
รายละเอียดโครงการ 

 “ทันตฯ มหิดล อาสาทําดีตามที- พ่อสอน ครั4 งที-  6” 
 

1.วัน เวลา    

     วันพุธที)  28  สิงหาคม  2562  เวลา 07.30 – 16.00  น. 

 

2.สถานที'   

     1. สร้างฝายชะลอนํ. า ณ ตําบลหินตั. ง อ.เมือง จ.นครนายก    

     2. ชมสันเขื$ อนขุนด่านปราการชล         

    3. สักการะหลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี  

 

3.วัสดุ/อุปกรณ์และสิ& งที& ส่วนกลางจัดเตรียมให้  

    1. หมวก  2. ถุงมือ  3. ยาทากันยุง  4. ผ้าขนหนูเย็น  5. นํ# าดื' ม  6. อาหาร 7. อาหารว่าง  

 

4.การแต่งกาย และสิ& งที& ต้องเตรียม 

    4.1 สวมเสื$ อสีเหลืองที# คณะแจกให้และกางเกงขายาว    

    4.2 รองเท้าที) เหมาะสมสามารถลุยนํ4 าสร้างฝายได้ เช่น รองเท้ายาง, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ 

    4.3 ชุดลําลองสําหรับลงนํ/ า 

    4.4 ชุดสุภาพสําหรับการเข้าวัด 

    4.5 อุปกรณ์การชําระร่างกายหลังจากทํากิจกรรม 

    4.6 ยาสามัญประจําตัวสําหรับท่านที4 มีโรคประจําตัว 

 

 5. กําหนดการ     

เวลา กิจกรรม สถานที'  

07.00 น. ลงทะเบียน (เช็ครายชื0 อพร้อมรับอุปกรณ์) หน้าตึกลานนํ* าพุ อ.เฉลิมพระเกียรติฯ  

07.30 น. เดินทางออกจากคณะฯ โดยรถบัส  จุดขึ& นรถ ณ กรมการสารวัตรทหารบก   

10.00 น. 
รวมกันที) ลานจอดรถด้านหน้าเขื) อนขุนด่านปราการชล   

จ.นครนายก (ถ่ายรูปร่วมกันและแบ่งกลุ่ม) 

ด้านหน้าเขื) อนขุนด่านปราการชล                

จ.นครนายก 

 - เดินทางเข้าสถานที- ทําฝายชะลอนํ5 าโดยรถยนต์ และรถตู้ รถยนต์จอดที, จุดจอดรถที,  1 (ลานเล็ก) 

 - เดินทางโดยการเดินเท้าเข้าสถานที1 ทําฝายประมาณ 100 ม. จากจุดจอดรถที+  1 ถึงบริเวณทําฝาย  

 - กิจกรรมทําฝายชะลอนํ0 า จํานวน 2 ฝาย บริเวณลําธารนํ, าไหล 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ จุดที& จัดให้ บริเวณนํ) าตกนางรอง 

14.00 น. เดินทางขึ# นไปชมสันเขื+ อนขุนด่านปราการชล สันเขื' อนขุนด่านปราการชล 

15.00 น. สักการะหลวงพ่อปากแดง (ชุดสุภาพ) วัดพราหมณี 

16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

**ถ้าติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กรุณาแจ้งภายในวันที<  23 สิงหาคม 2562 

ประสานงาน   ศูนย์กีฬา หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  โทร.7652, 7543 

 

 

 



          รายชื& อผู้เข้าร่วมโครงการทันตฯ มหิดล  อาสาทําดีตามที' พ่อสอน ครั0 งที'  6  
 

ที#  คํานํา ชื# อ นามสกุล งาน/หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 นางสาว ปิยะวรรณ สัมฤทธิ( สุทธิ(  คลินิกเพรสทีจ  

