
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจําปการศึกษา 2560 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครทันตแพทยเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2560 นั้น 

ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันท่ี         
26 เมษายน  2560  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจําปการศึกษา 2560  โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี  5/2559 เม่ือวันท่ี                   
11 พฤษภาคม 2560  ดังรายช่ือตอไปนี้  

 
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                                   
  

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ.ศรีประไพ  ไชยวิศิษฎกุล   (มีตนสังกัด) รพ.มะเร็งสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 
2.  ทพญ. สุดารัตน ปตวงษ  ท.12959 (มีตนสังกัด) รพ.มุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1.  ทพญ. สุขกาญจน เต็มคําขวัญ  ท.14116 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพญ. สิรินทรดา ธนโรจนวานิช  ท.14115 (มีตนสังกัด) สสจ.บุรีรัมย    
3.  ทพญ. ผไททิพย วิทยากรฤกษ  ท.13852 (มีตนสังกัด) สสจ.สมุทรสาคร 
4.  ทพญ. ศุกริภรณ เทียมมณเีนตร  ท.14415 (มีตนสังกัด) รพ.พมิาย จ.นครราชสีมา 

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
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คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1.  ทพ. ณภัทร ดํารงสิริรัช  ท.15072 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพ. นฤดล รัตนากรกุล  ท.13507 (มีตนสังกัด) สสจ.พังงา 
3.  ทพญ. ภชสร เวชยชัย  ท.13829 (มีตนสังกัด) รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
4.  ทพ. จักรกฤษณ โสวภาค  ท.14378 (มีตนสังกัด) รพ.สุรินทร จ.สุรินทร 

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 

 
โรงพยาบาลขอนแกน 

  

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. ณภทัร บุนนาค ท.14473 (มีตนสังกัด) ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก 
2.  ทพญ. ลลิตา คชายั่งยืน  ท.14239 (มีตนสังกัด) รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. อรุณนภา คิสาลัง  ท.14458 (มีตนสังกัด) รพ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 
2.  ทพ. ศุภณฐั แซะอามา  ท.14816 (มีตนสังกัด) รพ.ปตตานี จ.ปตตาน ี

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ไมมีผูสอบผาน 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. วรรณวภิา สุรินทร  ท.13995 (มีตนสังกัด) รพ.นครพิงค จ.เชียงใหม 
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2.  ทพญ. รวิสรา แสนศิริ  ท.13988 (มีตนสังกัด) ม.แมฟาหลวง  จ.เชียงใหม 
3.  ทพ. จีรวัฒน เกื้อกูล  ท.12295 (มีตนสังกัด)  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี  จ.ระยอง 
 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
 
โรงพยาบาลตาํรวจ 
 ไมมีผูสอบผาน 

 
โรงพยาบาลชลบุรี 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ   ท.15148 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพญ. กิตติภรณ ปฏิสังข  ท.14372 (มีตนสังกัด) รพ.ตราด จ.ตราด 

 
รายชื่อผูติดสํารอง                                  
 ไมมี 
 
หมายเหตุ          สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทุกสถาบัน เปดฝกอบรมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
 
2.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. กีรติพร กีรติบํารุงพงศ   (มีตนสังกัด) รพ.บานผือ จ.อุดรธานี 
2.  ทพญ. ปวิตรา วุฒิกรวภิาค (มีตนสังกัด) รพ.หนองหงส จ.บุรีรัมย 
3.  ทพญ. มนฤญช จิตรวรรณภา  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
4.  ทพญ. รินรดา ภิรมยภักดิ ์ (มีตนสังกัด) รพ.ตราด  จ.ตราด 
5.  ทพญ. ศิพิมพ คงเอ่ียม   (มีตนสังกัด) รพ.แมสอด  จ.ตาก 

 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   

1.  ทพญ. ภัทรนันท สวัสดิ ์   (มีตนสังกัด) รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
จ.อุบลราชธานี 

2.  ทพญ. ทิพวัลย รุจีมาศ  (มีตนสังกัด) รพ.ทายเหมืองชัยพัฒน จ.พังงา
3.  ทพญ. กัญชพร จงไพศาลสถิตย  (มีตนสังกัด) รพ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี 
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4.  ทพญ. เพ็ญศิริ สมศรี  (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม  จ.นครพนม
5.  ทพญ. อรทัย อวนแกว   (มีตนสังกัด) รพ.พระนารายณมหาราช จ.ลพบุรี

