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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธีาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีถิ่วายราชสักการะพระฉุายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เนื�องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภัพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 44 พรรษา 3 มิถุิ่นายน 2565 เพื�อ

ถิ่วายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึิ่งความจงรักภัักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้่้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีถิ่วายราชสักการะพระฉุายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 

เมื�อวันที� 2 มิถุิ่นายน 2565 ณ บริเวณโถิ่งชั�นล่าง อาคารบรมนาถิ่ศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำาปี 2565

 นทพ.ณภััทร เตชะทัศนสุนทร นิสิตทันตแพทย์ ชั�นปีที� 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที�ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑ์ฒน์ ประจำาปี 2565 จากทันตแพทย-

สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช่ปถัิ่มถ์ิ่ ในการประชุมวิชาการ ครั�งที� 113 (1/2565)

เมื�อระหว่างวันที� 8 - 10 มิถิุ่นายน 2565 ณ ชั�น 22 โรงแรมเซึ่็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็ึ่นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสมชาย เบญจรงคกุล และ 

คุณเกรซ สิริวัฒนเวคิน

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสมชาย เบญจรงคกุล 

และคุณเกรซึ่ สิริวัฒนเวคิน จำานวน 250,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื�อใช้สำาหรับโครงการปรับปรุงงานกายภัาพของคณะฯ โดยมี 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 

เป็นผู้่้รับมอบ เมื�อวันศุกร์ที� 17 มิถุิ่นายน 2565 ณ สำานักคณบดี ชั�น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑ์ฒน์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเครื�องมือครุภัณฑ์ จาก นิสิตเก่าทันตแพทย์ รุ่นที� 44 

และรุ่นที� 45

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเครื�องมือครุภััณฑ์์ จากนิสิตเก่าทันตแพทย์ 

รุ่นที� 44 และ 45 ได้แก่ เครื�องชั�งอิเล็กทรอนิกส์ และเครื�องลดความชื�น โดย ทพญ.ศศิธร พ่ลผู้ล, 

ทพญ.สดใส ฟุ้่ศิริ, ทพ.อุดม อนุรักษ์ วงศ์ศรี และทพ.วิศิษฐ์ โชติชมภั่ เป็นตัวแทนมอบ

ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื�อใช้กับส่วนงานคลังยาปรุง 

ภัาควิชาเภัสัชวิทยา โดยมี ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ เป็นผู้่้รับมอบ เมื�อวันพฤหัสบดีที� 9 มิถุิ่นายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำานักคณบดี 

ชั�น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑ์ฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ การประกวด The 7th Endo Star: Endodontic case competition 2022

 ทันตแพทย์หญิง ชนากานต์ สินเสรีกุล นิสิตระดับบัณฑิ์ตศึกษา หลักส่ตรวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ ที�ได้รับตำาแหน่งชนะเลิศการประกวด The 7th Endo Star: Endodontic case competition 

2022 ซึ่ึ�งจัดโดย สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ประเทศไทย โดยได้นำาเสนอเคสการรักษาภัาวะฟุ้ันในฟุ้ัน 

ประเภัทที� 3 ด้วยวิธีการรักษาคลองรากฟัุ้นโดยไม่ใช้วิธีศัลยกรรม ร่วมกับการทำาเอ็มทีเอ เอเพคซิึ่ฟิุ้เคชัน 

ได้รับโล่เกียรติยศ สายสะพาย และของรางวัลจากบริษัท Dentsply Sirona Thailand รวมม่ลค่ากว่า 

166,485 บาท เมื�อวันที� 19 มิถุิ่นายน 2565 ในงานประชุมจองสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยในร่ปแบบ

ออนไลน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการสนทนาธีรรมสร้างสุข

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับม่ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนา

ธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื�อง “วันอาสาฬบ่ชา” โดย พระคร่วรวงศ์ (วีรภััทร ถิิ่รญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน จังหวัด

นครปฐม เมื�อวันที� 6 กรกฎิาคม 2565 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั�น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉุลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภัายนอก ร่วมเข้าฟัุ้งการบรรยายธรรมในครั�งนี� 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  จัดการฝึึกอบรม การดับเพลิงขั�นต้น และอพยพหนีไฟ

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั�นต้น และอพยพหนีไฟุ้ โดย วิทยากรจาก สถิ่านีดับเพลิง 

บรรทัดทอง เพื�อให้ผู้่้ร่วมเข้าอบรมมีความร้่เกี�ยวกับหลักในการป�องกันและระงับอัคคีภััย มีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่าง 

ถ่ิ่กต้อง และปลอดภััย โดยในงานนี�มีบุคลากรภัายในคณะฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำานวนมาก เมื�อระหว่างวันที� 5 - 7 กรกฎิาคม 2565 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั�น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีีวางพวงมาลา “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” 

วันที� 18 กรกฎาคม 2565

 คณะผู้่้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากร จัดพิธีถิ่วายสักการะ วางพวงมาลาเนื�องในโอกาส “วัน

คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื�อวันจันทร์ที� 18 กรกฎิาคม 2565 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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