
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2558 

 
 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครเขารับการฝกอบรม

เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2558  สาขาตางๆ นั้น 
 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว โดยมีรายช่ือผูมีสิทธิสอบ

เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2558  ดังนี้ 
 

1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ร.ต.หญิง กัญจนภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร มี 
2 ทพญ. ทัชฌา ชัยตระกูลทอง ไมมี 
3 ทพญ. ธัญญพัทธ อิงบุญมีสกุล มี 
4 ทพญ. ปราชญาภรณ อักษร ไมมี 
5 ทพ. พฤฒิ  สันติภาพ มี 
6 ทพญ. แพร บางสุวรรณ มี 
7 ทพ. ภัคนันท วิไล มี 
8 ทพ. วรภัทร ตราชู ไมมี 
9 ทพ. สาริกข คณานรัุกษ มี 
10 ทพญ. สุธิดา วานิชชานนท มี 
11 ทพ. อธิพงศ วงษอยูนอย มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. บงกช กองสิทธิกุล ไมมี 
2 ทพ. ปรัชญา นิรมิตรมหาปญญา มี 
3 ทพญ. ปราชญาภรณ อักษร ไมมี 
4 ทพญ. ปรารถนา นิยมไทย มี 
5 ทพญ. พิมพรําไพ  โมรานนท ไมมี 
6 ทพ. วีระพล บุญประดิษฐ มี 
7 ทพญ. เสาวภาพ  วิหครัตน มี 
8 ทพ.นพ. อภิพุฒิชัย ชูไฒย ไมมี 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพ. ทวีศักดิ์ ประกอบดี มี 
2 ทพ. เมธากร บุตรกระจาง ไมมี 
3 ทพญ. ศิวกร รัตนกณุฑี มี 
4 ทพญ. สุภาภรณ พวงสุวรรณ ไมมี 
5 ทพ.นพ. อภิพุฒิชัย ชูไฒย ไมมี 
6 ทพญ. อุมาพร ไวปรีชี มี 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพ. กลวัชร การประกอบด ี มี 
2 ทพญ. ตุลยา เปลวเฟอง มี 
3 ทพญ. ธัญญพัทธ อิงบุญมีสกุล มี 
4 ทพ. ธีรัตต เจิ่งประภากร มี 
5 ทพญ. ปราชญาภรณ อักษร ไมมี 
6 ทพญ. สุดาทิพย แสงปญหา มี 
7 ทพ. อนิรุทธ ศรีสกุล มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพ. ธิเบศร จําปา มี 

 
โรงพยาบาลชลบุรี 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. โจมา แสงแกว มี 
2 ทพ. ทวีศักดิ์ ประกอบดี มี 
3 ทพ. ปรัชญา นิรมิตรมหาปญญา มี 
4 ทพญ. ปรารถนา นิยมไทย มี 
5 ทพญ. มนัสวี อาจสมโภช มี 
6 ทพญ. วรรัตน วงศรัศมีจรูญ มี 
7 ทพ. วีระพล บุญประดิษฐ มี 
8 ทพญ. สุธิดา วานิชชานนท มี 
9 ทพญ. สุภาภรณ พวงสุวรรณ ไมมี 
10 ทพ. อธิพงศ วงษอยูนอย มี 
11 ทพ. อนิรุทธ ศรีสกุล มี 
12 ทพ.นพ. อภิพุฒิชัย ชูไฒย ไมมี 

 
โรงพยาบาลตาํรวจ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. ทัชฌา ชัยตระกูลทอง ไมมี 
2 ทพ. สาริกข คณานรัุกษ มี 

 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ร.ต.หญิง กัญจนภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร มี 
2 ทพญ. ดนัยา  ศุภกาญจนกันติ มี 
3 ทพ. ปวีร กาวิละ มี 
4 ทพญ. สุภาภรณ พวงสุวรรณ ไมมี 
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โรงพยาบาลขอนแกน 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. ตุลยา เปลวเฟอง มี 
2 ทพ. ธีรวัต ผายปองนา มี 
3 ทพญ. ภัทชาวรรณ แปนรินทร มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************************************************************************************** 
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2. สาขาปริทันตวิทยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. จุฬาลักษณ ศรกาญจน มี 
2 ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร ไมมี 
3 ทพญ. ธารทิพย สุวรรณวิจิตร มี 
4 ทพญ. นทกมล วานิชกิตติกูล มี 
5 ทพญ. นิรมล เธียรศรีพจมาน มี 
6 ทพญ. นิศาชล สิริไพบูลยพงศ ไมมี 
7 ทพญ. พรนรี สุขธงไชยกุล ไมมี 
8 ทพญ. ภัทราพร อัครทิวา ไมมี 
9 ทพญ. รภัชตา สุธาสินีกุล มี 
10 ทพญ. รัชนินทร ชัยรัตนทรงพร ไมมี 

11 รอยตํารวจ
เอกหญิง 

วันวิสาข นามวงษ มี 

12 ทพญ. วินิตา สุวรรณประสิทธ์ิ ไมมี 
13 ทพญ. ศมวรรณ ศรีสมบัติ ไมมี 
14 ทพญ. ศรันยา วรรณกูล มี 
15 ทพญ. สุชญา จิระพินทุ มี 
16 ทพญ. สุพิชชา สานตะพงษ มี 

17 เรืออากาศ
โทหฺง  อรดา สุทธิพงศ มี 

18 ทพญ. อารญา หอวิจติร มี 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. จุฬาลักษณ ศรกาญจน มี 
2 ทพญ. ณัฏฐา วัจนะเสนาะ ไมมี 
3 ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร ไมมี 
4 ทพญ. นทกมล วานิชกิตติกูล มี 
5 ทพญ. นวพร เหลาพงศหาญ มี 
6 ทพญ. นิศาชล สิริไพบูลยพงศ ไมมี 
7 ทพญ. ปยะพัชร คุณทรงเกียรติ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
8 ทพญ. พิมพชนก ลอสุวรรณ มี 
9 ทพญ. ภัทราพร อัครทิวา ไมมี 
10 ทพญ. รัชนินทร ชัยรัตนทรงพร ไมมี 

11 รอยตํารวจ
เอกหญิง 

วันวิสาข นามวงษ มี 

12 ทพญ. วินิตา สุวรรณประสิทธ์ิ ไมมี 
13 ทพญ. ศมวรรณ ศรีสมบัติ ไมมี 
14 ทพญ. สุชญา จิระพินทุ มี 
15 ทพญ. สุพิชชา สานตะพงษ มี 