                                  
รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   

1.  ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท    (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
2.  ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. กานตนารี ออนจันทร  (มีตนสังกัด) รพ.หนองฉาง  จ.อุทัยธาน ี
2.  ทพญ. ฐิติรัตน หีบทาไม   (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร
3.  ทพญ. ณิชฤทัย ต้ังนันทชัย   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
4.  ทพญ. ดวงสมณ เมฆเกรียงไกร   (มีตนสังกัด) รพ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 
5.  รท.หญิง ปนขวัญ ปดไธสง  (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ จ.ชลบุรี 
6.  ทพญ. เมธาพร ทรงเวชเกษม   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
7.  ทพญ. ยอดขวัญ ตรีรัตนวรีพงศ  ท. (มีตนสังกัด) รพ.ปตตานี  จ.ปตตาน ี
8.  ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ   (มีตนสังกัด) ศูนยบริการสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ 
9.  ทพญ. ศิรประภา ตันติกัลชาญ   (มีตนสังกัด) รพ.ปะคํา  จ.บุรีรัมย 
10.  ทพญ. อรรถพร ตปะนียะกุล   (มีตนสังกัด) รพ.สอยดาว  จ.จันทบุรี 

 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)  

1.  ทพญ. จุฑามาศ กาลเนาวกุล   (มีตนสังกัด) รพ.หนองจกิ  จ.ปตตาน ี
2.  ทพญ. สลิลทิพย ภาคยธวชั   (มีตนสังกัด) รพ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 

 
รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  

1.  ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล  ท. (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพญ. สลิลลา ลิขิตปรีดา   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

14328    
3.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1. ทพญ. ตวงรัตน ววิัฒนกุลพาณิชย   (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี
2. ทพญ. ชารัญญา นุชิตประสิทธิชัย         (มีตนสังกัด) โรงพยาบาลมะการักษ สสจ.กาญจนบุรี  
3. ทพญ. ปติธิดา คงชีพ   (มีตนสังกัด) โรงพยาบาลบัวใหญ สสจ.นครราชสีมา  
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4. ทพญ. วทัญู อันพัฒนากลู   (มีตนสังกัด) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว  จ.นาน 
5. ทพ. วนัสพนธ เปลงสุรีย   (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 

   
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

ไมมี 
 

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
1.  ทพญ. อาภากร อารีวัฒนา   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
2.  ทพ. ตะวนั  แสงซ่ือ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน

 
หมายเหตุ ทันตแพทยท่ีได รับการคัดเลือกรายงานตัว  วันท่ี  29 พฤษภาคม  2560 เวลา  08.00 น .                     
ณ  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. มนตทิพย มนตสถาพร   (มีตนสังกัด) รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร 

สสจ.สุรินทร 
2.  ทพ. ฤทธา มาภักดวีงศ   (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 

คณะทันตกรรมแพทยศาสตร ม.มหิดล  
3.  ทพญ. อังคณา พรธารักษเจริญ   (มีตนสังกัด) รพ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช

  สสจ.นครศรีธรรมราช 
 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
ทพญ. สุนิตา ทิพยมณฑา   (มีตนสังกัด) รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

จ.สุรินทร 
         

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1. ทพญ. กฤษชนก ดึงไตรยภพ   (มีตนสังกัด) รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
2. เรืออากาศโทกววีัชร ตันติเศรณี   (มีตนสังกัด) รพ.ภูมิพลอดลุยเดช กรุงเทพมหานคร
3. ทพญ. นุชนันท เศวตโชติ (มีตนสังกัด) สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร  ม.แมฟาหลวง
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รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 
ทพญ. ธัญลักษณ ภิญโญวัฒนศิลป    (มีตนสังกัด)   สํานักงานสาธารณสุข จ.พังงา 

