
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น 

ที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่         
25  เมษายน  2561  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่            
10  พฤษภาคม 2561  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ    ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ทพ.สุวัชชัย   เจริญทองตระกูล (มีต้นสังกัด) รพ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
2. ทพ.ปวริศ  ชนะชล (มีต้นสังกัด) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จ.นนทบุรี 
3. ทพ.ยอดมงคล  ศรีอรุโณทัน (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
4. ทพญ.กรรณิกา  รุ่งแสง (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 
5. ทพ.สรรพสิทธิ์  ปัญญา (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ทพญ.ศิรดา  ฐิติวณิชภิวงศ์ (มีต้นสังกัด) รพ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
2. ทพญ.อันธิกา  สุดโททอง (มีต้นสังกัด) รพ.หนองคาย จ.หนองคาย 
3. ทพ.อิทธิพร  สุธีพิเชฐภัณฑ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
4. ทพ.วีรยุทธ์  สุวรรณ์ทวีกุล (มีต้นสังกัด) รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 
5. ทพ.ชิตพล  ปารมี (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
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รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.ทพญ.ชลาลัย  ใจทน (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช จ.ตาก 
2. ทพ.คมกริษ  นาคจรุง (มีต้นสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี    
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ทพ.ภูไกร  เอ่งฉ้วน (มีต้นสังกัด) รพ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
2. ทพญ.รัฐธิดา  คันศร (มีต้นสังกัด) รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นพ.ทพ.ธีรัตต์  เจิ่งประภากร (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
2. ทพญ.เกวลิน  ชนะทรัพย์เจริญ (มีต้นสังกัด) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
3. ทพญ.ตฤณทรี  อุดมศิลป์ (มีต้นสังกัด) สสจ.นครราชสีมา 
4. ทพ.ปิยะณัฐ  สง่างาม (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
     
โรงพยาบาลชลบุรี 
1. ทพญ.รัชกร โภคานุกรม (มีต้นสังกัด) รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
2. ทพ.ชยพล  อาจสูงเนิน (มีต้นสังกัด) รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
3. ทพญ.ศิรดา  ไทยสีหราช (มีต้นสังกัด) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

ม.นวมินทราธิราช กทม. 
4. ทพญ.มนัญชยา  เกษมสวัสดิ์ (มีต้นสังกัด) ศูนย์อนามัยที่ 10  จ.อุบลราชธานี  
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
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โรงพยาบาลต ารวจ 

1. ทพ.ชัยยศ  บุญเกียรติเจริญ (มีต้นสังกัด) รพ. สัตหีบ กม 10 จ.ชลบุรี 
2. ทพญ.ดลยาวรรณ  ติดประมาณ (มีต้นสังกัด) รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี 
     
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
1. ทพญ.วรางคณา  วรฉายากร (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
2. ทพญ.เจษฎาวรรณ  ธรรมภัทรกุล (มีต้นสังกัด) รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
ทพ.สรวัช  เวทวัฒนาพิบูล (มีต้นสังกัด) รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
 ไม่มี 

 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

1. ทพญ.สุชาวดี  บุญยะวนิช (มีต้นสังกัด) รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
2. ทพญ.ชญานิศ  รัตนวิบูลย์ (มีต้นสังกัด) รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
3. ทพ.ศิริชัย  ฉายมุกดา (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทพ.ก้องภพ  พิทักษ์สินสุข (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทพ.เอกยุทธิ์  ภาณุวัฒนากร (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
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รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี    
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทพ.ปาล์ม  ชลประเสริฐสุข (มีต้นสังกัด) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1.ทพญ.วริยา  พันธ์ประสิทธิ์ 
 (รังสีวิทยาช่องปากฯ) 

(มีต้นสังกัด) 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

2.ทพญ.สุมนา  คุณมงคลวุฒิ 
   (พยาธิวิทยาช่องปาก) 

(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 

 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
1. ทพญ.พัชรนันท์  วิภาคพงศ์ปกรณ์ 
   (เวชศาสตร์ช่องปาก) 

(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 

2. ทพ.ดุลยพงษ์  รุ่งเรืองระยับกุล 
   (เวชศาสตร์ช่องปาก) 

