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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย จาก มููลนิิธิโิ รงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆราชููปถััมภ์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย จากมููลนิิธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆ
ราชููปถััมภ์์ โดยคุุณบรรณสาร จัันทร์์สมศัักดิ์์� กรรมการและผู้้�จััดการมููลนิิธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารในพระสัังฆราชููปถััมภ์์
ดร.จรููญเดช เจนจรััสสกุุล กรรมการสภาสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบัังและกรรมการมููลนิิธิโิ รงพยาบาลพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร ในพระสัังฆราชููปถััมภ์์ รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ประเสริิฐตรีีวิิจิติ รศิิลป์์
รองอธิิการบดีี  สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง และทัันตแพทย์์
ธรรศ สุุนทรภิิษััช  ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
เป็็นตัวั แทนมอบ โดยมีีรองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เป็็นตััวแทนรัับมอบรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััย เมื่่�อวัันที่�่ 3 กัันยายน 
2564 ณ บริิเวณสนามหญ้้าเทีียม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ รัับมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่อ� ควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19
จาก บริิษัท 
ั ไทยแทฟฟิิต้า้  จากััด โดยมีี คุุณสุุพจน์์ ชัยั วิิไล เป็็นตัวั แทนมอบชุุดป้อ้ งกัันเชื้้อ� โรค
แบบ Cover all (PPE) จำำ�นวน 100 ชุุด  โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร.พรชััย
จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ า และรองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์หญิิง
ดร.รัังสิิมา สกุุลณะมรรคา รองคณบดีี ฝ่่ายวิิรัชกิ
ั จ สื่่
ิ อ� สารองค์์กร และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม เป็็น
ผู้้�รับั มอบเมื่่อ� วัันพฤหััสบดีีที่�่ 16 กัันยายน 2564 ณ บริิเวณด้้านหน้้าสำำ�นักั คณบดีี ชั้้�น 2 อาคาร
วาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ รัับมอบเงิินบริิจาค จากบริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ รัับมอบเงิินบริจิ าค จาก บริิษัท ป
ั ตท. จำำ�กัด 
ั (มหาชน) โดยมีี นางสาวดวงพร เที่ย�่ งวััฒนธรรม รอง
กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่กำ�กั
ำ บดูู
ั แลองค์์กรและกิิจการสััมพัันธ์ ป
์ ตท. เป็็นตัวั แทนมอบเงิินบริจิ าค
จานวน  1,000,000 บาท  ให้้กัับคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการทััน
ตกรรมเพื่่�อผู้้�พิิการทางสายตา โดยมีีศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิิษย์์ยานนท์์
คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ และทีีมผู้้�บริิหารคณะฯ เป็็นผู้้�รัับมอบ  เมื่่�อวัันพุุธที่่�
22 กัันยายน 2564 ณ ห้้องประชุุมกรรมการบริิหารคณะฯ ชั้้�น  2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีถวายราชสัักการะ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต
รองศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ สุพุ จน์์ ตามสายลม รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ นํํา คณะผู้้�บริิหาร ทัันตแพทย์์ และบุุคลากร คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไปวางพวงมาลััย ถวายราชสัักการะพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต วัันที่�่ 13 ตุุลาคม
เพื่่�อน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ที่มีีต่
�่ อ่ ปวงชนชาวไทยทุุกคน เมื่่อ� วัันอังั คารที่่� 12 ตุุลาคม 2564
ณ บริิเวณโถงชั้้�นล่่าง  อาคารบรมนาถศรีีนคริินทร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
