
 
 

 ประกาศราชวทิยาลยัทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ตามท่ีราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศการสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม
เพื่อวฒิุบตัรของทนัตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ
สอบเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรของทนัตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2561  ดงัน้ี 

 
1.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง มี 
 2 ทพ.กฤตภาส ฟูแสง ไม่มี 
 3 ทพ.คมกริษ นาคจรุง มี 
 4 ทพ.ชยัยศ บุญเกียรติเจริญ มี 
 5 ทพ.ชิตพล ปารมี ไม่มี 
 6 ทพ.ชินกฤต สุทธิธ ารงสวสัด์ิ มี 
 7 ทพญ.ดลยาวรรณ ติดประมาณ มี 
 8 ทพญ.นฤมล วเิศษสุวรรณภูมิ มี 
 9 ทพ.ปวริศ ชนะชล มี 
 10 ทพ.ยอดมงคล ศรีอรุโณทยั ไม่มี 
 11 ทพ.วรียทุธ์ สุวรรณ์ทวกีุล ไม่มี 
 12 ทพญ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ ์ มี 
 13 ทพ.สรรพสิทธ์ิ ปัญญา มี 
 14 ทพ.สุวชัชยั เจริญทองตระกูล มี 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.กฤตภาส ฟูแสง ไม่มี 
 2 ทพ.ชิตพล ปารมี ไม่มี 
 3 ทพ.ชินกฤต สุทธิธ ารงสวสัด์ิ มี 
 4 ทพ.วรียทุธ์ สุวรรณ์ทวกีุล ไม่มี 
 5 ทพญ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์ มี 
 6 ทพ.อคัริน ภานุสถิตย ์ ไม่มี 
 7 ทพญ.อนัธิกา สุดโททอง มี 
 8 ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภณัฑ์ ไม่มี 
 

     

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.กฤตภาส ฟูแสง ไม่มี 
 2 ทพ.กอ้งภพ พิทกัษสิ์นสุข มี 
 3 ทพ.คมกริษ นาคจรุง มี 
 4 ทพญ.ชลาลยั ใจทน มี 
 5 ทพญ.ปัณณภสัร์ สวสัด์ิเมธาโชติ ไม่มี 
 6 ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภณัฑ์ ไม่มี 
  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.เกวลิน ชนะทรัพยเ์จริญ มี 

2 ทพ.ชยพล อาจสูงเนิน มี 

3 ทพญ.ตฤณทรี อุดมศิลป์ มี 

4 ทพ.ธีรัตต ์เจ่ิงประภากร มี 

5 ทพญ.นชัชา วงษก์มลชุณห์ ไม่มี 

6 ทพ.ปิยะณฐั สง่างาม มี 

7 ทพญ.มนญัชยา เกษมสวสัด์ิ ไม่มี 

8 ทพญ.รัฐธิดา คนัศร มี 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 
 1 ทพ.ภูไกร เอ่งฉ้วน มี 
 2 ทพญ.รัฐธิดา คนัศร มี 
 3 ทพญ.วรางคณา วรฉายากร มี 
  

โรงพยาบาลชลบุรี 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพญ.ชญานิศ รัตนวบูิลย ์ มี 
 2 ทพ.ชยพล อาจสูงเนิน มี 
 3 ทพญ.ตฤณทรี อุดมศิลป์ มี 
 4 ทพ.ถิรภทัร พนัธ์สุโภ ไม่มี 
 5 ทพ.ปวริศ ชนะชล มี 
 6 ทพญ.มนญัชยา เกษมสวสัด์ิ ไม่มี 
 7 ทพญ.รัชกร โภคานุกรม มี 
 8 ทพ.วรียทุธ์ สุวรรณ์ทวกีุล ไม่มี 
 9 ทพญ.ศิรดา ไทยสีหราช มี 
 10 ทพ.ศิริชยั ฉายมุกดา มี 
 11 ทพ.สรวชั เวทวฒันาพิบูล มี 
 12 ทพญ.สุกญัญา เจริญวฒันะ ไม่มี 
  