16 เรืออากาศ
โทหฺง  

อรดา สุทธิพงศ มี 

17 ทพญ. อริยา สุนทรารักษ มี 
18 ทพญ. ออมจิตร อายพุัฒน ไมมี 
19 ทพญ. อารญา หอวิจติร มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. ณัฏฐา วัจนะเสนาะ ไมมี 
2 ทพญ. ธารทิพย สุวรรณวิจิตร มี 
3 ทพญ. นทกมล วานิชกิตติกูล มี 
4 ทพญ. พิมพชนก ลอสุวรรณ มี 
5 ทพญ. ศมวรรณ ศรีสมบัติ ไมมี 
6 ทพญ. สุชญา จิระพินทุ มี 
7 ทพญ. สุพิชชา สานตะพงษ มี 

8 เรืออากาศ
โทหฺง  

อรดา สุทธิพงศ มี 

9 ทพญ. อริยา สุนทรารักษ มี 
10 ทพญ. อารญา หอวิจติร มี 

 
 
 

************************************************************************************* 
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3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลวรรณ ศรีวงษชัย มี 
2 ทพญ. กมลวัลย แยมกลีบบัว ไมมี 
3 ทพญ. กัณญาวดี ศิริโภคพัฒน มี 
4 ทพญ. กันตพร คุณพนิชกิจ มี 
5 ทพญ. กุลนันท พันธศรีมังกร มี 
6 ทพญ. แกวตา บุญชู มี 
7 ทพญ. ชนานุช จันปญญา มี 
8 ทพญ. ณัฐณี ปรัชญาธเนศกุล ไมมี 
9 ทพญ. ณัฐิณี แซโงว ไมมี 
10 ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษพร มี 
11 ทพญ. นันทิศรา ใจปญญา มี 
12 ทพญ. นิรินธน  มโนทรัพยศักดิ ์ ไมมี 
13 ทพญ. นิศารัตน ศรีทา มี 
14 ทพญ. ประดับขวัญ อันตนนา ไมมี 
15 ทพญ. ปทมนุช หิรัญเมฆาวนิช มี 
16 ทพญ. พันธฑิตา ยาวลิาศ มี 
17 ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ ไมมี 
18 ทพญ. ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ มี 
19 ทพญ. ภัทริน โพธิสมภรณ มี 
20 ทพญ. วนัญญา นิยม มี 
21 ทพญ. วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ มี 
22 ทพ. วีรภัฎ  รุงเรือง มี 
23 ทพญ. อณิพิชญ ทรงกิติพิศาล มี 
24 ทพญ. อภิชญา พฤกษาเมธานันท มี 
25 ทพญ. อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน มี 
26 ทพญ. เอ้ือมพร วงศนิวัฒนกุศล ไมมี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลวรรณ ศรีวงษชัย มี 
2 ทพญ. กรองกาญจน ทองรักขาว มี 
3 ทพญ. กัญญวราฑ สิริไชยธยากุล ไมมี 
4 ทพญ. กัณญาวดี ศิริโภคพัฒน มี 
5 ทพญ. กุลธิดา ทองอรุณ มี 
6 ทพญ. แกวตา บุญชู มี 
7 ทพญ. ณัฐฐณิี จันทรวงศ ไมมี 
8 ทพญ. ณัฐิณี แซโงว ไมมี 
9 ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษพร มี 
10 ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช มี 
11 ทพญ. ตองใจ โชติธรรมาพงศ มี 
12 ทพญ. นฤมล อ้ือศรีชัย ไมมี 
13 ทพญ. นันทิศรา ใจปญญา มี 
14 ทพญ. นิชุดา เจริญศรี มี 
15 ทพญ. นิรินธน  มโนทรัพยศักดิ ์ ไมมี 
16 ทพญ. ประดับขวัญ อันตนนา ไมมี 
17 ทพ. ประเสริฐศักดิ ์ปดมะริด มี 
18 ทพญ. ปญญธิตา ปยสุนทร ไมมี 
19 ทพ. ปยะวัตร ต้ังสุขสันต ไมมี 
20 ทพญ. พันธฑิตา ยาวลิาศ มี 
21 ทพ. พันรุง ธีระวัฒน มี 
22 ทพญ. พิม คีรีรัตน ไมมี 
23 ทพญ. พิริยา หลีรัตนะ ไมมี 
24 ทพญ. เพ็ญทิพย  แซต้ัง มี 
25 ทพญ. ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ มี 
26 ทพญ. ภัสราพร เหลามงคลชัยศรี ไมมี 
27 ทพญ. มาริสา บําเพ็ญทาน มี 
28 ทพญ. รัชฎา กิตติพระวงศ มี 