(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 

3. ทพ.ธีรชัย  โกศัลวัฒน์ 
   (พยาธิวิทยาช่องปาก) 

(มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.มหิดล 

 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
สาขาทันตกรรมท่ัวไป  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ทพญ.ภคมนตร์  จงพิพิธพร (มีต้นสังกัด) สสจ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
2. ทพญ.มนัสรา  พนาคุปต์ (มีต้นสังกัด) สสจ.ปัตตานี จ.ปัตตาน ี
3. ทพญ.ธนัชพร  รุจิราพันธุ์ (มีต้นสังกัด) รพ.จุฬาภรณ์ กทม. 
4. ทพญ.มานิตา  ธรรมญาณ (มีต้นสังกัด) สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
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5. ทพญ.อาจรีย์  กุลวรางกูร (มีต้นสังกัด) สสจ.รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
6. ทพ.แทนพร  เลิศวงษ์ไพศาล (มีต้นสังกัด) สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
1. ทพญ.กนกพรรณ  ปากเมย (มีต้นสังกัด) สสจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย ์
2. ทพญ.เกวลิน  คณฑีวงษ์ (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทย์ศาสตร์  ม.มหิด     

 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
1. ทพ.ชนินทร์  จิตติถาวร (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
2. ทพญ.สุนิสา  สุจิตต์อนันต์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
สถาบันทันตกรรม 
1. ทพญ.จินดา  ศิลปสถาปน์ (มีต้นสังกัด) รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2. ทพ.ศรันย์  สัมฤทธิ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
3. ทพญ.ใจแก้ว  ประทับสิงห์ (มีต้นสังกัด) รพ.กองบิน กองบิน 46  จ.พิษณุโลก 
4. ทพ.อรรถพล  พัฒนจินดากุล (มีต้นสังกัด) รพ.พระปกเกล้า  สาขาเมือง  จ.จันทบุรี 
5. ทพญ.อมตวรรณ  อินทรีย์ (มีต้นสังกัด) รพ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 
6. ทพญ.วนิดา  ยกเลี้ยน (มีต้นสังกัด) รพ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
7. ทพญ.มยุรี  พงศ์วัชราภรณ์ (มีต้นสังกัด) รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
8. ทพญ.จิตรเรขา  สัมพันธรัตน์ (มีต้นสังกัด) รพ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ทพญ.จงรัก  นาคสีสุก (มีต้นสังกัด) รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
2. ทพญ.จิตรลดา  ธนาภินันท์ (มีต้นสังกัด) รพ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 
3. ทพญ.มณฑลี  ไชยสมบัติ (มีต้นสังกัด) รพ.พาน  จ.เชียงราย 
4. ทพ.ศตายุ  ฐาปนาเวท (มีต้นสังกัด) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   

จ.ปทุมธานี 
5. ทพญ.สุธาสินี  ไสยาศิลป์ (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
6. ทพญ.ปัณณภัสร์  สวัสดิ์เมธาโชติ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี 
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สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ทพญ.วารินทร์  ประชาสุจิต (มีต้นสังกัด) รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
จ.อุบลราชธานี 

2. ทพญ.อทิติยา  จินดารุ่งเรืองรัตน์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
3. ทพญ.สุนิตา  ทิพย์มณฑา (มีต้นสังกัด) รพ.ตราด จ.ตราด 
4. ทพ.ฐานันด์  วิภาดาเกษม (มีต้นสังกัด) ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
5. ทพญ.ณิชากร  ส่องแสง (มีต้นสังกัด) รพ.ตราด ตราด 
6. ทพญ.ธมนวรรณ  ลังลองสถิตย์ (มีต้นสังกัด) รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
7. ทพญ.นันท์มนัส  ย่างสุข (มีต้นสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 
8. ทพญ.ปิยาอร  สุทธิพงศ์เกียรติ์ (มีไม่ต้นสังกัด) เอกชน 
9. ทพ.พศวัต  พูลเกิด (มีต้นสังกัด) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  

จ.นนทบุรี 
10. ทพญ.ณัฏฐิติกานต์ จรรยาวัฒน์ (มีต้นสังกัด) รพ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภ ู
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
 

