
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครทันตแพทยเขารับการฝกอบรม 
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559 สาขาตางๆ นั้น 

ท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวันท่ี    
30  มีนาคม 2559  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําป 
การศึกษา 2559 จํานวน 6 สาขา ไดแก สาขาทันตกรรมประดิษฐ สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
สาขาทันตกรรมจัดฟน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 8  คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2559   
ดังรายช่ือตอไปนี้  
 
สาขา ทนัตกรรมประดิษฐ์  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

รายช่ือ     ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. กิตติศักดิ์ ทิพรักษ     (มีตนสังกัด)  รพ. สมเด็จพระยุพราชบานดงุ 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี 
2. ทพญ. จินดาหรา จันทรหลวง  (มีตนสังกัด)           รพ.กําแพงเพชร 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.กําแพงเพชร 
3. ทพญ. ธนพร พยุหะ   (มีตนสังกัด)  รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.ขอนแกน 
4. ทพญ. พัชรีพร เกียรติดํารง    (มีตนสังกัด)  รพ.อํานาจเจริญ 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.อํานาจเจริญ 
5. ทพ. แสนภมิู ศรีไพโรจน    (มีตนสังกัด)  รพ.พิมาย 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมา 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 

1. ทพญ. นวพร ฤทธ์ิวิรุฬห   (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
รายช่ือ     ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.  ทพญ. กนกกานต ขวัญสังข  (มีตนสังกัด)  รพ.พัทลุง จ.พทัลุง 
2.  ทพ. ชนชน วะชังเงิน   (มีตนสังกัด)  รพ.ทายาง 
         สํานักงานสาธาณสุข จ.เพชรบุรี 
3.  ทพญ. นารินทร แกวบัวสา   (มีตนสังกัด)  รพ.ปากพลี  จ.นครนายก 
4.  ทพญ. ไพลิน เพชรโฆษิต   (มีตนสังกัด)  รพ.ปะนาเระ จ.ปตตาน ี
5.  ทพญ. สกาวรัศม์ิ ปทมาวไิล  (มีตนสังกัด)  รพ.จุฬาภรณ 
         สํานักงานสาธาณสุข จ.นครศรีธรรมราช 
6.  ทพญ. สุชานันท รุงโรจนารักษิ ์  (มีตนสังกัด)  รพ.สุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 
 

รายช่ือผูติดสํารอง  
 ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยัมหิดล 

รายช่ือ     ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 1. ทพญ. กชกร บอคํา   (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ.ปตตานี 

2. ทพ. ขวัญวงศ บุญพิทักษ   (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 3. ทพญ. จุฑาทิพย คําพานิชย   (มีตนสังกัด)  รพ.สิงหบุรี    
          สํานักงานสาธารณสุข จ.สิงหบุรี 
 4. ทพญ. ภัทรมร โพธ์ิวิเชียร   (มีตนสังกัด)  รพ.มะเร็งลพบุรี กรมการแพทย 
          กระทรวงสาธารณสุข จ.ลพบุรี 
 5. ทพ. รัฐวิศว เพชรจันทร    (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
          
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

ลําดับท่ี 2. ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก  (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ. ตรัง 
ลําดับท่ี 3. ทพ. ณัฐชัย จรัสพันธุกุล   (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ. หนองบัวลําภ ู

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 

ลําดับท่ี 1.  ทพ. บริภัณฑ ฤทธ์ิถกล  (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
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สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลําดับ รายช่ือ  ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. ชาญวิทย ต้ังสันติกุลานนท   (มีตนสังกัด) รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
2. ทพ. ภัคนันท วิไล   (มีตนสังกัด) รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จ 

พระเทพฯ  มศว.องครักษ จ.นครนายก 
3. ทพญ. ฐัชญา แตงอุทัย   (มีตนสังกัด) รพ.คุรบุรีชัยพัฒน  จ.พังงา 
4. ทพญ. กฤติกา กูลแกว   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร   (มีตนสังกัด) ม.เทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา 
2. ทพ. จักรกฤษณ โสวภาค   (มีตนสังกัด) รพ.ศรีณรงค  จ.สุรินทร 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี  
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1. ทพ. ทีปวัฒน วิถีรุงโรจน   (มีตนสังกัด) ภาควิชาศัลยศาสตร  
คณะทันตแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

2. ทพญ. ณัฐชยา ทองมาลัย    (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
รายช่ือผูติดสํารอง  
 ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. นิพนธ คลายออน   (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 
2. ทพ. กฤษสิทธ์ิ วารินทร   (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร  