29 ทันตแพทย
หญิง ลตา พลันสังเกตุ มี 

30 ทพญ. วรัญญา  ปทุมสีมา มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 ทพญ. วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ มี 
32 ทพ. วีรภัฎ  รุงเรือง มี 
33 ทพญ. สุดา แซเตียว มี 
34 ทพญ. อณิพิชญ ทรงกิติพิศาล มี 
35 ทพญ. อภิชญา พฤกษาเมธานันท มี 
36 ทพญ. อัญชนา อารีธรรมศิริกุล มี 
37 ทพญ. อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน มี 
38 ทพญ. เอ้ือมพร วงศนิวัฒนกุศล ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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4. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกพร อารีวงศ มี 
2 ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชยกูล มี 
3 ทพญ. กมลพรรณ แสวง ไมมี 
4 ทพญ. กรกช จิรภัทรสุนทร ไมมี 
5 ทพ. กรณปชา เสียงลํ้า มี 
6 ทพ. กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ ไมมี 
7 ทพญ. กฤษณา เกษมวัฒนา ไมมี 
8 ทพญ. กฤษณา ตติยเกียรติถาวร ไมมี 
9 ทพญ. กัญธนัช ฉัตรวรัทธนา มี 
10 ทพญ. กันตพร ทวีอักษรพันธ ไมมี 
11 ทพญ. กันยสิน ีชาตกติติคุณวงศ ไมมี 
12 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ ไมมี 
13 ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท มี 
14 ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย ไมมี 
15 ทพ. กิตติศักดิ์ ตันกรุะ มี 
16 ทพ. กิติศักดิ์ ระติเดช มี 
17 ทพญ. กุลธิดา บัวทอง ไมมี 
18 ทพญ. กุลวด ีเชิดเกยีรติสกุล มี 
19 ทพ. เกริกวัชร สุริยาอัมพร ไมมี 
20 ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร มี 
21 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ ไมมี 
22 ทพ. คณิน นิ้มเจริญสุข มี 
23 ทพ. คมกริช ละคร ไมมี 
24 ทพญ. คุณสิริ เสริมศิริโภคา มี 
25 ทพ. จตุพล รุจิรวนชิ ไมมี 
26 ทพญ. จริญญา ปฐมบุรี มี 
27 ทพญ. จิรวรรณ ชาติพิทักษ มี 
28 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี มี 
29 ทพญ. จุไรรัตน ชีวพรพิมล มี 
30 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
31 ทพญ. ฉันทวรรธน มนตไตรเวศย มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพญ. เฉลิมภรณ อุบลวิโรจน มี 
33 ทพญ. ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ มี 
34 ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล มี 
35 ทพ. ชวัล  เสเกกุล มี 
36 ทพ. ชิน ศุภภิญญาโรจน ไมมี 
37 ทพญ. ชุตินันท นิรมิตรไชยนนท ไมมี 
38 ทพญ. ชุติมา เตชอังกรู มี 
39 ทพ. เชาววรรธน ชัยปุวรัตน ไมมี 
40 ทพญ. โชติรส ธีระเรืองไชยศรี มี 
41 ทพญ. ฐิติกา โพธ์ิถาวร ไมมี 
42 ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ มี 
43 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
44 ทพ. ณัฐธพัฒน บุรพธานินทร ไมมี 
45 ทพญ. ณัฐนรี เหลืองสุนทรชัย มี 
46 ทพ. ณัฐพล เพรงสุกาญจน มี 
47 ทพญ. ณัฐลักษณ ตันติวิญูพงศ มี 
48 ทพ. ณัฐวฒิุ ธิติพิชญ มี 
49 ทพญ. ณัฐาภรณ ประวิตรางกูร ไมมี 
50 ทพญ. ณิชา บูรพาชีพ ไมมี 
51 ทพ. ทรงศักดิ ์ม่ันคงสุจริต มี 
52 ทพญ. ทิพานัน ญาณสิราพันธ ไมมี 
53 ทพญ. ทิพาพร จุไรรัตนพร ไมมี 
54 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ ไมมี 
55 ทพ. ธนกฤต ศุภธีรวัตร ไมมี 
56 ทพ. ธนพงศพันธ ธนโชติบริวัฒน มี 
57 ทพญ. ธนวรรณ วณชิยวิสุทธ์ิชัย มี 
58 ทพ. ธนวรรษ อินทรแกวศรี ไมมี 
59 ทพ. ธเนศ อัศวกวนิทิพย มี 
60 ทพญ. ธมลวรรณ งามจรัส ไมมี 
61 ทพญ. ธฤษวรรณ  แสงประเสริฐกุล ไมมี 
62 ทพญ. ธัญลักษณ กัลยาสิริวัฒน ไมมี 
63 ทพญ. ธิดาพร  รุงเพ็ชรวิภาวด ี มี 
64 ทพ. ธีรพัฒน  เอกศรีวงศ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
65 ทพ. ธีรศักดิ์ นครนอย ไมมี 
66 ทพญ. นงลักษณ ภีรรังสิกุล มี 
67 ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป ไมมี 
68 ทพญ. นพนันท ตราเกียรติกุล ไมมี 
69 ทพญ. นพรัตน สุขสด ไมมี 
70 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
71 ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย มี 
72 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ มี 
73 ทพญ. นาฏสิรี พานเข็ม มี 
74 ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย มี 
75 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
76 ทพญ. นิธิศา ริมปกุล มี 
77 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
78 ทพญ. เนาวรัตน  แสนจันด ี มี 
79 ทพญ. บุษบา เปล่ียนศรีทอง ไมมี 
80 ทพ. ปฐมพงศ เครือจันทร ไมมี 
81 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
82 ทพญ. ปรรฐวีร บารมีพิพัฒน ไมมี 
83 ทพญ. ประภัสสร ปรีชาวิบูลย ไมมี 
84 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
85 ทพญ. ปริยากร สุขนิยม มี 
86 ทพญ. ปวีณา เดือนแจม ไมมี 
87 ทพ. ปณณพัฒน จนัทรมณ ี ไมมี 
88 ทพญ. ปยนัฏฐ รัตนพาณิชย ไมมี 
89 ทพ. ปยะดนัย สุธีรพงศพันธ มี 
90 ทพ. ปยะพงศ ทฤษณาวด ี มี 
91 ทพญ. ผองพรรณ โลหะชาตะ ไมมี 
92 ทพ. พงศกร วารินทร ไมมี 
93 ทพ. พงษศักดิ์ สลีแดง มี 
94 ทพญ. พชิรา ธรรมสุภาพงศ ไมมี 
95 ทพ. พนิต แกนทิพย มี 
96 ทพญ. พนิตนาฎ  คงกระพันธ มี 
97 ทพญ. พรหทัย เลียวสายทอง ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
98 ทพญ. พราว โควสุวรรณ มี 
99 ทพญ. พราวชมพู พวงมะลิต ไมมี 
100 ทพญ. พริม ไมงาม มี 
101 ทพญ. พฤษพร เกยีรต์ิเกริกไกร ไมมี 
102 ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข ไมมี 
103 ทพญ. พลอยศิริ รัศมี ไมมี 
104 ทพญ. พอพลอย เจยีมจรัสรังษี มี 
105 ทพญ. พักตรนิสา สิทธิกรไพบูลย ไมมี 