โรงพยาบาลต ารวจ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.ชยัยศ บุญเกียรติเจริญ มี 
 2 ทพ.ชิตพล ปารมี ไม่มี 
 3 ทพญ.ดลยาวรรณ ติดประมาณ มี 
 4 ทพญ.นฤมล วเิศษสุวรรณภูมิ มี 
  

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพญ.เจษฎาวรรณ ธรรมภทัรกุล มี 
 2 ทพ.ณฐัธวชั พฒันเลิศไพบูลย ์ มี 
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3 ทพญ.นฤมล วเิศษสุวรรณภูมิ มี 
 4 ทพ.ปิยะณฐั สง่างาม มี 
 5 ทพ.ภูไกร เอ่งฉ้วน มี 
 6 ทพญ.รัฐธิดา คนัศร มี 
 7 ทพญ.วรางคณา วรฉายากร มี 
 8 ทพญ.ศิรดา ไทยสีหราช มี 
 9 ทพ.สรวชั เวทวฒันาพิบูล มี 
  

โรงพยาบาลขอนแก่น 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.คมกริษ นาคจรุง มี 
 2 ทพญ.ชญานิศ รัตนวบูิลย ์ มี 
 3 ทพ.ปิยะณฐั สง่างาม มี 
 4 ทพญ.มนญัชยา เกษมสวสัด์ิ ไม่มี 
 5 ทพ.ศิริชยั ฉายมุกดา มี 
 6 ทพญ.สุชาวดี บุญยะวนิช มี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************************** 
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2.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.กอ้งภพ พิทกัษสิ์นสุข มี 
 2 ทพ.ยทุธพล พิมพสิณฑ ์ ไม่มี 
  

คณะทนัตแพทยศาสร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
   ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.กอ้งภพ พิทกัษสิ์นสุข มี 

  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.ปาลม์ ชลประเสริฐสุข มี 
 2 ทพ.ยทุธพล พิมพสิณฑ ์ ไม่มี 
  

 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.เอกยทุธ์ิ ภาณุวฒันากร มี 

  

โรงพยาบาลชลบุรี 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

 1 ทพ.ยทุธพล พิมพสิณฑ ์ ไม่มี 

  

 

 

 

 

 

*********************************************************************************** 
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3.  สาขาปริทันตวทิยา 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กมนพร บุณยฤทธ์ิ ไม่มี 

2 ทพญ.กุลธิดา ชินายศ มี 

3 ทพ.จิรวชิญ ์อินทยาท ไม่มี 

4 ทพญ.จุฑานนัท ์หรีกประโคน ไม่มี 

5 ทพญ.ชลฤทยั ขาวโต ไม่มี 

6 ทพ.ชวนนท ์เอียดประพาล มี 

7 ทพญ.ณณิรัช สุทธิภทัรกรณ์ มี 

8 ทพญ.ณชัชา บุณยประทีปรัตน์ ไม่มี 

9 ทพ.ณฐัสิทธ์ิ ปรัชญาชยัพิมล มี 

10 ทพญ.ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร มี 

11 ทพญ.ธิรานนัต ์อารักษพ์ุทธนนัท์ ไม่มี 

12 ทพ.ธีระ โรจน์อศัวเสถียร ไม่มี 

13 เรือโทหญิงเนตณฎา จงเรืองศรี มี 

14 ทพญ.เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา มี 

15 ทพ.ปัทธพงษ ์โดมประภากร มี 

16 ทพญ.พทัธ์ธีรา อภยัโส มี 

17 ทพญ.พาณี กิจบูรณะ ไม่มี 

18 ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร ไม่มี 

19 ทพญ.ภรณี วงศส์กุลไพศาล ไม่มี 

20 ทพญ.ภคันิจ บุญพาณิชยการกุล ไม่มี 

21 ทพญ.ภิญญดา อินทรแสน มี 

22 ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 

23 ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 

24 ทพ.วรดิศ อรุณศิริพงศ์ ไม่มี 

25 ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ ์ ไม่มี 

26 ทพญ.วรัิลพชัร นิธิพงศ ์ มี 

27 ทพญศมวรรณ ศรีสมบติั มี 

28 ทพญ.ศรัณยพ์ร วงษม์านิตย ์ มี 
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29 ทพญ.ศศินนัท ์ครรชนะอรรถ ไม่มี 

