงานศิลปะที่ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี

๑๑

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะที่มี
เอกลักษณ์ของตนเองแล้ว นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒ
ั น์ ยังได้อทุ ศิ ตน
เพื่อสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการด�ำเนินการขององค์กรทางศิลปะและองค์กรการกุศล
ต่างๆ และได้อุทิศตนให้กับวงการศึกษาด้วยการบรรยายให้ความรู้
และประสบการณ์ทางด้านศิลปะที่ตนเองมี แก่สถาบันการศึกษา
หลายแห่งเสมอมา  
การสร้ า งสรรค์ วั ด ร่ อ งขุ ่ น ที่ เ ป็ น พุ ท ธศิ ล ป์ แ ละพุ ท ธ
สถาปัตยกรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย
อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของการน้อมน�ำให้คนเข้าถึงหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง และการท�ำให้
วัดร่องขุน่ แห่งนีไ้ ด้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของจังหวัดเชียงราย
ผู้คนที่มาเยือนจึงได้ทั้งพุทธธรรมและความซาบซึ้งในศิลปกรรมที่
สวยงามและแปลกตาไปจากทีอ่ นื่ ชุมชนโดยรอบวัดร่องขุน่ มีการเติบโต
และพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความ
กินดีอยูด่ ี และความสุขสันติให้เกิดขึน้ แก่สงั คมโดยทัว่ ไป ในส่วนของ
จังหวัดเชียงรายนั้น ก็ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการที่เกิด
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นวัดร่องขุ่นขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เกิดผลดีแก่ชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จึงนับได้ว่า นายเฉลิมชัย  
โฆษิต พิ พัฒ น์ เป็น ผู้ซึ่งใช้ค วามรู้ค วามสามารถทางศิลปะที่ตน
เชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
อย่างเป็นที่ประจักษ์
๑๒

ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานทาง
ศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อนั เป็นทีย่ อมรับ ประกอบกับผลงานทางศิลปะ
ที่สร้างสรรค์ขึ้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและพี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การเป็ นผู ้ มี คุณ ธรรม จริยธรรม มีค วามกตัญ ญูต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และได้บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�ำไปปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี ผลงานและการกระท�ำทีผ่ า่ นมา ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รบั การยกย่อง เพือ่ เป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่ า งอั น ดี ง ามในวงวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่ อ ไป ดั ง นั้ น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  
ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๓

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖
มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๓ และเริม่ รับราชการเป็นนายแพทย์ประจ�ำบ้าน
หัวหน้าแพทย์ประจ�ำบ้าน และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลา
๕ ปี ก่อนลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เริ่มต้นธุรกิจโดยได้
ร่วมกับคณะเพื่อนแพทย์และเภสัชกรจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
เป็นรายแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ซึ่ง
ถือก�ำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
๒๕๑๕ และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย นอกจากการประกอบธุรกิจด้านการแพทย์และ

๑๕

โรงพยาบาลแล้ว นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ยังเป็น
แพทย์ที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็นที่
ประจักษ์อีกด้วย โดยเป็นเอกชนรายแรกที่บุกเบิกและด�ำเนินกิจการ
ด้านการบินพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในนามของบริษัท
สหกลแอร์ จ�ำกัด ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามบางกอกแอร์ เวย์ ส ต่ อ มาในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รบั อนุญาตให้สร้างสนามบินพาณิชย์ของเอกชน
เป็นรายแรกของประเทศไทย ทีอ่ ำ� เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และได้เปิดด�ำเนินการเป็นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๓๒ ต่อมาในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ ได้รบั อนุญาตให้สร้างสนามบิน
สุโขทัยเป็นแห่งที่สอง ซึ่งเปิดด�ำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
นับเป็นผูบ้ กุ เบิกธุรกิจการบินพาณิชย์ของเอกชนทีส่ ำ� คัญของประเทศ
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น พาณิ ช ย์ นายแพทย์ ป ราเสริ ฐ  
ปราสาททองโอสถ ยังเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ริเริ่มให้บริการและ
สนับสนุนบริษทั ผูด้ ำ� เนินการขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซในบริเวณอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน ด้วยเครือ่ งบินและเฮลิคอปเตอร์ ในนามของบริษทั
ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จ�ำกัด และด�ำเนินการขอเช่าท่าเรือน�้ำลึก
สัตหีบ จากกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นฐานขุดเจาะน�้ำมันต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ขุดเจาะน�ำ้ มันมาใช้บริการ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้บริการจากต่างประเทศเป็นฐานขุดเจาะน�้ำมัน
นายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ ถึงแม้จะมีพื้นฐาน
การศึกษาทางการแพทย์แต่ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถทางการ
๑๖

บริหารธุรกิจอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ ได้สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดด
ให้กบั ทุกธุรกิจทีด่ ำ� เนินการ ถึงแม้จะมิได้มพี นื้ ฐานการศึกษาทางธุรกิจ
มาเลยก็ตาม โดยปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่ได้
ตั้งขึ้นก็ได้เติบโตเป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีโรงพยาบาลในเครืออีก ๔๔ แห่ง
นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารภายใต้ ก ารน� ำ ของนายแพทย์
ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มและกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในด้านธุรกิจการบินนั้นหลังจากจัดตั้งขึ้นแล้วก็มี
ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
ธุรกิจการบินและเติบโตมาเป็นล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจของนายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ
อย่างแท้จริง
ในการบริหารนั้น นายแพทย์ประเสริฐ  ประสาททองโอสถ
มองว่าเรือ่ งเงินไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปญ
ั หาทีร่ ออยูข่ า้ งหน้าคือต้องเตรียม
บุคลากรให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนของกลุ่ม ส่วนในด้าน
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น โรงพยาบาลของกลุ่ม
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) ก็มีการเตรียมการที่จะ
รองรับด้วยมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับสากล
ด้วยโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๕๐ แห่ง มีเตียงผู้ป่วย ๗,๗๐๐ เตียง

๑๗

ด้านกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม นายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายวาระ นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสองวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ และกรรมการบริหารศิรริ าชมูลนิธิ นอกจากนี้
ยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมและกิจการสาธารณประโยชน์อื่นๆ เสมอมา
ด้ ว ยความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ข อง
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมิได้เล่าเรียนทางธุรกิจเลยก็ตาม แต่ก็มีความรู้
ความสามารถ และความคิดริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง จนสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั ธุรกิจของตนเองและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ได้อทุ ศิ ตนเพือ่ ประโยชน์ของสังคมโดยสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ ยังเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ถือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
เจริญรอยตามได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ให้ นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ได้รับพระราชทาน
ปริญ ญาปรั ชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต กิต ติม ศัก ดิ์ สาขาวิชาบริหารธุร กิจ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๘

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์อาวุธ   ศรีศุกรี   เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๒ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๒ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี
พุทธศักราช ๒๔๙๕ ต่อมาได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชาประสาทวิทยา
(Certificate in Neurology and Psychiatry) จาก University of
Pennsylvania เมื่อปีพุท ธศัก ราช ๒๕๐๑ และในปีพุทธศักราช
๒๕๐๓ ได้รับประกาศนียบัตรทาง Electroencephalography จาก
Hospital of the University of Pennsylvania and Children’s
Hospital of Philadelphia
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  เริ่มรับราชการโดยปฏิบัติหน้าที่
แพทย์ประจ�ำบ้านกุมารเวชกรรม ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช
๒๔๙๕ และด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจ�ำบ้านกุมารเวชกรรม
ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ต่อมาได้รับบรรจุแต่งตั้ง
๑๙

เป็นอาจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก่อนโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๒ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศกุ รี มีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั งิ านมาโดยล�ำดับ โดยในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๔ เป็นนายแพทย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ และรักษาการหัวหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๑ เป็ น รองคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๙ ต่ อ มาด� ำ รง
ต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ และเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ก่อนที่จะได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ปัจจุบัน
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขาธิการ กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เป็นผู้ริเริ่มงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขหลายด้าน อาทิ เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายแพทย์ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
นครเชียงใหม่ ได้รเิ ริม่ ปรับปรุงโรงพยาบาลทัง้ ในด้านการป้องกันและ