106 ทพญ. พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี 
107 ทพญ. พัฒนนรี กิตติชัยธนะกุล มี 
108 ทญ. พัลลภา หลินศุวนนท ไมมี 
109 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ ไมมี 
110 นส พิชามญชุ ไตรบํารุงสุข ไมมี 
111 ทพญ. พิณบงกช กุพยพรรณ ไมมี 
112 ทพญ. พิมพประไพ บุญฤทธ์ิ มี 
113 ทพญ. พิมพรภัส ศิริศรีสุดากุล มี 
114 ทพ. พีรศักดิ์ เตชะวิจิตร มี 
115 ทพ. พีระเดช สุวเิชียร มี 
116 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย ไมมี 
117 ทพญ. เพราะพร้ิม สืบสวัสดิ์พัฒนา ไมมี 
118 ทพญ. เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท ไมมี 
119 ทพญ. ไพลิน อัศวเกยีรติสกุล มี 
120 ทพญ. ภณิชชา เพชรหาญ ไมมี 
121 ทพญ. ภรณทิพย  ต้ังธนะวัฒน มี 
122 ทพ. ภัคพงศ รุจิรัตนากุล ไมมี 
123 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ ไมมี 
124 ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร มี 
125 ทพญ. ภาพร ธีรวิชชา ไมมี 
126 ทพญ. ภาวิตา วานิชยหานนท มี 
127 ทพ. ภิภพ สุทธิประภาภรณ ไมมี 
128 ทพญ. ภูมรินทร ธรรมมนุญกุล มี 
129 ทพญ. มณฑิสา เอ่ียมกระสินธุ ไมมี 
130 ทพญ. มัลลิกา รุงเกียรต์ิสกุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
131 ทพญ. เมฑิณี อังศุรัตนเวช ไมมี 
132 ทพญ. รตะพร แสนมา ไมมี 
133 ทพ. รยพัทห  บัวผัน มี 
134 ทพญ. รัตนา มโนยุทธ มี 
135 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี ไมมี 
136 ทพญ. ลลิต สามัคคีธรรม ไมมี 
137 ทพ. วรเทพ ฉันทดลิก มี 
138 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
139 ทพญ. วริษนนัท ประสงควรานนท ไมมี 
140 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี 
141 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
142 ทพ. วัจนกร ธรรมวณิชย มี 
143 ทพญ. วาทินี อัมพวา ไมมี 
144 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
145 ทพ. วิชชา เกยีรติพโิรดม ไมมี 
146 ทพ. วิทวัส มงคลชาติ มี 
147 ทพญ. วิมลวรรณ กงทอง ไมมี 
148 ทพ. วิเศษพล  สุทธิเดชานัย ไมมี 
149 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ ไมมี 
150 ทพญ. ศมน ทองสวัสดิ์วงศ มี 
151 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
152 ทพ. ศรุต วงษกมลชุณห ไมมี 
153 ทพญ. ศศธร เมลานนท มี 
154 ทพญ. ศศิณิษา วรังกลูเกษมกิจ ไมมี 
155 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
156 ทพญ. ศศิวงศ ศรีกุศลานุกูล มี 
157 ทพญ. ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มี 
158 ทพญ. ศิวาพร กุลปวโรภาส ไมมี 
159 นส ศิวาพร สัจเดว มี 
160 ทพญ. ศิวาภรณ สติมัย มี 
161 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
162 ทพญ. ศุภรัสม์ิ ศักดากรกุล ไมมี 
163 ทพญ. ศุภรัสม์ิ อังเกดิโชค ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
164 ทพ. เศรษฐพันธุ ล้ิมไพบูรณ ไมมี 
165 ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส มี 
166 ทพญ. สมัญญา มณีธรรม ไมมี 
167 ทันตแพทยหญิง สมาพร ศรีประเสริฐ มี 
168 ทพญ. สรัญญา สุวรรณโกมลกุล ไมมี 
169 ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล มี 
170 ทพญ. สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล มี 
171 ทพ. สาริศ ปยสุนทร มี 
172 ทพญ. สาริศา ณ สงขลา ไมมี 
173 ทพ.  สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ มี 
174 ทพญ. สิริภัทรา พัชนี มี 
175 ทพ. สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล ไมมี 
176 ทพ. สุทธิรัตน อนันตรัตนสกุล มี 
177 ทพญ. สุธาสินี สงวนเช้ือ มี 
178 ทพ. สุธี  ตันติปรีชาพงศ มี 
179 ทพญ. สุนิสา แซโก ไมมี 
180 ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต มี 
181 ทพญ. สุภาวดี หัสประยูร ไมมี 
182 ทพญ. สุวีรา เพทายบรรลือ ไมมี 
183 ทพ. เสฎฐวุฒิ ภูริปญญาคุณ มี 
184 ทพ. อชิตพงศ พชรวรณวิชญ ไมมี 
185 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ ไมมี 
186 ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวนัท มี 
187 ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง มี 
188 ทพ. อรรถกฤต จรัสชัยวรรณา ไมมี 
189 ทพญ. อักษร พึ่งวิรวฒัน มี 
190 ทพ. อัครราช เมืองแสน มี 
191 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
192 ทพญ. อารยา ธารีจารุ มี 
193 ทพญ. อิศรา เลิศรัชตากร ไมมี 
194 ทพญ. อุษณยี ปทมาลัย ไมมี 
195 ทพ. เอกพล พลเสนา ไมมี 
196 ทพ. เอกอินทร กลาณรงค ไมมี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกพร อารีวงศ มี 
2 ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชยกูล มี 
3 ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ ไมมี 
4 ทพญ. กมลพรรณ แสวง ไมมี 
5 ทพ. กรณปชา เสียงลํ้า มี 
6 ทพ. กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ ไมมี 
7 ทพญ. กฤษณา ตติยเกียรติถาวร ไมมี 
8 ทพญ. กันตพร ทวีอักษรพันธ ไมมี 
9 ทพญ. กันยสิน ีชาตกติติคุณวงศ ไมมี 
10 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ ไมมี 
11 ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท มี 
12 ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย ไมมี 
13 ทพ. กิตติศักดิ์ ตันกรุะ มี 
14 ทพ. กิติศักดิ์ ระติเดช มี 
15 ทพญ. กุลธิดา บัวทอง ไมมี 
16 ทพญ. กุลวด ีเชิดเกยีรติสกุล มี 
17 ทพ. เกริกวัชร สุริยาอัมพร ไมมี 
18 ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร มี 
19 ทพ. คณิน นิ้มเจริญสุข มี 
20 ทพญ. คุณสิริ เสริมศิริโภคา มี 
21 ทพญ. จงดี กําบังตน ไมมี 
22 ทพ. จตุพล รุจิรวนชิ ไมมี 