30 ทพ.ศิรณฐั ขาวสังข์ มี 

31 ทพญ.ศุภากานต ์ภกัดีเศรษฐกุล มี 

32 ทพ.สมพล จัว่แจ่มใส ไม่มี 

33 ทพ.สุกฤษฎ์ิ ใจแกลว้ มี 

34 ทพญ.สุทธิธร ญาณรังสี ไม่มี 

35 ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 

36 ทพญ.อรณิช บญัญติัรัชต มี 

37 ทพญ.อาวภิา ศรีประเสริฐสุข มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กมนพร บุณยฤทธ์ิ ไม่มี 

2 ทพญ.กุลธิดา ชิทพ.ศ มี 

3 ทพ.จิรวชิญ ์อินทยาท ไม่มี 

4 ทพญ.จุฑานนัท ์หรีกประโคน ไม่มี 

5 ทพ.ชวนนท ์เอียดประพาล มี 

6 ทพญ.ณณิรัช สุทธิภทัรกรณ์ มี 

7 ทพ.ณฐัสิทธ์ิ ปรัชญาชยัพิมล มี 

8 ทพญ.ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร มี 

9 ทพ.ธีระ โรจน์อศัวเสถียร ไม่มี 

10 ทพญ.นทัธมน ภานุไพศาล ไม่มี 

11 ทพ.ปัทธพงษ ์โดมประภากร มี 

12 ทพญ.พทัธ์ธีรา อภยัโส มี 

13 ทพญ.พาณี กิจบูรณะ ไม่มี 

14 ทพญ.ภรณี วงศส์กุลไพศาล ไม่มี 

15 ทพญ.ภคันิจ บุญพาณิชยการกุล ไม่มี 

16 ทพญ.ภิญญดา อินทรแสน มี 

17 ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 

18 ทพ.วรดิศ อรุณศิริพงศ์ ไม่มี 

19 ทพญ.วรัิลพชัร นิธิพงศ ์ มี 
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20 ทพญศมวรรณ ศรีสมบติั มี 

21 ทพญ.ศรัณยพ์ร วงษม์านิตย ์ มี 

22 ทพญ.ศศินนัท ์ครรชนะอรรถ ไม่มี 

23 ทพ.ศิรณฐั ขาวสังข์ มี 

24 ทพญ.ศุภากานต ์ภกัดีเศรษฐกุล มี 

25 ทพ.สมพล จัว่แจ่มใส ไม่มี 

26 ทพ.สุกฤษฎ์ิ ใจแกลว้ มี 

27 ทพญ.สุทธิธร ญาณรังสี ไม่มี 

28 ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 

29 ทพญ.อรณิช บญัญติัรัชต มี 

30 ทพญ.อาวภิา ศรีประเสริฐสุข มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 
 1 ทพญ.กมนพร บุณยฤทธ์ิ ไม่มี 
 2 ทพญ.กุลธิดา ชิทพ.ศ มี 
 3 ทพญ.จุฑานนัท ์หรีกประโคน ไม่มี 
 4 ทพญ.ณณิรัช สุทธิภทัรกรณ์ มี 
 5 ทพ.ณฐัสิทธ์ิ ปรัชญาชยัพิมล มี 
 6 ทพญ.ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร มี 
 7 ทพ.ปัทธพงษ ์โดมประภากร มี 
 8 ทพญ.พทัธ์ธีรา อภยัโส มี 
 9 ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 
 10 ทพญ.ศุภากานต ์ภกัดีเศรษฐกุล มี 
 11 ทพ.สุกฤษฎ์ิ ใจแกลว้ มี 
 12 ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 
 13 ทพญ.อรณิช บญัญติัรัชต มี 
  

 

 

*********************************************************************************** 
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4. สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพ.กณภทัร พงศเ์ฉลิมพร มี 