 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 

ไมมี 
 

4.  สาขาปริทันตวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพ.ศรัณย   เวชพาณิชย  ท.12834 (ไมมีตนสังกดั) รพ.อํานาจเจริญ  จ.อํานาจเจริญ 
2.  ทพญ.วรินธร   วิเชียรรัตน  ท.14456 (มีตนสังกัด) รพ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช    
3.  ทพ.อําพล   วายทองคํา  ท.12401 (มีตนสังกัด) รพ.คายประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี 
4.  ทพญ.ศุภางค   ตันตระกูล   (มีตนสังกัด) รพ.ชลประทาน  จ.นนทบุรี 
5.  รอยโทอนวัช  อมาตยกุล ศุภกิจเจริญ ท. (มีตนสังกัด) รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการ 

ปองกันประเทศ  จ.นครนายก 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.อภินนัท   จารุพินิจกุล  ท.13285 (มีตนสังกัด) รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.  ทพญ.อาวภิา   ศรีประเสริฐสุข  ท.14507 (มีตนสังกัด) รพ.ชํานิ  จ.บุรีรัมย 
 
รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  

  

1.  ทพญ.จินดานุช  พรหมสาขา ณ สกลนคร ท.12859 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
2.  ทพ.ปทธพงษ  โดมประภากร   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร  ท.13423 (มีตนสังกัด) รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
2.  ทพญ. ศันสนีย เชิดชูธรรม  ท.13372 (มีตนสังกัด)   รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
3.  ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร  ท.14935 (มีตนสังกัด)   คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
4.  ทพญ. วิมลฉัตร ขําหาญ  ท.14106 (มีตนสังกัด)   รพ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 
5.  ทพญ. กันยสินี ชาตกิตติคุณวงศ  ท.9250 (มีตนสังกัด)   รพ.ศรีษะเกษ จ.ศรีษะเกษ 
6.  ทพญ. ธันวารัตน อรุณรังษี  ท.11052 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

  

1.  ทพญ. กุลธิดา ชินายศ  ท.13201 (มีตนสังกัด)   รพ.บอเกลือ จ.นาน 
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2.  ทพญ. ศมวรรณ ศรีสมบัติ  ท.12833 (มีตนสังกัด)   กองทันตกรรม กรมแพทยทหารเรือ 
 
รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
             ไมมี 
 

  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1.  ทพญ. กชกร มัทวานนท  ท.13919 (มีตนสังกัด)  สสจ.ขอนแกน 
2.  ทพญ. ธันยชนก บุรีศรี  ท.13729 (มีตนสังกัด)   รพ.สตูล จ.สตูล 
 
 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

  

1.  ทพญ.อภินนัท   จารุพินิจกุล ท.13285 (มีตนสังกัด)   รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.  ทพญ. ภัทริน เถ่ียนมิตรภาพ ท.13804 (มีตนสังกัด)   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จ.สุพรรณบุรี 
3.  ทพญ. กุลธิดา ชินายศ  ท.13201 (มีตนสังกัด)   รพ.บอเกลือ จ.นาน 

 
รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
             ไมมี 

 
5.  สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. มัลลิกา อนันตสายนนท  (มีตนสังกัด) รพ.พระปกเกลา  จ.จันทบุรี
2.  ทพญ. จิตรลดา ช่ืนวีระวณิชย   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
3.  ทพ. ราชศักดิ์ ปญญายง   (มีตนสังกัด)  รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 
รายชื่อผูติดสํารอง  
             ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1. ทพญ. โชษิตา ธีระเกษมสุข   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน
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2. ทพญ. ณัฏฐรี ผลิตกรรม   (มีตนสังกัด) รพ.ธรรมศาสตร  จ.ปทุมธานี
3. ทพ. ณัฐวุฒิ บริกุล (มีตนสังกัด) รพ.พระอาจารยแบนธนากโร จ.สกลนคร 
4. ทพญ. ณิชาภา ธนาดลพิจติ   (มีตนสังกัด)  รพ.บานโปง  จ.ราชบุรี 
5. ทพญ. ธัญชนก ปุรณะภักดี   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
6. ทพญ. นภสร พรพิทักษสุข (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
7.  ทพญ. เบญญาภา ตันตินกิร   (มีตนสังกัด)   รพ.ตราด  จ.ตราด 
8. ทพญ. วิรงรอง ลังกาพินธุ   (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 
9. ทพญ. ศศิประภา คูวัธนไพศาล   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
รายชื่อสํารอง (มีตนสังกัด)  
 ไมมี 
 
รายชื่อสํารอง (ไมมีตนสังกดั)  
ทพ. ณัฐนนท ฉายะ   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