23 ทพญ. จริญญา ปฐมบุรี มี 
24 ทพญ. จรีรัตน จรัสวริิยะกุล ไมมี 
25 ทพญ. จิรวรรณ ชาติพิทักษ มี 
26 ทพญ. จุไรรัตน ชีวพรพิมล มี 
27 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
28 ทพญ. ฉันทวรรธน มนตไตรเวศย มี 
29 ทพญ. เฉลิมภรณ อุบลวิโรจน มี 
30 ทพญ. ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ มี 
31 ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพ. ชวัล  เสเกกุล มี 
33 ทพญ. ชุตินันท นิรมิตรไชยนนท ไมมี 
34 ทพ. เชาววรรธน ชัยปุวรัตน ไมมี 
35 ทพญ. โชติรส ธีระเรืองไชยศรี มี 
36 ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ มี 
37 ทพ. ณัฐธพัฒน บุรพธานินทร ไมมี 
38 ทพ. ณัฐพล เพรงสุกาญจน มี 
39 ทพญ. ณัฐลักษณ ตันติวิญูพงศ มี 
40 ทพญ. ณิชา บูรพาชีพ ไมมี 
41 ทพ. ทรงศักดิ ์ม่ันคงสุจริต มี 
42 ทพญ. ทิพานัน ญาณสิราพันธ ไมมี 
43 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ ไมมี 
44 ทพ. ธนกฤต ศุภธีรวัตร ไมมี 
45 ทพ. ธนพงศพันธ ธนโชติบริวัฒน มี 
46 ทพญ. ธนวรรณ วณชิยวิสุทธ์ิชัย มี 
47 ทพ. ธเนศ อัศวกวนิทิพย มี 
48 ทพญ. ธมลวรรณ งามจรัส ไมมี 
49 ทพญ. ธฤษวรรณ  แสงประเสริฐกุล ไมมี 
50 ทพญ. ธัญลักษณ กัลยาสิริวัฒน ไมมี 
51 ทพ. ธีรพัฒน  เอกศรีวงศ มี 
52 ทพ. ธีรศักดิ์ นครนอย ไมมี 
53 ทพญ. นงลักษณ ภีรรังสิกุล มี 
54 ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป ไมมี 
55 ทพญ. นพรัตน สุขสด ไมมี 
56 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
57 ทพ. นพรัตน หมอยาด ี มี 
58 ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย มี 
59 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ มี 
60 ทพญ. นันทนภัส จองคํา ไมมี 
61 ทพญ. นาฏสิรี พานเข็ม มี 
62 ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย มี 
63 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
64 ทพญ. นิธิศา ริมปกุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
65 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
66 ทพญ. เนาวรัตน  แสนจันด ี มี 
67 ทพญ. บุษบา เปล่ียนศรีทอง ไมมี 
68 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
69 ทพญ. ปรรฐวีร บารมีพิพัฒน ไมมี 
70 ทพญ. ประภัสสร ปรีชาวิบูลย ไมมี 
71 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
72 ทพญ. ปริยากร สุขนิยม มี 
73 ทพ. ปณณพัฒน จนัทรมณ ี ไมมี 
74 ทพญ. ปยนัฏฐ รัตนพาณิชย ไมมี 
75 ทพ. ปยะดนัย สุธีรพงศพันธ มี 
76 ทพ. ปยะพงศ ทฤษณาวด ี มี 
77 ทพ. พงศกร วารินทร ไมมี 
78 ทพ. พงษศักดิ์ สลีแดง มี 
79 ทพญ. พชิรา ธรรมสุภาพงศ ไมมี 
80 ทพ. พนิต แกนทิพย มี 
81 ทพญ. พนิตนาฎ  คงกระพันธ มี 
82 ทพญ. พรหทัย เลียวสายทอง ไมมี 
83 ทพญ. พราว โควสุวรรณ มี 
84 ทพญ. พราวชมพู พวงมะลิต ไมมี 
85 ทพญ. พริม ไมงาม มี 
86 ทพญ. พฤษพร เกยีรต์ิเกริกไกร ไมมี 
87 ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข ไมมี 
88 ทพญ. พอพลอย เจยีมจรัสรังษี มี 
89 ทพ. พัชร กุลโกวิท ไมมี 
90 ทพญ. พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี 
91 ทพญ. พัฒนนรี กิตติชัยธนะกุล มี 
92 ทญ. พัลลภา หลินศุวนนท ไมมี 
93 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ ไมมี 
94 นส พิชามญชุ ไตรบํารุงสุข ไมมี 
95 ทพญ. พิณบงกช กุพยพรรณ ไมมี 
96 ทพญ. พิมพประไพ บุญฤทธ์ิ มี 
97 ทพญ. พิมพรภัส ศิริศรีสุดากุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
98 ทพ. พีรศักดิ์ เตชะวิจิตร มี 
99 ทพ. พีระเดช สุวเิชียร มี 
100 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย ไมมี 
101 ทพญ. เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท ไมมี 
102 ทพญ. ไพลิน อัศวเกยีรติสกุล มี 
103 ทพญ. ภคธิดา ผลินยศ มี 
104 ทพญ. ภณิชชา เพชรหาญ ไมมี 
105 ทพญ. ภรณทิพย  ต้ังธนะวัฒน มี 
106 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ ไมมี 
107 ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร มี 
108 ทพญ. ภาพร ธีรวิชชา ไมมี 
109 ทพญ. ภาวิตา วานิชยหานนท มี 
110 ทพ. ภิภพ สุทธิประภาภรณ ไมมี 
111 ทพญ. ภูมรินทร ธรรมมนุญกุล มี 
112 ทพญ. มณฑิสา เอ่ียมกระสินธุ ไมมี 
113 ทพญ. มัลลิกา รุงเกียรต์ิสกุล มี 
114 ทพญ. เมฑิณี อังศุรัตนเวช ไมมี 
115 ทพญ. รตะพร แสนมา ไมมี 
116 ทพ. รยพัทห  บัวผัน มี 
117 ทพญ. รัตนา มโนยุทธ มี 
118 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี ไมมี 
119 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
120 ทพญ. วรวีร ไตรสิงห มี 
121 ทพญ. วริยา หลาวทอง ไมมี 
122 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี 
123 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
124 ทพ. วัจนกร ธรรมวณิชย มี 
125 ทพญ. วาทินี อัมพวา ไมมี 
126 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
127 ทพ. วิชชา เกยีรติพโิรดม ไมมี 
128 ทพ. วิทวัส มงคลชาติ มี 
129 ทพญ. วิมลวรรณ กงทอง ไมมี 
130 ทพ. วิเศษพล  สุทธิเดชานัย ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
131 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ ไมมี 
132 ทพญ. ศมน ทองสวัสดิ์วงศ มี 
133 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
134 ทพ. ศรุต วงษกมลชุณห ไมมี 
135 ทพญ. ศศธร เมลานนท มี 
136 ทพญ. ศศิวงศ ศรีกุศลานุกูล มี 
137 ทพญ. ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มี 
138 ทพญ. ศิวาพร กุลปวโรภาส ไมมี 
139 นส ศิวาพร สัจเดว มี 
140 ทพญ. ศิวาภรณ สติมัย มี 
141 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