2 ทพญ.กนกพร วมิลสันติรังษี มี 

3 ร้อยตรีหญิงกุลนนัท ์หนูแกว้ ไม่มี 

4 ทพญ.ชุติมณฑน์ สมประจบ ไม่มี 

5 ทพญ.โชติกา ศรีนวล มี 

6 ทพญ.ณฐัสุดา เอ่ียมธนาภรณ์ มี 

7 ทพ.ตวงสิน พฤกษสุวรรณ มี 

8 ทพญ.ธิรานนัต ์อารักษพ์ุทธนนัท์ ไม่มี 

9 ทพญ.นนทิยา พุม่ชูศรี ไม่มี 

10 ทพญ.นิโลบล บุญโกย มี 

11 ทพญ.ปลินธร นากสุวรรณชาติ มี 

12 ทพญ.ปิยะนุช กุลตงัวฒันา มี 

13 ทพญ.โปรดปราน ค าทอง มี 

14 ทพญ.ฝนทิพย ์เลาหะวสุิทธ์ิ มี 

15 ทพญ.พรรณพชัร เมืองมา ไม่มี 

16 ทพญ.พชัรนนัท ์บรมปิยสวสัด์ิ ไม่มี 

17 ทพญ.พทัธ์ธีรา อภยัโส มี 

18 ทพญ.พิชญา แกว้พนัธ์ มี 

19 ทพญ.พิชญา ตุลยาเดชานนท์ มี 

20 ทพญ.พิชามญช์ุ ชินสวนานนท ์ ไม่มี 

21 ทพ.พีชรัช อารียห์นู ไม่มี 

22 ทพญ.เพญ็พิชชา อาจฤทธิรงค ์ มี 

23 ทพญ.เพญ็อาสาฬห์ สุนทโรทก มี 

24 ทพ. เพิ่มพูน เจริญท านุกิจ ไม่มี 

25 ทพญ.แพรวพรรณ หิรัญมูล มี 

26 ทพญ.ฟิรฮานา สะมะแอ มี 

27 ทพญ.ภทัรา ด าเนินสวสัด์ิ มี 

28 ทพญ.ภาพิมล ภกัดี ไม่มี 



10 

 

29 ทพญ.มิรันตี ชโนวทิย ์ มี 

30 ทพ.ฤทธิพร พงศว์รามิตรชยั ไม่มี 

31 ทพญ.วรวรรณ วรสินธพ มี 

32 ทพญ.วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ มี 

33 ทพญ.ศิริประภา ก าศิริพิมาน ไม่มี 

34 ทพญ.สลิลทิพย ์ภาคยธ์วชั ไม่มี 

35 ทพญ.สลิลลา ลิขิตปรีดา ไม่มี 

36 ทพญ.สุธิมา สุทธิรักษ ์ มี 

37 ทพญ.หทยัชนก มาเจริญทรัพย ์ มี 

38 ทพญ.อภิชญา เจียมกิม มี 

39 ทพญ.อภิชญา มโนเพช็รเกษม มี 

40 ทพญ.อภิญญา วชิชุตานนท์ มี 

41 ทพญ.อรรถพร ละอายทุกข์ มี 

 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพ.กณภทัร พงศเ์ฉลิมพร มี 

2 ร้อยตรีหญิงกุลนนัท ์หนูแกว้ ไม่มี 

3 ทพญ.โชติกา ศรีนวล มี 

4 ทพญ.ณฐัสุดา เอ่ียมธนาภรณ์ มี 

5 ทพ.ตวงสิน พฤกษสุวรรณ มี 

6 ทพญ.ปิยะนุช กุลตงัวฒันา มี 

7 ทพญ.โปรดปราน ค าทอง มี 

8 ทพญ.พทัธ์ธีรา อภยัโส มี 

9 ทพญ.พิชญา แกว้พนัธ์ มี 

10 ทพญ.ภทัรา ด าเนินสวสัด์ิ มี 

11 ทพญ.สลิลทิพย ์ภาคยธ์วชั ไม่มี 

12 ทพญ.สุธิมา สุทธิรักษ ์ มี 

13 ทพญ.อภิญญา วชิชุตานนท ์ มี 

14 ทพญ.อรรถพร ละอายทุกข์ มี 

*********************************************************************************** 
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5. สาขาทนัตกรรมจัดฟัน 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพ.กชพล คูหารัตนไชย มี 