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คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รัับมอบเงิินสนัับสนุุนในการฉีดี วััคซีนี สาหรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ จากทัันตแพทยสภา
ทัันตแพทยสภา มอบเงิินสนัับสนุุนในการฉีีดวััคซีีนสาหรัับบุคุ ลากรทางการแพทย์์ ให้้กับั โครงการซื้้อ� ครุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อการศึึกษาวิิจัยั
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีี พัันตำ�ำ รวจโทพจนารถ พุ่่�มประกอบศรีี 
นายกทัันตแพทยสภา และทัันตแพทย์์ยุวุ บููรณ์์ จัันทร์์แจ่่มจรููญ เลขาธิิการทัันตแพทยสภา
เป็็นตัวั แทนมอบ โดยมีีศาสตราจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นตััวแทนรัับมอบ เมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 ณ
ทัันตแพทยสภา ชั้้�น 5 อาคารสภาวิิชาชีีพจัังหวััดนนทบุุรีี
คณะผู้้�บริิหาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มอบกระเช้้าของที่่�ระลึึกและบััตรแสดงความขอบคุุณ แด่่คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
เมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ ดร.นริินทร์์ หิิรััญสุุทธิิกุุล รองอธิิการบดีี ประธานคณะกรรมการโควิิด-19
จุุฬาฯ และประธานคณะกรรมการอำำ�นวยการโครงการจััดบริกิ ารวััคซีีนโควิิด-19 จุุฬาฯ พร้้อมด้้วย นายแพทย์์สัณ
ั ฐิิติ ด
ิ ะห์์ลัน 
ั ผู้้�อำ�น
ำ วยการ
ศููนย์์บริกิ ารสุุขภาพแห่่งจุุฬาฯ เป็็นตัวั แทนมอบกระเช้้าของที่ร�่ ะลึึก และบััตรแสดงความขอบคุุณ
จาก ศาสตราจารย์์ ดร.บััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ อธิิการบดีี จุุฬาฯ เพื่่�อแสดงความขอบคุุณที่่�ให้้
การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของศููนย์์บริิการวััคซีีนจุุฬาฯ โดยมีีศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์
ดร.พรชััย จัันศิษิ ย์์ยานนท์์ คณบดีีคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ เป็็นตัวั แทนรัับมอบ ณ บริิเวณ
ด้้านหน้้าห้้องสำำ�นัักคณบดีี ชั้้�น 2 อาคารวาจวิิทยาวััฑฒน์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ จััดพิิธีีวางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
อาจารย์์ ทันั ตแพทย์์ ดร.ณััฐวุุฒิิ คุุตตะเทพ รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร คณะผู้้�บริิหาร
และบุุคลากร จััดพิธีีิ วางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี เนื่่�องในโอกาส 121 ปีี วันั คล้้ายวัันพระราชสมภพ และวัันทันั ตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 ณ บริิเวณลานพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ

MU NEWS
เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดพิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 โดยมีี รอง
ศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริิชััย  เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี เป็็นประธานในพิิธีี  พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และนัักศึึกษาเข้้าร่่วม
พิิธีี ณ ห้้องประชุุมเทพรััตนทัันตกิิจสโมสร ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา (ส่่วนหลััง) และผ่่านระบบออนไลน์์ Cisco Webex
Meetings โดยภายในงานประกอบด้้วย ตััวแทนนัักศึึกษากล่่าวคำำ�ขอขมาและคำำ�ไหว้้ครูู พิิธีีมอบพานไหว้้ครููและพวงมาลััยแด่่อาจารย์์ ร้อ้ ง
เพลงเทิิดพระคุุณครูู และพิิธีีเจิิมตำำ�รา หลัังจากนั้้�นประธานในพิิธีีให้้โอวาทแก่่นัักศึึกษา พิิธีีมอบรางวััลและทุุนการศึึกษา และพิิธีีมอบเสื้้�อ
กาวน์์ปฏิบัิ ติั งิ านคลิินิกิ แก่่นักั ศึึกษาทัันตแพทย์์ ชั้้นปี
� ที่ี �่ 4 จากนั้้�นคณะผู้้�บริหิ าร คณาจารย์์พร้้อมด้้วยนัักศึึกษาร่่วมวางพานไหว้้ครูู และพวง