1. ทพญ.ศวิตา โล่ศุภกาญจน์ (มีต้นสังกัด) รพ.พะเยา จ.พะเยา 
2. ทพญ.ธนิศา  ศิริทัพ (มีต้นสังกัด) รพ.กระบี่ จ.กระบี่ 
 

รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด)  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ทพญ.กัลยกร  เจริญผล (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยสาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

กทม. 
2.ทพ.ปพน  ภัทรกิจนิรันดร์ (มีต้นสังกัด) รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
3. ทพญ.ปริมประภา  กาญจนสาวิตรี (มีต้นสังกัด) รพ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
4.ทพ.สันติสุข  สมบูรณ์ (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร   

 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
ทพญ.ปาจรีย์  เติมรุ่งเรืองเลิศ  (มีต้นสังกัด) สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ   

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด)  
 ไม่มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ทพ.ชวิน อ าไพ (มีต้นสังกัด) รพ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 
2. ทพ.คุณากร ปพัฒน์เมธิน (มีต้นสังกัด) รพ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
3. ทพญ.ดวงฤทัย  โชติวุฒิพัฒนา (มีต้นสังกัด) รพ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 
4.ทพญ.นันทนา  สุขสวัสดิ์ (มีต้นสังกัด) รพ.เขาสมิง  จ.ตราด 
5. ทพญ.อิษยา กังวานชัยกุล (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี  
  
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. ทพญ.ชนากานต์  สินเสรีกุล (มีต้นสังกัด) รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
2. ทพญ.เบญจรัตน์  ชนะไพริน (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
3. ทพญ.พลอยไพลิน  มโนวิลาส (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
4. ทพญ.วัชระภา  อดุลยวัฒน์ (มีต้นสังกัด) รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
5. ทพญ.สิริภัทร  เลิศนันทปัญญา (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ทพ.อธิภูมิ  ทัศนกิจ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน   
2. ทพญ.วรรณรัชต์  บูรณพานิช (มีต้นสังกัด) สสจ.สุรินทร์  จ.สุรินทร ์
3. ทพญ.อาภากร  จ ามั่น (มีต้นสังกัด) รพ.เลย จ.เลย 
4. ทพ.ศิรชัช  ตีระวานิชสันติ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
5. ทพ.ณัฐกร  กุลธรเธียร (มีต้นสังกัด) สสจ.สระแก้ว  จ.สระแก้ว 
6. ทพ.มานพ  ยศดี (มีต้นสังกัด) ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
7. ทพญ.พรปวีณ์  พูลเพ่ิม (มีต้นสังกัด) สสจ.สุพรรณบุรี  
8. ทพญ.รัตรวี  แก่นศักดิ์ศิริ (มีต้นสังกัด) สสจ.ชัยภูมิ  
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี 
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สาขาปริทันตวิทยา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1.ทพญ.เบญจา   อิศรางกูร ณ อยุธยา (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.ทพ.ณัฐสิทธิ์  ปรัชญาชัยพิมล (มีต้นสังกัด) รพ. ขุนหาญ  จ. ศรีสะเกษ 
3.ทพญ.ศุภากานต์  ภักดีเศรษฐกุล (มีต้นสังกัด) รพ. พะเยา  จ. พะเยา 
4.ทพญ. วิรัลพัชร  นิธิพงศ์ (มีต้นสังกัด) รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5  

จ. ราชบุร ี
5.ทพญ. ชลฤทยั  ขาวโต (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
 รายนามผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ทพญ.กุลธิดา  ชินายศ (มีต้นสังกัด) รพ. บ่อเกลือ จ. น่าน 
2. ทพญ.ทิพยพรรณ  สาธิตธรรมพร (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ 
3. ทพญ.ภิญญดา  อินทรแสน (มีต้นสังกัด) รพ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
4. ทพญ.ภรณี  วงศ์สกุลไพศาล (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
รายนามผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 