ม.ธรรมศาสตร  
3. ทพ. จักรพงศ กิจสมเจตน   (มีตนสังกัด) รพ.ทาตูม จ.สุรินทร 
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รายช่ือผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 
1. ทพญ. สุดารัตน ปตวงษ   (มีตนสังกัด) รพ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 
2. ทพญ. อันธิกา สุดโททอง   (มีตนสังกัด) รพ.หนองคาย  จ.หนองคาย 

 
รายช่ือผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. เอกพงษ เดชธรรม   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2. ทพญ. จุฑาทิพย กสิเกษตรสิริ  (มีตนสังกัด) รพ.นครพิงค  จ.เชียงใหม 
3. ทพ. ณฐพล จํานงโชค   (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราช   

จ.นครพนม 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพญ. กมลพรรณ เพ็ชรนิล   (มีตนสังกัด) รพ.ชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 
    2. ทพ. จีรวัฒน เกื้อกูล   (มีตนสังกัด) รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง 

3. ทพ. วิศเวศ คารมปราชญ   (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสังวร  จ.สุโขทัย 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. ชินวิช ศรียืนยง   (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ทพ. ธนภณ สุวรรณพงษ   (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  

จ.ชลบุรี 
3. ทพญ. วรุตตา เกษมศานติ ์ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
4. ทพ. เจษฎา ไกรลาส   (มีตนสังกัด) รพ.บอพลอย  จ.กาญจนบุรี 
5. ทพญ. ธิติมา รักซอน   (มีตนสังกัด) รพ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
6. ทพ. ชลธิศ ศุกระกาญจน   (มีตนสังกัด) รพ.โพธ์ิตาก จ.หนองคาย 
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รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1. ทพญ. เพียงรว ีจงเจริญ   (มีตนสังกัด) รพ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 
2. ทพญ. นพวรรณ พิสิฐพงศธร  (มีตนสังกัด) รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี 
3. ทพญ. อาภากร วรหาญ   (มีตนสังกัด) รพ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 

1. ทพญ. กิตติพร ศิริกาญจนกูล   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพญ. วธู เมตตาสิทธิกร  (มีตนสังกัด) รพ.สงขลา  จ.สงขลา 
2. ทพ. วสิษฐพล วองวีรกจิ   (มีตนสังกัด) รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพญ. อันธิกา สุดโททอง   (มีตนสังกัด) รพ.หนองคาย  จ.หนองคาย 
    

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
โรงพยาบาลชลบุรี 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพญ. สุรียภา วองวณฐัพงศ   (มีตนสังกัด) รพ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 
2. ทพญ. อัชฌา กะเหวานาค   (มีตนสังกัด) รพ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
3. ทพญ. รัชกร วรรณตระกูล  (มีตนสังกัด) รพ.สิงหบุรี  จ.สิงหบุรี 
4. ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย   (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพ. วสันต วชิรดิลก   (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี 
2. ทพ. กันตพงศ ดีชัยยะ  (มีตนสังกัด) รพ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
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โรงพยาบาลตาํรวจ 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. เอกรัตน ขันเงิน   (มีตนสังกัด) รพ.เกาะลันตา  จ.กระบ่ี 
2. ทพ. เจษฎาพงษ รัตนเพ็ชร   (มีตนสังกัด) รพ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพญ. รัชวิภา นาคภู   (มีตนสังกัด) รพ.ปากนํ้าชุมพร  จ.ชุมพร 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
โรงพยาบาลขอนแกน 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพญ. อาภากร ปกปอง   (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี 
2. ทพ. เทพรัตน ดอกประโคน   (มีตนสังกัด) รพ.โนนดินแดง  จ.นครราชสีมา 

 
รายช่ือผูติดสํารอง 
 ไมมี 

 
สาขาทนัตกรรมจัดฟัน  
สถาบันคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพญ. พิชามญชุ ไตรบํารุงสุข    (มีตนสังกัด)  รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
         จ.ปทุมธานี 
2. ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร     (มีตนสังกัด)  รพ.นครพนม  จ.นครพนม 
3. ทพ. วรุฒ ทองเกิด     (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
4. ทพ. วสวัตต ปราณีโชติรส    (มีตนสังกัด)  รพ.ขอนแกน  จ.ขอนแกน 
5. ทพญ. อารยา ธารีจารุ     (มีตนสังกัด)  รพ.ระยอง  จ.ระยอง 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1. ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล    (มีตนสังกัด)  รพ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 
2. ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ    (มีตนสังกัด)   รพ.บานนา  จ.นครนายก 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
1. ทพ. ธนกฤต ศุภธีรวัตร        (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
2. ทพญ. รุงทิวา จิรวิวัฒนเสรี    (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.  ทพ. ปณณพัฒน จันทรมณี   (มีตนสังกัด)  เอกชน 
2.  ทพ. พรพัฒน ธีรโสภณ      (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.พะเยา 
3.  ทพญ. สิริธิดา พงษสุพจน   (มีตนสังกัด)  รพ.แมสอด  จ.ตาก 
4.  ทพญ. เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท   (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
5. ทพ. ธีรพัฒน เอกศรีวงศ     (มีตนสังกัด)  รพ.ศูนยราชบุรี  จ.ราชบุรี 
6. ทพญ. รงรอง พรหมจันทร    (มีตนสังกัด)  รพ.ยะลา  จ.ยะลา 
7. ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล   (มีตนสังกัด)  รพ.สุโขทัย  จ.สุโขทัย 
8.  ทพญ. พนตินาฎ คงกระพันธ   (มีตนสังกัด)  รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 