  
6.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
สถาบันทันตกรรม   

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. เพียงโสภิณ หวงญาติ  ท.12775 (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 
2.  ทพ. สุไมตรี สีสวน  ท.14201 (มีตนสังกัด) รพ.ภูผามาน  จ.ขอนแกน 
3.  ทพญ. ญาณิกา วัฒนเรืองชัย ท.14524 (มีตนสังกัด) รพ.จอมพระ  จ.สุรินทร 
4.  ทพญ. ดวงกมล พงศโสภิตานันท   ท.14291 (มีตนสังกัด) รพ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 
5.  ทพญ. สุพัตรา เหมือนพรอม ท.14418 (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 
6.  ทพ. ปรินท อิทธิวจนะ  ท.14231 (มีตนสังกัด) รพ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 
7.  ทพ. สิริพงษ เสริมสุขเจริญชัย  ท.13563 (มีตนสังกัด) รพ.แกงคอย  จ.สระบุรี 
8.  ทพ. กษมา กันตพิทยา  ท.14137 (มีตนสังกัด) รพ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 
9.  ทพญ. อาภาศิริ ฐานะ  ท.13688 (มีตนสังกัด) รพ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 
10. ทพ. พรอมพงศ รัตนโภคา  ท.13337 (มีตนสังกัด) รพ.ราชบุรี  จ.ราชบุรี 

 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 

1.  ทพ. รณวัฒน แสนสุข  ท.13727 (มีตนสังกัด) รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร  จ.ปราจีนบุรี 
2.  ทพญ. วีณา รินสาธร ท.13440 (มีตนสังกัด) รพ.แวงใหญ  จ.ขอนแกน 
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3.  ทพญ. ดรุณี ชุมโรย  ท.13649 (มีตนสังกัด) รพ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส 
4.  ทพญ. ไพลิน สิทธิโชคตระกูล  ท.14494 (มีตนสังกัด) รพ.ชํานิ  จ.บุรีรัมย 

 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 

1.  ทพ. สิรภพ อิสีประดิฐ  ท.14931 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ  ท.13673 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
3.  ทพ. พนม สัมพัดสิม  ท.14581 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
4.  ทพ. บุญเสริม โควตระกลู ท.12757 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายชื่อ 
 

ตนสังกัด 
 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. ณัฐวรา จํารูญศรี  ท.13312 (มีตนสังกัด) สสจ.สมุทรสงคราม 
2.  ทพญ. กรวภิา รุงเรือง  ท.14510 (มีตนสังกัด) สสจ.นครสวรรค  รพ.ทาตะโก 
3.  ทพ. พิริยะ สุภพานิชย  ท.14333 (มีตนสังกัด) รพ.แหลมงอบ 
4.  ทพญ. ชญณิพัฑฒ เจริญวงศสวัสดิ ์ท.13004 (มีตนสังกัด) สสจ.สิงหบุรี 
5.  ทพญ. กัลยธิรา วองนาวี  ท.13813 (มีตนสังกัด) รพ.เบตง 
6.  ทพญ. วิชญานี บุงทอง ท.13551 (มีตนสังกัด) รพ.ศรีษะเกษ  จ.ศรีษะเกษ 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 

  

1.  ทพญ. สุพัตรา เหมือนพรอม   (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง  สสจ.บุรีรัมย 
2.  ทพญ. กัญญารัตน บุญยรัตน   (มีตนสังกัด) รพ.นราธิวาสราชนครินทร  
3.  ทพ. สิริพงษ เสริมสุขเจริญชัย   (มีตนสังกัด) รพ.แกงคอย จ.สระบุรี 

 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 

1.  ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ  ท.13673 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพ. บุญเสริม โควตระกลู  ท.12757 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยชยีงใหม 

 
 

 
 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพ. กัมพล รัตตินทิวานนท  (มีตนสังกัด) รพ.บานแพว  สสจ.สมุทรสาคร 
2.  รท.หญิงจารุวรรณ ตันบุญ   (มีตนสังกัด) รพ.คายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดติถ 
3.  ทพญ. นุสรา ศรีแสง   (มีตนสังกัด) รพ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี 
4.  ทพ. บัญชา สินคณารักษ   ท.11315 (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย 
5.  ทพญ. ทิฆัมพร มะลิซอน  ท.9941 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
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รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 
ทพญ. นุสบา วุฒิอุดมพงศ ท.14395 (มีตนสังกัด) รพ.หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 