2 ทพญ.กมลฉตัร อดิสรศุภวฒัน์ ไม่มี 

3 ทพญ.กรกนก คล่องวาณิชกุล ไม่มี 

4 ทพญ.กรกมล ลญัจนเสถียรชยั ไม่มี 

5 ทพ.กฤติภทัร รุ่งนภาไพศาล มี 

6 ทพญ.กษมาภรณ์ รักอยู ่ มี 

7 ร.อ. หญิงกญัญช์ลา พงษภ์ทัรรัตน์ มี 

8 ทพ.กนัตพงศ ์ปัดทุม มี 

9 ทพญ.กิติพร ไชยเมืองช่ืน มี 

10 ทพญ.กุลธารินท ์จิรกุลศกัดินนท ์ ไม่มี 

11 ทพญ.กุลปรียา วริิยะอมรชยั ไม่มี 

12 ทพ.เกรียงศกัด์ิ ชยัโศภิน มี 

13 ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา ไม่มี 

14 ทพ.คุณานนต ์พงศกรวาณิช ไม่มี 

15 ทพญ.จงดี ก าบงัตน ไม่มี 

16 ทพญ.จิตรเรขา สัมพนัธรัตน์ มี 

17 ทพญ.ชญาภา เสริมบุญสร้าง มี 

18 ทพญ.ชนากานต ์รัตนวฬิาร์ ไม่มี 

19 ทพญ.ชนิดา กนันะ มี 

20 ทพ.ชนินทร์ จิตติถาวร ไม่มี 

21 ทพญ.ชวริกาญ แมน้พิบูลย ์ ไม่มี 

22 ทพ.ญาณพฒัน์ ทรัพยม์ณีนุกูล มี 

23 ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย ไม่มี 

24 ทพ.ฐิรไชยวฒัน์ พนัธ์กุล ไม่มี 

25 ทพ.ณฐเสฏฐ ์ตงกิจเจริญ ไม่มี 

26 ทพ.ณฏัฐพงศ ์ยางกลาง มี 

27 ทพญ.ณฐักานต ์ไตรตานนท์ มี 

28 ทพญ.ณฐัชนก กิจเจริญ ไม่มี 
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29 ทพญ.ณฐัณิชา ปริยติัดุลภาค มี 

30 ทพญณฐันนัท ์วฒันอเนก มี 

31 ทพ.ณฐัพล ผลดี มี 

32 ทพญ.ณฐัสินี พิพฒัน์วดีกุล มี 

33 ทพ.ณฐัสิษฐ ์ณรงครั์ตน์ ไม่มี 

34 ทพญ.ณิชนนัท ์คติสวสัด์ิวงษ ์ ไม่มี 

35 ทพ.เตชน์ศิษฐ ์ธนสรรวนิช มี 

36 ทพญ.ทิพยจุ์ฑา พรเลิศธนพงษ ์ ไม่มี 

37 ทพญ.ทิพยว์รรณ ล่ิมสกุล มี 

38 ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ มี 

39 ทพ.ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 

40 ร้อยโทธนพฒัน์ สุนาถวนิชยก์ุล ไม่มี 

41 ทพ.ธนานนท ์เหล่ากุลดิลก มี 

42 ทพญ.ธญัสินี คูณาภินนัท์ ไม่มี 

43 ทพญ.ธนัยช์นก ตั้งพานิชดี ไม่มี 

44 ทพญ.ธาริยา วฒันกูล ไม่มี 

45 ทพ.ธีรชยั เพียรสิริรัตน์ ไม่มี 

46 ทพ.ธีรภทัร ศิริวรรณ์ มี 

47 ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 

48 ทพ.นฤดล ตรีธญัญา ไม่มี 

49 ทพญ.นลิน ไพรัชวรรณ มี 

50 ทพ.นว พลเยีย่ม ไม่มี 

51 ทพญ.นนัทน์ภสั จองค า ไม่มี 

52 ทพญ.นนัทพร ไชยสุขทกัษิณ ไม่มี 

53 ทพญ.นิชาพร ต่อสุวรรณ ไม่มี 

54 ทพญ.บุญธิดา ตระกูลฉาง มี 

55 ทพญ.บุรนี อนุรักษก์ุลกิจ มี 

56 ทพญ.ปกฉตัร บุญภู มี 

57 ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม ไม่มี 

58 ทพญ.ปณิดา เมธาวทิย ์ มี 

59 ทพญ.ประภาพร เจ้ิง มี 
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60 ทพ.ปรัชญช์วิน เหลาหชยัอรุณ มี 