๒๐

รักษาโรค เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพและพลานามัยทีด่ ี มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศกุ รี ก็มไิ ด้
หยุดการท�ำงาน ยังใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มิย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก อาทิ
เป็นกรรมการวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิ
ต่ อ ต้ า นโรคมะเร็ ง ภาคเหนื อ กรรมการสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ส าขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในวงการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ มี ายาวนาน ผลักดันให้มกี ารพัฒนา
ทางด้านแพทยศาสตร์ศกึ ษา ซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญของการผลิตแพทย์
อย่างจริงจัง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน สามารถ
เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�ำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้
กระท�ำมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับ
การยกย่ อ งเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละแบบอย่ า งอั น ดี ง าม
ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึ ง มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ เมื่อวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ ให้ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ได้รับพระราชทานปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

๒๑

ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายทวิช เตชะนาวากุล
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายทวิช  เตชะนาวากุล ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ�ำกัด
และกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)  
เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในคุณธรรม
เป็นผูท้ ไี่ ด้ดำ� รงตนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงได้ดำ� เนินการให้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์
ชั้นน�ำของประเทศ และให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่
ประชาชนทั่วไป

๒๓

การที่ น ายทวิช  เตชะนาวากุล ได้อุทิศตนเพื่อ สังคมและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมาอย่างต่อเนือ่ ง มาเป็นระยะเวลายาวนาน
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ
ผู ้ ส นั บ สนุ น การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๔

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายสุชาติ เจนพณิช
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายสุชาติ   เจนพณิช ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริษัท
ในเครือ เจ. เพรส กรุ๊ป มีความวิริยะอุตสาหะในการประกอบการงาน
อาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตยึดมั่นในการท�ำประโยชน์ให้แก่
สังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้ให้ความเกือ้ หนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ในด้านต่างๆ โดยสม�ำ่ เสมอ และในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น นายสุชาติ  
เจนพณิช ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง เพื่อให้ศูนย์การ
แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ด�ำเนินการให้เป็นสถาบันการ
ผลิตแพทย์ชนั้ น�ำของประเทศ และให้บริการด้านการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
แก่ประชาชนทั่วไป

๒๕

การที่ น ายสุ ช าติ    เจนพณิ ช ได้ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สั ง คมและ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวงมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยเจตนาที่ บ ริ สุ ท ธิ์
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ
ผู ้ ส นั บ สนุ น การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๖

ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแสวง เครือวิวฒ
ั นกุล
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายแสวง  เครือวิวฒ
ั นกุล เป็นชาวจังหวัดเชียงรายโดยก�ำเนิด
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทโรงแรมวังค�ำ  และ
กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ
ในการประกอบการงานอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตยึดมั่น
ในการท�ำประโยชน์ให้แก่สงั คมมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้ให้ความเกือ้ หนุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในด้านต่างๆ โดยสม�่ำเสมอ ตั้งแต่วาระ
แรกเริม่ และในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงจะจัดตัง้ ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงขึน้ นายแสวง  เครือวิวฒ
ั นกุล ได้รว่ มบริจาคเงิน
เพือ่ สนับสนุนการก่อตัง้ เพือ่ ให้ศนู ย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ได้ ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น สถาบั น การผลิ ต แพทย์ ชั้ น น� ำ ของประเทศ
และให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วไป

๒๗

การที่นายแสวง  เครือวิวัฒนกุล ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวงมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยเจตนาบริ สุ ท ธิ์
ด้วยความส�ำนึกถึงความเป็นผู้ที่ได้ถือก�ำเนิด ณ จังหวัดเชียงราย
กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม สมควรได้รับการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้มอบเข็มเกียรติคุณในฐานะ
ผู ้ ส นั บ สนุ น การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๘

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙
Mae Fah Luang University, 333 Mu 1, Thasud, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57100, Thailand
Phone: (+66) 5391 6000, (+66) 5391 7034
Fax: (+66) 5391 6034, (+66) 5391 7049
www.mfu.ac.th

