เคร�องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ

(The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn)
เปนเครื่องราชอิสริยาภรณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ที ่ ท รงพระราชทานให เ ป น บำเหน็ จ
ความชอบแกผกู ระทำความดีความชอบ (การกระทำความดี/บริจาค
ทรัพยเพือ่ การอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
ในราชการแผนดินปจจุบัน) โดยแบงเปนลำดับตราดังนี้

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล

ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
30,000,000 บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
14,000,000 บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
6,000,000บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
1,500,000 บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
500,000 บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
200,000 บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
ชั้นตราสำหรับผูบริจาคทรัพยสิน
100,000 บาทขึ้นไป

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล

Dental School of Choice
คณะทันตแพทยศาสตร
ที่ดีที่สุด
ของทุกคน
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ชั้น1)
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2200-7788-89 โทรสาร : 0-2200-7734
อีเมล : mahidol.dental.foundation@gmail.com

“เ

พิ่มรอยยิ้มใหสดใส
แกผูยากไรและดอยโอกาส
ใหมีสุขภาพชองปากและฟนที่แข็งแรง

”

สิทธิประโยชน์ในการบริจาค
บริจาค 100 บาท ขึ้นไปไดรับใบเสร็จรับเงินสามารถ
นำไปลดหยอนภาษีไดตามประกาศกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์
มู ล นิ ธ ิ ค ณะทั นตแพทยศาสตร ม หิ ด ลได จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ในป
พุทธศักราช 2525 โดยมีวัตถุประสงค
1. ใหบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยยากไรและ
ดอยโอกาสตลอดจนผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงการดูแล
รักษาทางทันตกรรมไดอยางทั่วถึงโดยไมเสียคาใชจาย
2. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ทางทันตแพทยใหกับอาจารยทันตแพทยและนักศึกษาของ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. จัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อใชใน
กิจกรรมออกหนวยทันตกรรมพระราชทานในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนตาม
พระราชดำริ
4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลตางๆ

ประเภทผู้อุปการะ
ผู้อุปการะมูลนิธิฯ
คื อ ผู  ม ี จ ิ ต ศรั ท ธาที ่ บริ จ าคเงิ น สิ ่ ง ของ ที ่ ด ิ น หรื อ
ทรัพยสินอื่นๆเพื่อใชในกิจการการกุศลของมูลนิธิ

ผู้อุปการะสมทบมูลนิธิฯ
คื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู  อ ุ ป การะกิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์
พิเศษของมูลนิธิฯ อันไดแก บิดา มารดา คูสมรส และ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ที่มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
1. ผูอุปการะสามัญ คือ ผูบริจาคตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป
แตไมถึง 500,000 บาท ไดรับสวนลดคารักษาพยาบาล 10%
ผูรับสิทธิไดแกตนเอง
2. ผูอุปการะวิสามัญ คือ บริจาคตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป
แตไมถงึ 1,000,000 บาท ไดรบั สวนลดคารักษาพยาบาล 20%
ผูรับสิทธิ ไดแก ตนเอง
3. ผูอ ปุ การะกิตติมศักดิ์ คือ บริจาคตัง้ แต 1,000,000 บาทขึน้ ไป
แตไมถงึ 5,000,000 บาท ไดรบั สวนลดคารักษาพยาบาล 50%
ผูรับสิทธิ ไดแก ตนเอง
4. ผูอ ปุ การะกิตติมศักดิพ์ เิ ศษ คือ บริจาคตัง้ แต 5,000,000 บาท
ขึ้นไป ไดรับสวนลดคารักษาพยาบาล 100% ผูรับสิทธิ ไดแก
ตนเองและผูอุปการะสมทบ

ค่ารักษาพยาบาล
หมายถึง เงินทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือฝายทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ศาลายาเรียกเก็บคาใหบริการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรม ทั้งนี้ ไมรวมถึงการบริการรักษา
พยาบาล ณ คลินกิ คาตอบแทนคาวัสดุ และอุปกรณในการบำบัด
โรคคาหองปฏิบตั กิ ารทางทันตกรรม คาตรวจพิเศษทีจ่ ำเปนตอง
ทำเพื่อรักษา ทั้งที่มีอยูในคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
มหิดล หรือฝายทันตกรรมโรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสริ นิ ธร
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ศาลายา รวมทั้งที่ตองสงไปทำ
การรักษาที่อื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่ไมใชคารักษาพยาบาล
ทางทันตกรรม เชน คาหองพัก คาโทรศัพท คาน้ำดื่ม เปนตน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่
1. โอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล
ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 026-2-13685-9
2. โอนเงินผานธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล
ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 046-7-00099-8
3. เช็คหรือธนาณัติ (ปณจ.สนามเปา)
ระบุชอ่ื ชือ่ บัญชี มูลนิธคิ ณะทันตแพทยศาสตรมหิดล
4. บริจาคโดยตรงที่
สำนักงานชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร มหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
โทร 0-2200-7788-9 โทรสาร 0-2200-7734