61 ทพ.ปรัชญว์รกิตต์ิ แกว้ศิริรัตน์ ไม่มี 

62 ทพญ.ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 

63 ทพญ.ปวณีา ธรรมธราธาร ไม่มี 

64 ทพญ.ปัณฑช์นิต จินดาโรจนกุล ไม่มี 

65 ทพญ.ปาจรีย ์แกว้ภูมิแห่ ไม่มี 

66 ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 

67 ทพ.ปุณณรัตน์ คงขนุเทียน มี 

68 ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล ไม่มี 

69 ทพ.พงศพ์ล พนัธพฤกษ ์ ไม่มี 

70 ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพนัธ์ ไม่มี 

71 ทพญ.พชัยา สิทธิสาริบุตร ไม่มี 

72 ทพญ.พดัชา ชุูพุทธิพงศ ์ มี 

73 ทพญ.พาขวญั กุลชุติสิน มี 

74 ทพญ.พิชชาพร กาญจนประภาส มี 

75 ทพญ.พิมสิริ นนัทวภิาวงศ์ ไม่มี 

76 ทพ.พิสุทธ์ิ นครนอ้ย ไม่มี 

77 ทพ.พีรพจน์ รุจิระวิโรจน์ ไม่มี 

78 ทพ.พุทธพร สุภาณิชย ์ ไม่มี 

79 ทพญ.เพญ็บุญญา ศิริปจะนะ มี 

80 ทพญ.เพญ็ผอ่ง สุขสมเพียร ไม่มี 

81 ทพ.ภควตั สีเสม มี 

82 ทพญ.ภรณ์ทิพย ์ตั้งธนะวฒัน์ มี 

83 ทพญ.ภวกิา ทงัสุบุตร มี 

84 ทพญ.ภทัริน ภูมิสินสิริ ไม่มี 

85 ทพ.ภาคภูมิ เกษเจริญ มี 

86 ทพญ.ภิญญดา อคัรจรัสโรจน์ มี 

87 ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา มี 

88 ทพญ.ฤทธ์ิสกุล ปัญจธรรมวิทย ์ มี 

89 ทพญ.วนญัญา นิยม ไม่มี 

90 ทพญ.วรรณพร คุปตเมธี ไม่มี 
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91 ทพญ.วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไม่มี 