 
รายช่ือผูติดสํารอง  

ไมมี 
 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด    สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. กิตติศักดิ์ ตันกุระ       (มีตนสังกัด)  รพ.จุน  จ.พะเยา 
2. ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร   (มีตนสังกัด)  รพ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม 
3. ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป   (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
4. ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย   (มีตนสังกัด)  รพ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
5. ทพ. ปยพงศ นิ่มปลอด    (มีตนสังกัด)  รพ.เชียรใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
6.   ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส   (มีตนสังกัด)  รพ.สิงหบุรี  จ.สิงหบุรี 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1.  ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ     (มีตนสังกัด)  รพ.ลอง  จ.แพร 
2. ทพญ. ศรวณีย ไชยรัตน    (มีตนสังกัด)  รพ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
3. ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกลุ    (มีตนสังกัด)  รพ.แพร  จ.แพร 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
1. ทพ. ธนพงศพนัธ ธนโชติบริวัฒน     (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
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สาขาทนัตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ลําดับ รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท    (มีตนสังกัด)  รพ.ศูนยอุดรธานี  จ.อุดรธานี 
2. ทพญ. ธนวรรณ วณิชยวิสุทธ์ิชัย   (มีตนสังกัด)  รพ.เกาะคา 
         สํานักงานสาธารณสุข จ.ลําปาง 
3. ทพ. ธเนศ อัศวกวินทิพย   (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ.ตรัง 
4. ทพญ. ปารณีย ลีฬหาทร    (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
5. ทพญ. พัลลภา หลินศุวนนท   (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร 
         จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
6.   ทพญ. ศวติา ศรีบุญเพ็ง    (มีตนสังกัด)  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
         จ.สุพรรณบุรี 
7.  ทพญ. ศศธร เมลานนท    (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี 
8.  ทพญ. ศิวาพร สัจเดว    (มีตนสังกัด)  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 
9.  ทพญ. โสภิต รัตนสุมาวงศ   (มีตนสังกัด)  กรมแพทยทหารเรือ 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1.  ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ     (มีตนสังกัด)  รพ.ลอง  จ.แพร 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 

1.  ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย    (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
 

ทันตแพทยตางชาติ 
1. Dr.Neoh  Siew  Peng      ประเทศ Malaysia 

 
สาขาวทิยาเอน็โดดอนต์  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

รายช่ือ           ตนสังกัด   สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1.  ทพ.เทพฤทธ์ิ วิศวะวาทิน (ไมมีตนสังกดั)   เอกชน  
2.  ทพญ.ณชนก เกศพิชญวัฒนา (มีตนสังกัด)   รพ.กาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
3. ทพ.ภาณวุฒัน ตันประสาท (มีตนสังกัด)   รพ.ทุงฝน  จ.อุดรธานี 
4. ทพญ.พิมพนรา เพ็งอุดม (มีตนสังกัด)   รพ.โนนสง  จ.หนองบัวลําพ ู
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รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1. เรืออากาศโท เพียงฟา  กองเกียรติกูล (มีตนสังกัด)   รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
1. ทพญ.จุฑานุช งามวุฒิพงศ (ไมมีตนสังกดั)   เอกชน 
        

คณะทนัตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รายช่ือ           ตนสังกัด               สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.  ทพญ.กุลรว ี อินประโคน (มีตนสังกัด)   รพ.บุรีรัมย  จ.บุรีรัมย 
2.  ทพ.บวร คงแสงดาว (ไมมีตนสังกดั)   เอกชน 
3. ทพญ.วิชญาพรรณ  อังคสุวรรณ (มีตนสังกัด)   รพ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพญ.ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ (มีตนสังกัด)   รพ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี 
2. ทพญ.สุนิสา ศรีสมเกียรติ (มีตนสังกัด)   รพ.เพ็ญ   จ.อุดรธานี 
3. ทพญ.สุมนา เชษฐวัชรพนัธุ (มีตนสังกัด)   รพ.หาดใหญ   จ.สงขลา 
      