142 ทพญ. ศุภรัสม์ิ ศักดากรกุล ไมมี 
143 ทพญ. ศุภรัสม์ิ อังเกดิโชค ไมมี 
144 ทพ. เศรษฐพันธุ ล้ิมไพบูรณ ไมมี 
145 ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส มี 
146 ทพญ. สมัญญา มณีธรรม ไมมี 
147 ทพญ. สรัญญา สุวรรณโกมลกุล ไมมี 
148 ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล มี 
149 ทพญ. สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล มี 
150 ทพญ. สาริศา ณ สงขลา ไมมี 
151 ทพญ. สิชารินีย พฤกษชินวร ไมมี 
152 ทพญ. สิริภัทรา พัชนี มี 
153 ทพ. สุทธิรัตน อนันตรัตนสกุล มี 
154 ทพญ. สุธาสินี สงวนเช้ือ มี 
155 ทพญ. สุนิสา แซโก ไมมี 
156 ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต มี 
157 ทพญ. สุภาวดี หัสประยูร ไมมี 
158 ทพญ. สุวีรา เพทายบรรลือ ไมมี 
159 ทพ. หิรัญญ อุนใจเเรม ไมมี 
160 ทพ. อชิตพงศ พชรวรณวิชญ ไมมี 
161 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ ไมมี 
162 ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวนัท มี 
163 ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
164 ทพ. อรรถกฤต จรัสชัยวรรณา ไมมี 
165 ทพญ. อักษร พึ่งวิรวฒัน มี 
166 ทพ. อัครราช เมืองแสน มี 
167 ทพ. อัศวิน เวชากุล ไมมี 
168 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
169 ทพญ. อารยา ธารีจารุ มี 
170 ทพ. เอกพล พลเสนา ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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5.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกขวัญ พิพธิสมบัติ ไมมี 
2 ทพญ. กนกพร หาญสมุทร มี 
3 ทพ. ชวัล  เสเกกุล มี 
4 ทพญ. ฐิติกา โพธ์ิถาวร ไมมี 
5 ทพญ. ณัฐชา พฤกษมหาชัยกุล มี 
6 ทพ. ณัฐวฒิุ รัตนาฤทธ์ินนท มี 
7 ทพญ. ณิชาภัทร โคตรนรินทร มี 
8 ทพญ. ดนุนุช กุลโชครังสรรค มี 
9 ทพญ. ตวงรัชต เลิศบุษยานกุูล มี 
10 ทพญ. ทัชฌา ชัยตระกูลทอง ไมมี 
11 ทพ. โทโยชิ  อันโด ไมมี 
12 ทพ. ธัญวิชญ เผือกขาว ไมมี 
13 ทพญ. ธิชาพร ชนะรัตนุบล มี 
14 ทพญ. นิรมล เธียรศรีพจมาน มี 
15 ทพญ. บุษรา ทองยอย มี 
16 ทพญ. ปวีณา สงาแสง มี 
17 ทพญ. ปวีณา เดือนแจม ไมมี 
18 ทพญ. ปานฤทัย ตรงกิจ ไมมี 
19 ทพญ. ปาริชาต สุธรรมวัชโรทัย ไมมี 
20 ทพญ. ผุสชา เผือกผอง ไมมี 
21 ทพญ. พิชชาภา พกุเผือก มี 
22 ทพญ. พิมพมนต ภิรมยร่ืน ไมมี 
23 ทพญ. ภาวิไล อารียวรัิชกุล มี 
24 ทพ. ภาสวิชญ ทับทิมทอง มี 
25 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
26 ทพญ. ลักษมน ฉายาวงศ มี 
27 ทพญ. วรัญญา วนภมรพันธ มี 
28 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
29 ทพญ. ศศธร อาจสูงเนิน มี 
30 ทพญ. ศิร์ินุช เพ็ชรเจริญ มี 
31 ทพ. ศุภกร สุนทรชชัเวช มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพ. สาธิต มาศสุพงศ ไมมี 
33 ทพญ. สิริพิมพ  ต้ังสัจจะธรรม มี 
34 เรือตรีหญิง โสภิต รัตนสุมาวงศ ไมมี 
35 ทพญ. หทัยรัตน วงศสุวรรณ มี 
36 ทพญ. อภิญญา นนทวัฒน ไมมี 
37 ทพญ. อรพัสตร ประเทืองธรรม มี 
38 ทพญ. อิศวรี ศักดิ์ทวกีุลกิจ ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกขวัญ พิพธิสมบัติ ไมมี 
2 ทพญ. กุลวด ีเชิดเกยีรติสกุล มี 
3 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ ไมมี 
4 ทพญ. จมาภรณ คารวัฒนาวรกุล มี 
5 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี มี 
6 ทพญ. ชนมนิภา มุระชีวะ ไมมี 
7 ทพ. ชํานาญ นาควงค มี 
8 ทพญ. ชุติมา เตชอังกรู มี 
9 ทพญ. ฐิติกา โพธ์ิถาวร ไมมี 
10 ทพญ. ฐิติวดี รุกขพันธุ มี 
11 ทพญ. ณัฐชา พฤกษมหาชัยกุล มี 
12 ทพญ. ณิชาภัทร โคตรนรินทร มี 
13 ทพญ. ดนุนุช กุลโชครังสรรค มี 
14 ทพญ. ตวงรัชต เลิศบุษยานกุูล มี 
15 ทพญ. ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ มี 
16 ทพญ. ธิติมา ธุระมนวงศ ไมมี 
17 ทพ. ธีรชนันท สุดสวาสดิ์ ไมมี 
18 ทพ. ธีรศักดิ์ นครนอย ไมมี 
19 ทพญ. นพรัตน เบิกฟา มี 
20 ทพญ. นิพาดา  สุวรรณสิงห ไมมี 
21 ทพญ. บุษรา ทองยอย มี 
22 ทพญ. ปติชไม ภิรมยภักดิ ์ ไมมี 
23 ทพ. พงษศักดิ์ สลีแดง มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
24 ทพญ. พิชชาภา พกุเผือก มี 
25 ทพ. ภาสวิชญ ทับทิมทอง มี 
26 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
27 ทพญ. รัชนีกร สครรัมย มี 
28 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
29 ทพญ. ศศธร อาจสูงเนิน มี 
30 ทพญ. ศิร์ินุช เพ็ชรเจริญ มี 
31 ทพ. ศุภกร สุนทรชชัเวช มี 
32 ทพ. สาธิต มาศสุพงศ ไมมี 
33 เรือตรีหญิง โสภิต รัตนสุมาวงศ ไมมี 
34 ทพญ. หทัยรัตน วงศสุวรรณ มี 
35 ทพญ. อรพรรณ จินดาเลิศอุดมด ี ไมมี 
36 ทพญ. อรพัสตร ประเทืองธรรม มี 
37 ทพญ. อัจฉริยา ต้ังจิตรตรง ไมมี 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. ทิพาพร จุไรรัตนพร ไมมี 
2 ทพญ. นวพร ฤทธ์ิวิรุฬห มี 
3 ทพญ. ปวีณา สงาแสง มี 
4 ทพญ. รัชนีกร สครรัมย มี 
5 ทพ. สมชัย พงศกรกัมพล มี 
6 ทพญ. สิริพิมพ  ต้ังสัจจะธรรม มี 
7 ทพ. สุรวุฒิ อัตชู มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกพร หาญสมุทร มี 
2 ทพญ. จมาภรณ คารวัฒนาวรกุล มี 
3 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี มี 
4 ทพญ. ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ มี 
5 ทพญ. ชนานาถ ไชยดิษกุล มี 
6 ทพญ. ฑิตยา เจริญกจิขจร มี 
7 ทพ. เทวฤทธ์ิ แซยบิ ไมมี 
8 ทพ. ธโนวิทย สุทธิกลัด มี 
9 ทพ. ธีรชนันท สุดสวาสดิ์ ไมมี 
10 ทพญ. ธีระนัฏ สุขาพันธุ มี 
11 ทพ. ภาสวิชญ ทับทิมทอง มี 
12 ทพญ. ลักษมน ฉายาวงศ มี 
13 ทพ. วรพงศ สิชฌนเศรษฐ ไมมี 
14 ทพ. สุรวุฒิ อัตชู มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
 