2 นางสาว สุภาวิณี วงศ์ใหญ่ คลินิกเพรสทีจ  

3 นางสาว จรรยา บุญเทศศิริ งานแผนและงบประมาณ  

4 นางสาว พิมลพรรณ ตัวงาม งานแผนและงบประมาณ  

5 นาย สุรเดช โตสุขศรี งานแผนและงบประมาณ  

6 นางสาว จีรนันท์ สุขสุนทรีย์ งานแผนและงบประมาณ  

7 นางสาว พชร รัตนทองสิน งานแผนและงบประมาณ  

8 นางสาว อรุณรัตน์ ธรรมวะสา งานแผนและงบประมาณ  

9 นาง กันต์ฤทัย วิชญาณวรวุฒิ งานแผนและงบประมาณ  

10 นาย บัณฑูร อ่วมนิ' ม งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

11 นาย ณัฐพล ชูทรัพย์ งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

12 นาย อนันต์ โตกุล งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

13 นาย พิริยะ นามเสถียร งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

14 นาย ปรีชา แก้วชูเงิน งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

15 นาง บีรญา หัสครบุรี งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

16 นางสาว นิตย์ทยา ทีฆาวงค์ งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

17 ว่าที& ร.ต. ธิระยุทธ อักษรกูล งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

18 นาย ปฐมพงศ์ แสงพันธ์ุ งานกายภาพและสิ- งแวดล้อม  

19 นางสาว ปิยะนันท์ เพ็งสวัสดิ*  งานคลัง  

20 นางสาว วิชญาพร ซิ# มเจริญ งานคลัง  

21 นางสาว ชลลดา เอื$ อกิตติกุลชัย งานคลัง  

22 นางสาว นันทนา ขาวเจริญ งานคลัง  

23 นางสาว โศรยา หวังหมู่กลาง งานคลัง  

24 นางสาว วลัยพรรณ ศรีต่างวงศ์ งานคลัง  

25 นางสาว วัชราภรณ์ โสทอง งานคลัง  

26 นางสาว วรรณพร ทยาพัชร งานคลัง  

27 นาย ธนรัตน์ หล่อวงศ์ งานทรัพยากรบุคคล  

28 นางสาว ศุภลักษณ์ ธรรมรักษ์วงศ์ งานทรัพยากรบุคคล  

29 นางสาว นภวรรณ เปลื% องนาผล งานทรัพยากรบุคคล  

30 นางสาว อรอนงค์ กลางณรงค์ งานทรัพยากรบุคคล  

31 นางสาว ทัศนาลัย คุ้มอักษร งานทรัพยากรบุคคล  



32 นางสาว วรัญญา เขยตุ้ย งานบริหารความเสี. ยง  

33 นางสาว วลัยพร จันทร์เอี* ยม งานบริหารความเสี. ยง  

34 นาง เพ็ญพร อ่วมนิ' ม ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา  

35 นางสาว โสภี เทียนไชย ภาควิชาทันตกรรมทั.วไปขั2 นสูง  

36 นาง สมนึก เจริญผล ภาควิชาทันตกรรมทั.วไปขั2 นสูง  

37 นางสาว ดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก  

38 นาย วรายุทธ แพงสมสนุก ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม  

39 นางสาว กนิษฐา คงมี ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม  

40 นางสาว ศรัณยา ณัฐเศรษฐสกุล ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล  

41 นางสาว ชญาดา เทียนไชย สํานักงานการวิจัย  

42 นาย พีระ กรีธาธร หน่วยคอมพิวเตอร์  

43 นาย ณัฐพล คําจริง หน่วยคอมพิวเตอร์  

44 นางสาว ชนินาถ หนองแก้ว หน่วยทันตกรรมพระราชทาน  

45 นางสาว สุพัตรี ศรีศรยุทธ หน่วยธุรการโรงพยาบาล  

46 นางสาว นงนุช กิตติอรุณกร หน่วยสารบรรณ  

47 นางสาว จรรยาภรณ์ เรืองศรี หน่วยสารบรรณ  

48 นางสาว ถิรจิตต์ ศรีสมาน หน่วยสารบรรณ  

49 นางสาว ลาลิตย์ โอภาสรัตน์ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์  

      

      

    

(.........................................................) 

    

ศูนย์กีฬา  หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโชน์ 

    

งานทรัพยากรบุคคล โทร. 7652 

 