92 ทพญ.วริศรา รัตนะสุภา ไม่มี 

93 ทพ.วชัรวีร์ ธเนศเฉลิมพงษ์ ไม่มี 

94 ทพญ.วภิาวรรณ ฉตัรรัตนารักษ ์ มี 

95 ทพญ.วรัิญชนา พรหมรักษา มี 

96 ทพญ.ววิรรณ ทิพยางกูร มี 

97 ทพ.วเิศษสรรค ์พรศิริอนนัต์ ไม่มี 

98 ทพญ.วรีดา วรชาติ ไม่มี 

99 ทพ.ศรัณยพ์งศ ์อ่ิมอ าไพ ไม่มี 

100 ทพญ.ศรัณยา องัวราวงศ์ มี 

101 ทพ.ศรัณย ์มยรุะสาคร มี 

102 ทพ.ศรายทุธ จนัทร์หอม มี 

103 ทพญ.ศศกร รพีธนธร ไม่มี 

104 ทพญ.ศิริรัตน์ เหลืองไทยงาม มี 

105 ทพ.ศุภชยั อนัมานะตระกูล ไม่มี 

106 ทพ.ศุภณฏัฐ ์ตนัตยานุสรณ์ ไม่มี 

107 ทพญ.สินนภา แหวนดวงเด่น มี 

108 ทพญ.สินี เชาวรัตน์ ไม่มี 

109 ทพญ.สิริพิมพ ์พฤกษไ์พบูลย ์ ไม่มี 

110 ทพญ.สุนิสา สุจิตตอ์นนัต์ ไม่มี 

111 ทพ.สุรกฤษณ์ จีนงาม มี 

112 ทพ.สุรวฒิุ รุ่งวฒันาเศรษฐ์ ไม่มี 

113 ทพญ.หทยักาญจน์ อตัตสิริลกัษณ์ ไม่มี 

114 ทพญ.หทยัชนก ชูช่ืน ไม่มี 

115 ทพญ.หทยัพนัธ์ เพียรเวช มี 

116 ทพ.อธิศ ธ ารงเลิศสกุล มี 

117 ทพ.อนนัตชิน อินทรักษา ไม่มี 

118 ทพ.อภิวฒัน์ ไชยวฒัน์ มี 

119 ทพญ.อรสา กฤตยาภิพงศ ์ ไม่มี 

120 ทพญ.อริสา ทรัพยสุ์ดวไิล ไม่มี 

121 ทพญ.อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ไม่มี 
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122 ทพญ.อณัณ์ศรา ชิณโชติ มี 

123 ทพญ.อาทิตยา ดวงตา มี 

124 ทพญ.อาภาพิชญ ์บุญนิธิ มี 

125 ทพญ.อุบลวรรณ ทพัสุริย ์ มี 

126 ทพญ.อุษณีย ์ปัทมาลยั ไม่มี 

 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ร.อ. หญิงกญัญช์ลา พงษภ์ทัรรัตน์ มี 

2 ทพ.กนัเขต เกียรติวราวธุ ไม่มี 

3 ทพ.กนัตพงศ ์ปัดทุม มี 

4 ทพญ.กิติพร ไชยเมืองช่ืน มี 

5 ทพญ.กุลธารินท ์จิรกุลศกัดินนท ์ ไม่มี 

6 ทพ.เกรียงศกัด์ิ ชยัโศภิน มี 

7 ทพญ.ชญาภา เสริมบุญสร้าง มี 

8 ทพญ.ชนกานต ์จินดาโรจนกุล ไม่มี 

9 ทพญ.ชนิดา กนันะ มี 

10 ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 

11 ทพ.ชชัชน เสนาวนิ มี 

12 ทพ.ชินเวศ วรววิฒัน์ ไม่มี 

13 ทพ.ญาณพฒัน์ ทรัพยม์ณีนุกูล มี 

14 ร.ท.หญิงญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล มี 

15 ทพ.ณภทัร นะล าเลียง ไม่มี 

16 ทพญ.ณฐักานต ์ไตรตานนท์ มี 

17 ทพญณฐันนัท ์วฒันอเนก มี 

18 ทพ.ณฐัพล บุญช่วย มี 

19 ทพ.ณฐัพล ผลดี มี 

20 ทพ.ณฐัสิษฐ ์ณรงครั์ตน์ ไม่มี 

21 ทพ.เตชน์ศิษฐ ์ธนสรรวนิช มี 

22 ทพญ.ทิพยว์รรณ ล่ิมสกุล มี 

23 ทพ.ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 
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24 ทพ.ธนภทัร ปฐมกุลมยั ไม่มี 