 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 

1.  ทพญ. อักษร กิตติสถากุล  ท.15298 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2.  ทพญ. ชุติกานต บัดแกว  ท.12975 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
7.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายชื่อ 
 

ตนสังกัด 
 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพ. นครินทร กวีธนาธรรม ท.14306 (มีตนสังกัด) สสจ.ระนอง 
2.  ทพญ. ปารมี ธนเรืองรอง  ท.14327 (มีตนสังกัด) รพ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 
3.  ทพญ. ภาสินี นวมวิสุทธ์ิ  ท.14340 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
4.  ทพญ. สุชญา นิ่มกุลรัตน  ท.14353 (มีตนสังกัด) รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 
ทพ. ศุภเนตร ลาภวัฒนา  ท.14350 (มีตนสังกัด) รพ.ชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 
ทพญ. พลอยไพลิน มโนวิลาส  ท.15111 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายชื่อ 
 

ตนสังกัด 
 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. เกษรา แกวเขียว  ท.13204 (มีตนสังกัด) รพ.พุทธชินราช  จ.พิษณุโลก 
2.  ทพญ. ชลกมล ศรัณยเกตุ  ท.14040 (มีตนสังกัด) รพ.พานทอง  จ.ชลบุรี 
3.  ทพญ. ปาริชาต ฉินชิยานนท  ท.13244 (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร 
4.  ทพญ. ศรัณยา  พลศรี  ท.13441 (มีตนสังกัด) สสจ.อุบลราชธานี 
5.  ทพญ. ศุภิสรา ลิกานนทสกุล  ท.11684 (มีตนสังกัด) รพ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 
 
รายชื่อผูติดสํารอง   
 ไมมี 
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8.  สาขาทันตกรรมจัดฟน 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. ณัฐรวี ขุมจันทร  ท.12548 (มีตนสังกัด) รพ.บึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
2.  ทพ. คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  ท.13206 (มีตนสังกัด) รพ.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 
3.  ทพ. ภิภพ สุทธิประภาภรณ  ท.6884 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
4.  ทพญ. สุลาวัณย แววสงา ท.13698 (มีตนสังกัด) รพ.บังนังสตา จ.ยะลา 
5.  ทพญ. วรนชุ เชษฐภกัดจีติ  ท.7047 (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร  ม.ธรรมศาสตร 
6.  ทพญ. ภาวณิี ตันกติติวัฒน ท.103351 (มีตนสังกัด) รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (มีตนสังกัด) 
ทพญ. อาทิตยา ดวงตา  ท.11990 (มีตนสังกัด) รพ.แพร  จ.แพร 
 
รายชื่อผูติดสํารอง  (ไมมีตนสังกัด) 
 ไมมี 
  
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ  ท.12849 (มีตนสังกัด) รพ.ทายเหมืองชัยพัฒน จ.พังงา 
2.  ทพญ. เฉลิมภรณ บุษบง  ท.15065 (มีตนสังกัด) รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 
3.  ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช ท.12031 (มีตนสังกัด) รพ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 
4.  ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี  ท.12227 (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 จ.สุพรรณบุรี 
5.  ทพญ. ศรวณีย ไชยรัตน  ท.12945 (มีตนสังกัด) รพ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 
6.  ทพญ. วัจนกร เสือดี  ท.12942 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
รายชื่อผูติดสํารอง   
 ไมมี 
 
9.  สาขาทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  ทพญ. ชนะจิต ผลเจริญ  ท.12862 (มีตนสังกัด) รพ.พังงา  จ.พงังา 
2.  ทพญ. ชิสา ตัณฑะกูล  ท.13877 (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
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3.  ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพนั  ท.13235 (มีตนสังกัด) รพ.เกาะยาวชัยพัฒน จ.พังงา 
4.  ทพ. วศิน มหาศรานนท  ท.6772 (มีตนสังกัด) รพ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 
รายชื่อผูติดสํารอง   
 ไมมี 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี   11   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
                                                                                  
                 
 

                            (รองศาสตราจารย ทันตแพทยพรชัย  จนัศิษยยานนท) 
                                             ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