ไม่มี 
 
รายนามผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ทพญ.อรณิช  บัญญัติรัชต  (มีต้นสังกัด) รพ. สีชมพู จ.ขอนแก่น 
2. ทพญ.พัทธ์ธีรา  อภัยโส  (มีต้นสังกัด) รพ.นครพนม จ.นครพนม 
3. ทพ.ปัทธพงษ์  โดมประภากร  (มีต้นสังกัด) รพ. ชัยนาทนเรนทร  จ. ชัยนาท 
 
รายนามผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 

1. ทพ.สุกฤษฎิ์  ใจแกล้ว  (มีต้นสังกัด) รพ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
2. ทพญ.สุมณี  ไทรทอง  (มีต้นสังกัด) รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
3. ทพญ.กมนพร  บุณยฤทธิ์  (มีต้นสังกัด) รพ.ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี 

 
 

1. ทพ.วรดิศ  อรุณศิริพงศ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
2. ทพ.จิรวิชญ์  อินทยาท (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
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รายนามผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 

ไม่มี 
 
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ทพ.ตวงสิน  พฤกษสุวรรณ (มีต้นสังกัด) รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  

จ.นราธิวาส 
2. ทพญ.อรรถพร  ละอายทุกข์ (มีต้นสังกัด) รพ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 
 ไม่มี  
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ทพญ.กนกพร  วิมลสันติรังษี (มีต้นสังกัด) รพ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
2. ทพญ.ปิยะนุช  กุลตังวัฒนา (มีต้นสังกัด) รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
3.  ทพญ.พิชญา  แก้วพันธ์ (มีต้นสังกัด) รพ.ควนกาหลง จ.สตูล 
4. ทพญ.พิชญา  ตุลยาเดชานนท์ (มีต้นสังกัด) รพ.รามาธิบดี  กทม. 
5. ทพญ.ภัทรา  ด าเนินสวัสดิ์ (มีต้นสังกัด) รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
6. ทพญ.มิรันตี  ชโนวิทย์ (มีต้นสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   

จ.นครปฐม 
7. ทพ.ฤทธิพร  พงศ์วรามิตรชัย (มีต้นสังกัด) รพ.ตากสิน กทม. 
8. ทพญ.วาริธร  ตั้งตระกูลเจริญ (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
9. ทพญ.อภิชญา  มโนเพ็ชรเกษม (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.มหิดล 
10. ทพญ.อภิญญา วิชชุตานนท์ (มีต้นสังกัด) รพ.กระบี่ จ.กระบี่ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
1. ทพญ.สลิลลา  ลิขิตปรีดา (มีต้นสังกัด) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
2. ทพญ.ณัฐสุดา  เอ่ียมธนาภรณ์ (มีต้นสังกัด) รพ.สทิงพระ จ.สงขลา 
3. ทพญ.ชุติมณฑน์  สมประจบ (มีต้นสังกัด) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   

จ.ปทุมธานี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
ทพญ.ศิริประภา  ก าศิริพิมาน (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
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สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ทพญ.กานต์สุภัค  พรหมอินทร์ (มีต้นสังกัด) รพ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
2. ทพ.ฉัตรณรงค์  แพทย์พุฒิธรรม (มีต้นสังกัด) สสจ.พิษณุโลก 
3. ทพ.วัชชา  ชินนิยมวณิช (มีต้นสังกัด) รพ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
4. ทพญ.สิรินทรา  ปริยด ากล (มีต้นสังกัด) รพ.ปากน้ าชุมพร จ.ชุมพร 
5. ทพญ.ปรินทร  สิโยพุทธวงศ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทพญ.ปิยธิดา  สายตามน (มีต้นสังกัด) รพ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี 
 
สาขาทันตสาธารณสุข  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ทพญ.ซูไฮดา สิเดะ (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรีจ.ปัตตานี 
2. ทพ.กันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ (มีต้นสังกัด) รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
3. ทพ.ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน ์ (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา 
4. ทพ.ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ (มีต้นสังกัด) รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
5. ทพญ.รอฮันนี ยาแลกา (มีต้นสังกัด) รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง 

ไม่มี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ทพญ. ทัศนี   สลัดยะนันท์ (มีต้นสังกัด) รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
2. ทพญ. พิไลวรรณ   กองมา (มีต้นสังกัด) รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  
3. ทพญ. วนิตา มากล้น (มีต้นสังกัด) รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
4. ทพญ. อรพรรณ จันทรา (มีต้นสังกัด) รพ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  