 26

6.  สาขาทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพ. ธนากร ศฤงคารชยธวัช ไมมี 
2 ทพญ. นริสา กล่ินเขียว ไมมี 
3 ทพ. อาณัติ มาตระกูล มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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7.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กัลยาณี ต้ังประเสริฐ มี 
2 ทพญ. จิรัชญา สาธิตพิฐกุล ไมมี 
3 ทพ. ชยาพล ธํารงจารุวัตร มี 
4 ทพญ. ชลธิชา เครือเชา มี 
5 ทพญ. ชลลดา คําประสิทธ์ิ มี 
6 ทพญ. ชัญญกร ยศไพบูลย มี 
7 ร.ท.หญิง  ธัญพร พงษขจรกิจการ ไมมี 
8 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ ไมมี 
9 ทพญ. นนทิชา บรรพกาญจน มี 
10 ทพญ. นฤพร  ทาไทย  ไมมี 
11 ทพญ. นัทธีรา ภูมชาติ มี 
12 ทพญ. นันทิพร เจยีมจิต  ไมมี 
13 ทพญ. นารีรัตน ธนวบูิลย มี 
14 ทพญ. นิชนันท สุประเสริฐ มี 
15 ทพ. นิวัฒน ธะนะบุญยัง มี 
16 ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร ไมมี 
17 ทพญ. ปวีณา หาญอักษรณรงค มี 
18 ทพญ. ปทมนุช หิรัญเมฆาวนิช มี 
19 ทพญ. ปานวาด ศาสนกุล ไมมี 
20 ทพญ. ภคธิดา ผลินยศ มี 
21 ทพ. ภฤศดา ดยีิ่ง ไมมี 
22 ทพญ. ภาวิตา ต้ังศรีพงษกูล ไมมี 
23 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
24 ทพญ. รติพร พัชรโสภาคย ไมมี 
25 ทพญ. วริษฐา อินทฤทธ์ิ ไมมี 
26 ทพญ. ศุภิสรา ลิกานนทสกุล ไมมี 
27 ทพญ. สุทัตตา เจียรสุวรรณกร มี 
28 ทพญ. อภิชญา ศรีเสถียร มี 
29 ทพญ. อภิมณฑ สุพจนงามกุล มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กัญญวราฑ สิริไชยธยากุล ไมมี 
2 ทพญ. กัลยาณี ต้ังประเสริฐ มี 
3 ทพญ. กุลรวี อินประโคน มี 
4 ทพญ. จิรัชญา สาธิตพิฐกุล ไมมี 
5 ทพญ. จุฑานุช  งามวฒิุพงศ ไมมี 
6 ทพญ. จุฑามาส เดียวตระกูล มี 
7 ทพ. ชยาพล ธํารงจารุวัตร มี 
8 ทพญ. ชลลดา คําประสิทธ์ิ มี 
9 ทพญ. ชัญญกร ยศไพบูลย มี 
10 ทพญ. ฑิตา ผลพลังกูล มี 
11 ทพญ. ณชนก เกศพิชญวัฒนา มี 
12 ทพญ. ณัฐธิดา ตังคณติานนท มี 
13 ทพญ. ณัฐวรรณ ครองสิริวัฒน ไมมี 
14 ทพญ. ทรัสติยา  ทัดเทียม มี 
15 ทพญ. ธัญญรัตน เลิศตรีภพ มี 
16 ร.ท.หญิง  ธัญพร พงษขจรกิจการ ไมมี 
17 ทพญ. นนทิชา บรรพกาญจน มี 
18 ทพญ. นฤพร  ทาไทย  ไมมี 
19 ทพญ. นัทธีรา ภูมชาติ มี 
20 ทพญ. นันทิพร เจยีมจิต  ไมมี 
21 ทพญ. นารีรัตน ธนวบูิลย มี 
22 ทพญ. นิชนันท สุประเสริฐ มี 
23 ทพญ. นิภาเพ็ญ แกนพุฒ มี 
24 ทพ. นิวัฒน ธะนะบุญยัง มี 
25 ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร ไมมี 
26 ทพญ. ปวีณา หาญอักษรณรงค มี 
27 ทพญ. ปทมนุช หิรัญเมฆาวนิช มี 
28 ทพญ. ปานวาด ศาสนกุล ไมมี 
29 ทพญ. พรหมธิดา พรหมจารย มี 
30 ทพ. พลรบ โพธ์ิกําเนิด มี 
31 ทพ. พัชรชล เลิศมาลาพงศ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพญ. พัชรี ไชยทอง มี 
33 ทพญ. ภคธิดา ผลินยศ มี 
34 ทพ. ภฤศดา ดยีิ่ง ไมมี 
35 ทพ. ภาณุพงศ  ธรรมพิบูล ไมมี 
36 ทพญ. ภาวิตา ต้ังศรีพงษกูล ไมมี 
37 ทพ. มานพ ยศด ี มี 
38 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
39 ทพญ. รติพร พัชรโสภาคย ไมมี 
40 ทพญ. วรรณา วรกาญจนบุญ มี 
41 ทพญ. วริษฐา อินทฤทธ์ิ ไมมี 
42 ทพญ. ศศิมาส  อํ่าครองธรรม มี 
43 ทพ. สิทธิโชค โอศิริ ไมมี 
44 ทพญ. สิริพิมพ  ต้ังสัจจะธรรม มี 
45 ทพญ. สุทัตตา เจียรสุวรรณกร มี 
46 ทพญ. สุภัทรา ดานวทิยากร มี 
47 ทพญ. โสภิตา ฤทธ์ิสยาม มี 
48 ทพญ. อภิชญา ศรีเสถียร มี 
49 ทพญ. อภิมณฑ สุพจนงามกุล มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกวรรณ ยาวิไชย มี 
2 ทพ. กิตติศักดิ ์ศิริกนัไชย มี 
3 ทพ. ธนาศักดิ์ รักษมณ ี มี 
4 ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร ไมมี 
5 ทพญ. รพีพรรณ มนตอารักษ ไมมี 
6 ทพ. ศรัณยพงษ ปานทุง ไมมี 
7 เรืออากาศโทหญิง สิริภา กิจานกุลู มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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9.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพ. ดลธรรม พรหมเสน มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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10.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กิติยา นิ่มกุล มี 
2 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
3 ทพญ. ชไมพร มีหนองหวา มี 
4 ทพญ. ชวิสา ต้ังจิตติพร ไมมี 
5 ทพ. ชํานาญ นาควงค มี 
6 ทพญ. ฐิติวดี รุกขพันธุ มี 
7 ทพญ. ณัฐธีรา ลีลานุสรณ มี 
8 ทพ. ณัฐพงษ วงษโคเมท มี 
9 ทพญ. ทรัสติยา  ทัดเทียม มี 
10 ทพญ. ธนิษฐา สิมรีวงษ มี 
11 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ ไมมี 
12 ทพญ. ธิติมา รักซอน ไมมี 
13 ทพ. ธีระพล ศรีปริวุฒิ มี 
14 ทพญ. นนทิชา บรรพกาญจน มี 
15 ทพญ. นพรัตน เบิกฟา มี 
16 ทพ. นวคุณ ชูรักษ มี 
17 ทพ. ปยะวัตร ต้ังสุขสันต ไมมี 
18 ทพ. พนิต  ปรียะพชัร มี 
19 ทพญ. ภรภัทร เธียรโชติ มี 
20 ทพ. ภูมิพัฒน ลีชนะวานิชพันธ ไมมี 
21 ทพญ. มุทิตา ไชยชนะ มี 
22 ทพ. มุนีเดช สุวัตถิพงศ มี 
23 ทพญ. ยศวดี ชวาลตันพิพัทธ มี 
24 ทพญ. วรรณา วรกาญจนบุญ มี 
25 ทพญ. วษา  พืชนไพบูลย ไมมี 
26 ทพญ. ศศิณิษา วรังกลูเกษมกิจ ไมมี 
27 นาวสาว สินีนาถ คาไกล มี 
28 ทพญ. สุกัญญา ม่ันฤกษ มี 
29 ทพญ. สุชญา จิระพินทุ มี 
30 ทพญ. โสภิตา ฤทธ์ิสยาม มี 
31 ทพญ. อรพัสตร ประเทืองธรรม มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพญ. อรวรรณ พงษพิชยเดช มี 
33 ทพญ. อาทิตยา ยนตสุวรรณ มี 