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 
สาขาทันตสาธารณสุข    
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รายช่ือ             ตนสังกัด               สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพ. จักรพงศ วารีรัตน (มีตนสังกัด) รพ.กงหรา  จ.พัทลุง 
2. ร.ท.หญิงนุจรี  พาณิชยเจริญรัตน (มีตนสังกัด) รพ.คายธนะรัชต  จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
รายช่ือผูติดสํารอง  
 ไมมี 
 
สาขา ทันตกรรมสําหรับเด็ก  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายช่ือ    ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1.  ทพญ. ทิพวรรณ เครือเตียว    (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.นครศรีธรรมราช 
2.   ทพ. ประเสริฐศักดิ์  ปดมะริด    (มีตนสังกัด)  รพ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 
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3.   ทพญ. ผุสดี นากระโทก      (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.บุรีรัมย 
4.   ทพญ. พรไพลิน เกษมคุณ     (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
5.   ทพญ. พลอยไพลิน คําประเสริฐ    (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.กาญจนบุรี 
6.   ทพญ. ศิรินันท มาบางครุ     (มีตนสังกัด)  รพ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 
7.   ทพญ. อริสา ศาสตรวาหา     (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
8.   ทพญ. เอ้ือมพร วงศนวิัฒนกุศล    (มีตนสังกัด)  รพ.ศูนยสระบุรี จ.สระบุรี 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1. ทพญ. ธนาภรณ ทองคลํ้า     (มีตนสังกัด)  รพ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
2. ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช   (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.ตรัง 
3. ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ    (มีตนสังกัด)  ศูนยบริการสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ 
4. ทพญ. สลิลทิพย ภาคยธวชั     (มีตนสังกัด)  รพ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายช่ือ    ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1. ทพญ. กันตพร คุณพนิชกจิ    (มีตนสังกัด)  รพ.เชียงคาน  จ.เลย 
2. ทพ. ชวลิต เพียรมี     (มีตนสังกัด)  รพ.สุรินทร  จ.สุรินทร 
3. ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษพร    (มีตนสังกัด)  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  

ม.นวมินทราธิราช 
4. ทพ. นิวัฒน ธะนะบุญยัง     (มีตนสังกัด)  รพ.แมสาย  จ.เชียงราย 
5. ทพญ. ปทมา เหมือนพงษ     (มีตนสังกัด)  รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี 
6. ทพญ. ภัททิยา ศุภรัตนพงศ     (มีตนสังกัด)  รพ.มหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
ลําดับท่ี 1. ทพญ. รินรดา ภิรมยภกัดิ์    (มีตนสังกัด)    สํานักงานสาธารณสุข จ.ตราด 
ลําดับท่ี 2. ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช  (มีตนสังกัด)    สํานักงานสาธารณสุข จ.ตรัง 
ลําดับท่ี 5. ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ  (มีตนสังกัด)   สํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
         จ.ประจวบคีรีขันธ 
ลําดับท่ี 6. ทพญ. ชวรชต มาไพศาลสิน   (มีตนสังกัด)    สํานักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
ลําดับท่ี 3.  ทพญ. ณิชฤทัย ต้ังนันทชัย    (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
ลําดับท่ี 4.  ทพญ. มนฤญช จิตรวรรณภา  (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 

 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รายช่ือ    ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
1. ทพญ. ชวรชต มาไพศาลสิน   (มีตนสังกัด)  สํานกังานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ 
2.  ทพญ. ณัฐฐิณ ีจันทรวงศ      (มีตนสังกัด)  รพ.โพธาราม สํานักงานสาธารณสุข  

จ.ราชบุรี 
3.  ทพญ. ปยวดี บุตตะจนี     (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข จ.มุกดาหาร 
4.  ทพญ. ศศิ จันทรมณี     (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
5.  ทพญ. อลิษา วิชัยดิษฐ     (มีตนสังกดั)  รพ.สุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
1.  ทพญ. วิมลรัตน โตโพธ์ิไทย    (มีตนสังกัด)  รพ.นครพิงค  จ.เชียงใหม 
2.  ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช    (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.ตรัง 
3.  ทพ. ธเนษฐ กมลอดิศัย     (มีตนสังกัด)  สํานกังานสาธารณสุข  จ.ระยอง 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 

1.  ทพญ. สุกัญญา เจริญวัฒนะ    (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
 
 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   22  เมษายน  2559 

 

 
 

                    (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                        ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