ไม่มี 
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สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ทพญ.กรกมล  ลัญจนเสถียรชัย (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
2. ร.ท.หญิง ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  จ.ชลบุรี  
3. ทพญ.ณัฐกานต์  ไตรตานนท์ (มีต้นสังกัด) รพ.สวรรค์ประชารักษ์  จ.นครสวรรค์ 
4. ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
5. ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ (มีต้นสังกัด) รพ.ลอง จ.แพร่ 
6. ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
7. ทพญ.พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ (มีต้นสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จ.นครปฐม  
8. ทพญ.ภิญญดา อัครจรัสโรจน์ (มีต้นสังกัด) รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
9. ทพ.ศรัณย์ จันทร์เจริญ (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
10. ทพ.อาชว์  ลิขิตกุลธนพร (มีต้นสังกัด) รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
 ไม่มี 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
ทพญ.วรางคณา  ยรรยงเกษมสุข 

(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 

 
สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ทพ.กชพล คูหารัตนไชย (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2. ทพ.ธีรภัทร  ศิริวรรณ์ (มีต้นสังกัด) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 
3. ทพญ.ปราง  วิวรรธนดิฐกุล (มีต้นสังกัด) รพ.แพร่ จ.แพร่ 
4. ทพญ.หทัยพันธ์  เพียรเวช (มีต้นสังกัด) รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
5. ทพญ.บุรนี  อนุรักษ์กุลกิจ (มีต้นสังกัด) รพ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
6. ทพ.ธีรชัย  เพียรสิริรัตน์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
7.ทพญ.สิริพิมพ์  พฤกษ์ไพบูลย์ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 

 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
1. ทพ.อธิศ  ธ ารงเลิศสกุล (มีต้นสังกัด) รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
2. ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร (มีต้นสังกัด) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 
3. ทพ.ภควัต  สีเสม (มีต้นสังกัด) รพ.แม่สอด จ.ตาก 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
 ไม่มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. ทพญ.ชนิดา  กันนะ (มีต้นสังกัด) รพ.ราชบุรี จ.ราชบุร ี
2. ทพ.ญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนุกูล (มีต้นสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จ.ราชบุรี 
3. ทพญ.วีรดา วรชาติ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
4. ทพ.สุรกฤษณ์ จีนงาม (มีต้นสังกัด) รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
5. ทพ.อภิวัฒน์  ไชยวัฒน์ (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (มีต้นสังกัด) 
ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา (มีต้นสังกัด) รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง (ไม่มีต้นสังกัด) 
ทพ.กันเขต  เกียรติวราวุธ (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.ทพ.ณภัทร  นะล าเลียง (ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน 
2. ทพ.ปุณณพิชญ์  สู่พานิช (มีต้นสังกัด) รพ.สระบุรี จ.สระบุรี 
3. ทพญ.สินนภา  แหวนดวงเด่น (มีต้นสังกัด) รพ.แก่นกระจาน จ.เพชรบุรี 
4. ทพญ.ศิริรัตน์  เหลืองไทยงาม (มีต้นสังกัด) รพ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
5. ทพ.ชัชชน  เสนาวิน (มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.นเรศวร 
6. ทพญ.พัดชา  ชูพุทธิพงศ์ (มีต้นสังกัด) รพ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
7. ทพ.ณัฐพล  บุญช่วย (มีต้นสังกัด) รพ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
8. ทพญ.ภรณ์ทิพย์  ตั้งธนะวัฒน์ (มีต้นสังกัด) รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
9. ทพญ.ทิพย์วรรณ  ลิ่มสกุล (มีต้นสังกัด) รพ.สตูล  จ.สตูล 
10. ทพ.ปรัชญ์ชวิน  เหลาหชยัอรุณ (มีต้นสังกัด) รพ.พิจิตร จ.พิจิตร 
 
รายช่ือผู้ติดส ารอง  
 ไม่มี  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ  ณ วันที่   11   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

                                                                                  
 
      (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 

                       ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


