
 
 

 ประกาศราชวทิยาลยัทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาทนัตกรรมจัดฟัน (หลกัสูตรนานาชาติ)  และสาขาทันตกรรมหัตถการ 
 

ตามท่ีราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศการสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม
เพื่อวฒิุบตัรของทนัตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ
สอบเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรของทนัตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561 สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
(หลกัสูตรนานาชาติ)  และสาขาทนัตกรรมหตัถการ  ดงัน้ี 

1.  สาขาทนัตกรรมจัดฟัน  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต้นสังกดั 
1 ทพญ. กมลฉตัร อดิสรศุภวฒัน์ ไม่มี 
2 ทพญ. กรกนก ไผต่ง ไม่มี 
3 ทพญ. กรกมล ลญัจนเสถียรชยั ไม่มี 
4 ร.อ. หญิง กญัญช์ลา พงษภ์ทัรรัตน์ มี 
5 ทพญ. กุลปรียา วริิยะอมรชยั ไม่มี 
6 ทพญ. จินตจุ์ฑาภคั ทองดี ไม่มี 
7 ทพญ. ชนกานต ์จินดาโรจนกุล ไม่มี 
8 ทพญ. ชนากานต ์รัตนวฬิาร์ ไม่มี 
9 ทพ. ชนินทร์ จิตติถาวร ไม่มี 

10 ทพญ. ชวริกาญ แมน้พิบูลย ์ ไม่มี 
11 ร.ท.หญิง ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล มี 
12 ทพญ. ฐิติรัตน์ เสียงลอย ไม่มี 
13 ทพญ. ณฐักานต ์ไตรตานนท ์ มี 
14 ทพญ. ณฐัณิชา ปริยติัดุลภาค มี 
15 ทพญ ณฐันนัท ์วฒันอเนก มี 
16 ทพญ. ณฐัสินี พิพฒัน์วดีกุล มี 
17 ทพ. เตชน์ศิษฐ ์ธนสรรวนิช มี 
18 ทพญ. ทิพยจุ์ฑา พรเลิศธนพงษ ์ ไม่มี 
19 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ มี 
20 ทพ. ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 
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21 ทพ. ธนภทัร ธรรมประสม ไม่มี 

22 ทพ. ธนภทัร ปฐมกุลมยั ไม่มี 

23 ทพ. ธนานนท ์เหล่ากุลดิลก มี 

24 ทพญ. ธาริยา วฒันกูล ไม่มี 

25 ทพญ. นิชาภา วรวธีราโชติ ไม่มี 

26 ทพญ. บุญธิดา ตระกูลฉาง มี 

27 ทพญ. บุรนี อนุรักษก์ุลกิจ มี 

28 ทพญ. ปกฉตัร บุญภู มี 

29 ทพญ. ปณิดา เมธาวทิย ์ มี 

30 ทพญ. ประภาพร เจ้ิง มี 

31 ทพญ. ปราง ววิรรธนดิฐกุล มี 

32 ทพญ. ปาจรีย ์แกว้ภูมิแห่ ไม่มี 

33 ทพ. ปุณณพิชญ ์สู่พานิช มี 

34 ทพ. พงศพ์ล พนัธพฤกษ ์ ไม่มี 

35 ทพญ. พรพิมล รุ่งทินพุทธิชยั ไม่มี 

36 ทพญ. พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพนัธ์ ไม่มี 

37 ทพญ. พชัยา สิทธิสาริบุตร ไม่มี 

38 ทพ. พสักร วศินวสุกุล มี 

39 ทพญ. พาขวญั กุลชุติสิน มี 

40 ทพญ. พิชชาพร กาญจนประภาส มี 

41 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ มี 

42 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย ์ ไม่มี 

43 ทพญ. เพญ็ชนก แสนทวสุีข ไม่มี 

44 ทพญ. เพญ็บุญญา ศิริปจะนะ มี 

45 วา่ท่ี ร.ท. หญิง เพียงอมัพร วฒันรณชยั มี 

46 ทพ. ภควตั สีเสม มี 

47 ทพญ. ภรณ์ทิพย ์ตั้งธนะวฒัน์ มี 

48 ทพญ. ภวกิา ทงัสุบุตร มี 

49 ทพญ. ภิญญดา อคัรจรัสโรจน์ มี 

50 ทพ. รชฏ วศุิภกาญจน์ ไม่มี 

51 ร.ต. รังสรรค ์ครรภาฉาย ไม่มี 
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52 ทพ. รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา มี 