มาลััยสัักการะรููปปั้้�น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ  ทพ.อิิศระ ยุุกตะนัันทน์์ ผู้้เ� ป็็น “ครููคนแรก” ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ณ บริิเวณโถง ชั้้�น 7 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 50 พรรษา
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เมื่่อ� วัันที่่� 24 กัันยายน 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นพ. ทพ.ศิิริชัิ ยั   เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี พร้้อมด้้วย ผู้้�บริหิ าร และบุุคลากร
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมวางพวงมาลา ถวายราชสัักการะพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม
พระบรมราชชนก “พระบิิดาแห่่งการแพทย์์แผนปััจจุบัุ นั และการสาธารณสุุขของไทย“ เนื่่อ� งในวัันมหิิดล เพื่่อ� น้้อมรำำ�ลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
และพระราชกรณีียกิิจที่่�ทรงวางรากฐานต่่อวงการแพทย์์และการสาธารณสุุขของไทย ณ พระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร
อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล  และพระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล

เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ ทัันตแพทย์์ศิิริิชััย เกีียรติิถาวรเจริิญ คณบดีี  พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริหิ ารคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล  เข้้าร่่วมพิิธีีวางพานพุ่่�มและถวายราชสัักการะเพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร ในฐานะทรงเป็็น “พระบิิดาแห่่งเทคโนโลยีีของไทย” เนื่่�องใน “วัันเทคโนโลยีีของไทย”
ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อเป็็นการแสดงความจงรัักภัักดีีและรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ณ ลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระบาทสมเด็็จพระ
จอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่�่ 4 กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กรุุงเทพฯ

เมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล จััดกิิจกรรมเพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล เนื่่�องในวััน
คล้้ายวัันพระราชสมภพสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี และวัันทันั ตสาธารณสุุขแห่่งชาติิ โดยได้้เปิิดให้้บริกิ ารตรวจรัักษาทางทัันตกรรม โดยไม่่คิดมูู
ิ ลค่่าแก่่ประชาชนทั่่�วไป ( 1 คน / 1 การรัักษา ) ได้้แก่่ อุดุ ฟััน ถอนฟััน ผ่่าฟัันคุุด ขููดหินน้ำ
ิ ำ��ลาย รัักษารากฟัันฉุุกเฉิิน 
ทัันตกรรมเด็็ก และถ่่ายภาพรัังสีีทางทัันตกรรม ณ โรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์ (วิิทยาเขตพญาไท) ผู้้�ใหญ่่ 260 ราย /
เด็็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทัันตกรรมมหาจัักรีีสิิริินธร (วิิทยาเขตศาลายา) ผู้้�ใหญ่่ 200 ราย / เด็็ก 30 ราย
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 โรงพยาบาลทัันตกรรมคณะทัันตแพทยศาสตร์์ (วิิทยาเขตพญาไท)
ได้้จััดให้้มีีการตรวจคััดกรอง COVID-19 ด้้วยชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่่ผู้้�มารัับบริิการ ก่่อนเข้้ารัับบริิการทางทัันตกรรม ใน
ส่่วนของโรงพยาบาลทัันตกรรมมหาจัักรีีสิิริินธร (วิิทยาเขตศาลายา) ได้้เปิิดให้้มีีการลงทะเบีียนออนไลน์์ล่่วงหน้้า และปฏิิบััติิตามแนวทาง
การควมคุุมและป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ทางทัันตกรรมในสถานการณ์์ COVID-19 ของทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
ในการให้้บริิการทางทัันตกรรม เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�มารัับบริิการและบุุคลากรทางการแพทย์์ด้้วย
สำำ�หรัับกิิจกรรมภายในงานประกอบด้้วย พิิธีีถวายราชสัักการะพระฉายาลัักษณ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี พิิธีีเปิิด
การให้้บริิการทางทัันตกรรมแก่่ประชาชน โดยไม่่คิิดมููลค่่า
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