
 
ประกาศคณะกรรมการสภาอาจารย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายช่ือผูไ้ด้รับรางวัลกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจ าปี ๒๕๖๓   
--------------------------------------- 

 

  ตามที่ คณะกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น   
 

บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท จ านวน ๕๐ รางวัล ตามรายชื่อปรากฎตาม
บัญชีแนบท้าย 

 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ) 

ประธานกรรมการสภาอาจารย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสภาอาจารย์ 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจ าปี ๒๕๖๓   
ลงวันที ่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล  สังกัด 
1 น.ส. กนกพิชญ์ ประเสริฐพันธุ์ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 
2 น.ส. กัญญา ช่อจันทร์ อ านวยการและเลขานุการผู้บริหาร 
3 นาง ขวัญตา กองสุกรรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันควิทยา 
4 น.ส. จรุงกลิ่น วงศ์จิ๋วบุตร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
5 รศ.ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา ภาครังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
6 น.ส. จุฬาลักษณ์ สุทธิแสน ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม 
7 นาย ชนัญชิดา ทานัน คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 
8 นาง ชลาลัย ทันตจิรานุวัฒน์ คลินิกทันตกรรมหัตถการ 
9 น.ส. ชาคริยา ไกรษรวงค์ ส านักงานการศึกษาและวิชาการ 
10 น.ส. ญาณี ประดับมุข งานพัสดุ 
11 น.ส. ณปภัช จันทรนคร งานพัสดุ 
12 น.ส. ณัฏฐณิชา ประเสริฐสังข ์ คลินิกกลาง 
13 น.ส. ณัฐชานันท์ ฉายอุไร หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
14 น.ส. ณัฐธยาน์ จินะเสนา หน่วยอ านวยการและเลขานุการผู้บริหาร 
15 นาย ณัฐวุฒิ บุญคล้าย หน่วยโสตทัศนศึกษา 
16 นาง ณัฐสุดา ลักษณา ภาควิชาเภสัชวิทยา 
17 น.ส. ทิพวรรณ ปันวาละ คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
18 อ.ทพญ. ธารี จ าปีรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
19 นาย นพพล อ่ิมศิลป์ หน่วยซ่อมบ ารุง 
20 ทพญ. นภิสา กนกวลัย ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
21 น.ส. นวเรศ ณ สงขลา งานคลัง 
22 นาย บัณฑูร อ่วมนิ่ม หน่วยซ่อมบ ารุง 
23 น.ส. เบญจางศ์ เฟื่องฟุ้ง คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
24 รศ.ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
25 อ.ดร.ทพญ. ปรียพร ศรีมาวงษ์ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 
   



ล าดับ ชื่อ – สกุล  สังกัด 
26 น.ส. ปวีณา ดลเสมอ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
27 น.ส. พรทิพย์ แสงประเสริฐ งานพัสดุ 
28 น.ส. พัชรี พรมเกษ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม 
29 น.ส. พิชญา มงคลเจริญ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
30 นาย พิริยะ นามเสถียร หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
31 น.ส. ภัททา จิตรอรุณไสว งานคลัง 
32 อ.ทพ. ภาณุพล คุณะสารพันธ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
33 น.ส. ภาวิณี วินพิชัย โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 

34 น.ส. มัสนันท์ มีสุภาพ 
หน่วยธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

35 รศ.ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 
36 น.ส. ลลิตา อุทาภักดี งานบริหารคุณภาพ 
37 น.ส. ลัทธวรรณ ชื่นชม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
38 นาง วาสนา แสงเงิน คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
39 น.ส. วิชญาพร ซิ้มเจริญ งานคลัง 
40 น.ส. ศรุตา ทองชื่นจิต หน่วยห้องผ่าตัด 
41 นาง ศิริเพ็ญ แสงงาม งานบริหารคุณภาพ 
42 น.ส. สายทอง ค าสุข ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
43 นาย สิทธิพร หาพร หน่อยซ่อมบ ารุง 
44 น.ส. สิริมา ยะสาวงค์ ส านักงานการศึกษาและวิชาการ 
45 รศ.ดร.ทพญ. สุชยา ด ารงค์ศรี ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
46 น.ส. สุดาทิพย์ พุ่มรัก หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ 
47 น.ส. สุดารัตน์ ปานปัญญากร งานพัสดุ 
48 น.ส. อรอนงค์ กลางณรงค์ งานทรัพยากรบุคคล 
49 น.ส. อ่อนวารีย์ ชมนาวัง อ านวยการและเลขานุการผู้บริหาร 
50 นาง อัมพร ศรีทอง คลินิกกลาง 

 