53 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไม่มี 

54 ทพญ. วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไม่มี 

55 ทพญ. วริศรา รัตนะสุภา ไม่มี 

56 ทพญ. วภิาวรรณ ฉตัรรัตนารักษ ์ มี 

57 ทพญ. วลิาสินี วจิิตรานนท ์ มี 

58 ทพญ. ววิรรณ ทิพยางกูร มี 

59 ทพ. วเิศษสรรค ์พรศิริอนนัต ์ ไม่มี 

60 ทพ. ศรัณย ์จนัทร์เจริญ มี 

61 ทพญ. ศศิประภา พงศรุ์จิกร ไม่มี 

62 ทพญ. ศศิพิณ ธญัญสิริ ไม่มี 

63 ทพญ. ศิริรัตน์  เหลืองไทยงาม มี 

64 ทพ. ศุภชยั ชนะชยั ไม่มี 

65 ทพ. ศุภณฏัฐ ์ตนัตยานุสรณ์ ไม่มี 

66 ทพ. สกณฐั วจิินธนวรรณ ไม่มี 

67 ทพ. สิขเรศ ประชานุกูล ไม่มี 

68 ทพญ. สิริพิมพ ์พฤกษไ์พบูลย ์ ไม่มี 

69 ทพ. สุรกฤษณ์ จีนงาม มี 

70 ทพญ. หทยักาญจน์ อตัตสิริลกัษณ์ ไม่มี 

71 ทพญ. หทยัพนัธ์ เพียรเวช มี 

72 ทพ. อธิศ ธ ารงเลิศสกุล มี 

73 ทพ. อภิวฒัน์ ไชยวฒัน์ มี 

74 ทพญ. อรสา กฤตยาภิพงศ ์ ไม่มี 

75 ทพญ. อณัณ์ศรา ชิณโชติ มี 

76 ทพ. อาชว ์ลิขิตกุลธนพร มี 

77 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 

78 ทพญ. อาทิตยา อ๊ึงแสงภากรณ์ ไม่มี 

79 ทพญ. อาภาพิชญ ์บุญนิธิ มี 

80 ทพญ. อุษณีย ์ปัทมาลยั ไม่มี 

81 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 

82 ทพญ. พลอย บุษกรเรืองรัตน์ ไม่มี 
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11. สาขาทนัตกรรมหัตถการ 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต้นสังกดั 
1 ทพญ. กานตสุ์ภคั พรหมอินทร์ มี 
2 ทพ. ฉตัรณรงค ์แพทยพ์ุฒิธรรม มี 
3 ทพญ. ชาลิสา วงศจิ์รสวสัด์ิ ไม่มี 
4 ทพญ. ปภาว ีสมฤทธ์ิ มี 
5 ทพญ. ปรินทร สิโยพุทธวงศ ์ ไม่มี 
6 ทพญ. ปิยธิดา สายตามน มี 
7 ทพ. วชัชา ชินนิยมวณิช มี 
8 ทพญ. ศิวธร ทววิรดิลก ไม่มี 
9 ทพ. สิทธินนัต ์สุปิยพนัธ์ุ มี 

10 ทพญ. สิรินทรา ปริยด ากล มี 
11 ทพญ. อกัษราภคั นิติพนัธ์ มี 
12 ทพญ. อิษยา กงัวานชยักุล ไม่มี 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต้นสังกดั 
1 ทพญ. กานตสุ์ภคั พรหมอินทร์ มี 
2 ทพ. ฉตัรณรงค ์แพทยพ์ุฒิธรรม มี 
3 ทพญ. ชาลิสา วงศจิ์รสวสัด์ิ ไม่มี 
4 ทพญ. ณฐัพร  สุขประเสริฐ ไม่มี 
5 ทพญ. ปรินทร สิโยพุทธวงศ ์ ไม่มี 
6 ทพญ. ปิยธิดา สายตามน มี 
7 ทพญ. ลลัณ์ลิตา ภทัรธนาสมบติั ไม่มี 
8 ทพ. วชัชา ชินนิยมวณิช มี 
9 ทพญ. ศิวธร ทววิรดิลก ไม่มี 

10 ทพ. สิทธินนัต ์สุปิยพนัธ์ุ มี 
11 ทพญ. สิรินทรา ปริยด ากล มี 
12 ทพญ. อกัษราภคั นิติพนัธ์ มี 

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข จะตอ้งน าหนังสืออนุมติัจาก         
ตน้สังกดัใหล้าศึกษาต่อและหนงัสือรับรองตน้สังกดั มายืน่ในวนัท่ีสอบขอ้เขียน  มิฉะนั้นจะถือวา่ผูส้มคัร
ไม่มีตน้สังกดั 
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2. ผูส้มคัรท่ีมีตน้สังกดัจากส่วนราชการอ่ืน จะตอ้งน าหนังสืออนุมติัจากตน้สังกดัให ้           
ลาศึกษาต่อ มายืน่ในวนัท่ีสอบขอ้เขียน  มิฉะนั้นจะถือวา่ผูส้มคัรไม่มีตน้สังกดั 

3. โปรดดูรายละเอียดก าหนดการสอบคดัเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาต่างๆ ได้ท่ี 
www.royalthaident.org หนา้การสมคัรการสอบ หวัขอ้การสมคัรเขา้ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัร 

 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี   5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
          
                

                                                                             (ทนัตแพทยห์ญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                     เลขาธิการราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

http://www.royalthaident.org/