 
สถาบันทันตกรรม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลพรรณ แสวง ไมมี 
2 ทพญ. กิติยา นิ่มกุล มี 
3 ทพญ. ชไมพร มีหนองหวา มี 
4 ทพญ. ฐิติวดี รุกขพันธุ มี 
5 ทพ. ณัฐพงษ วงษโคเมท มี 
6 ทพญ. ทรัสติยา  ทัดเทียม มี 
7 ทพญ. ธนิษฐา สิมรีวงษ มี 
8 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ ไมมี 
9 พันตรีหญิง ธิดาพร หวังหรัิญกุล ไมมี 
10 ทพญ. นนทิชา บรรพกาญจน มี 
11 ทพ. นวคุณ ชูรักษ มี 
12 ทพญ. นาฏสิรี พานเข็ม มี 
13 ทพญ. นิภาเพ็ญ แกนพุฒ มี 
14 ทพ. ปริญญา ทานะเวช มี 
15 ทพ. พนิต  ปรียะพชัร มี 
16 ทพ. พนิต แกนทิพย มี 
17 ทพญ. ยุวนุช เจยีมอุดมพงษ ไมมี 
18 ทพญ. รพีพรรณ มนตอารักษ ไมมี 
19 ทพญ. วรรณา วรกาญจนบุญ มี 
20 ทพ. วโรดม ชูทรงเดช มี 
21 ทพญ. ศศิณิษา วรังกลูเกษมกิจ ไมมี 
22 ทพญ. ศศิมาส  อํ่าครองธรรม มี 
23 ทพญ. สินีนาถ คาไกล มี 
24 ทพญ. สุชญา จิระพินทุ มี 
25 ทพญ. อรพัสตร ประเทืองธรรม มี 
26 ทพญ. อรวรรณ พงษพิชยเดช มี 
27 ทพญ. อาทิตยา ยนตสุวรรณ มี 
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หมายเหตุ 1. ผูสมัครท่ีมีตนสังกัดจะตองนําหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมายื่นในวันท่ี
สอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

2. โปรดดูรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือกเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาตางๆ ไดท่ี 
www.royalthaident.org หนาการสมัครการสอบ หัวขอการสมัครเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
 
 
 
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี   16   กุมภาพันธ  พ.ศ.2558 
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