25 ทพญ.ธาริยา วฒันกูล ไม่มี 

26 ทพ.ธีรชยั เพียรสิริรัตน์ ไม่มี 

27 ทพ.ธีรภทัร ศิริวรรณ์ มี 

28 ทพญ.นลิน ไพรัชวรรณ มี 

29 ทพ.นว พลเยีย่ม ไม่มี 

30 ทพญ.นนัทน์ภสั จองค า ไม่มี 

31 ทพญ.นนัทพร ไชยสุขทกัษิณ ไม่มี 

32 ทพญ.นิชาภา วรวธีราโชติ ไม่มี 

33 ทพญ.บุญธิดา ตระกูลฉาง มี 

34 ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม ไม่มี 

35 ทพ.ปรัชญช์วิน เหลาหชยัอรุณ มี 

36 ทพญ.ปวณีา ธรรมธราธาร ไม่มี 

37 ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 

38 ทพ.ปุณณพิชญ ์สู่พานิช มี 

39 ทพญ.พรพิมล รุ่งทินพุทธิชยั ไม่มี 

40 ทพญ.พดัชา ชุูพุทธิพงศ ์ มี 

41 ทพ.พสักร วศินวสุกุล มี 

42 ทพ.พิสุทธ์ิ นครนอ้ย ไม่มี 

43 ทพ.พุทธพร สุภาณิชย ์ ไม่มี 

44 ทพญ.เพญ็ชนก แสนทวสุีข ไม่มี 

45 ทพญ.ภรณ์ทิพย ์ตั้งธนะวฒัน์ มี 

46 ทพญ.ภทัริน ภูมิสินสิริ ไม่มี 

47 ทพ.รชฏ วศุิภกาญจน์ ไม่มี 

48 ร.ต.รังสรรค ์ครรภาฉาย ไม่มี 

49 ทพญ.ฤทธ์ิสกุล ปัญจธรรมวิทย ์ มี 

50 ทพญ.ลกัษณ์กมล เหลืองธรรมะ ไม่มี 

51 ทพ.วชัรวีร์ ธเนศเฉลิมพงษ ์ ไม่มี 

52 ทพญ.วสิมา วทิยานุกรกิจ ไม่มี 

53 ทพญ.ศมน ทองสวสัด์ิวงศ ์ ไม่มี 

54 ทพญ.ศรัณยา องัวราวงศ์ มี 
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55 ทพ.ศรัณย ์จนัทร์เจริญ มี 

56 ทพ.ศรัณย ์มยรุะสาคร มี 

57 ทพ.ศรายทุธ จนัทร์หอม มี 

58 ทพญ.ศศิ ลออพิพฒัน์ ไม่มี 

59 ทพญ.ศิริรัตน์ เหลืองไทยงาม มี 

60 ทพญ.สินนภา แหวนดวงเด่น มี 

61 ทพญ.สุนิสา สุจิตตอ์นนัต์ ไม่มี 

62 ทพญ.อริสา ทรัพยสุ์ดวไิล ไม่มี 

63 ทพ.อาชว ์ลิขิตกุลธนพร มี 

64 ทพญ.อุบลวรรณ ทพัสุริย ์ มี 

65 ทพ.เอกพล พลเสนา มี 

 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กมลฉตัร อดิสรศุภวฒัน์ ไม่มี 
2 ทพญ.กรกมล ลญัจนเสถียรชยั ไม่มี 
3 ทพ.กฤติภทัร รุ่งนภาไพศาล มี 
4 ทพญ.กษมาภรณ์ รักอยู ่ มี 
5 ทพ.กนัเขต เกียรติวราวธุ ไม่มี 
6 ทพ.กนัตพงศ ์ปัดทุม มี 
7 ทพญ.กิติพร ไชยเมืองช่ืน มี 
8 ทพญ.กุลธารินท ์จิรกุลศกัดินนท ์ ไม่มี 
9 ทพญ.กุลปรียา วริิยะอมรชยั ไม่มี 

10 ทพ.เกรียงศกัด์ิ ชยัโศภิน มี 
11 ทพญ.จิตรเรขา สัมพนัธรัตน์ มี 
12 ทพญ.จินตจุ์ฑาภคั ทองดี ไม่มี 
13 ทพญ.ชญาภา เสริมบุญสร้าง มี 
14 ทพญ.ชนกานต ์จินดาโรจนกุล ไม่มี 
15 ทพญ.ชนากานต ์รัตนวฬิาร์ ไม่มี 
16 ทพญ.ชนาทิพ ชูเวสศิริพร ไม่มี 
17 ทพญ.ชนิดา กนันะ มี 
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18 ทพ.ชนินทร์ จิตติถาวร ไม่มี 
19 ทพญ.ชนิภรณ์ อนนัตว์ฒันานนท์ ไม่มี 
20 ทพญ.ชวริกาญ แมน้พิบูลย ์ ไม่มี 
21 ทพ.ญาณพฒัน์ ทรัพยม์ณีนุกูล มี 
22 ร.ท.หญิงญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล มี 
23 ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย ไม่มี 
24 ทพญ.ณฐัชนก กิจเจริญ ไม่มี 
25 ทพญ.ณฐัณิชา ปริยติัดุลภาค มี 
26 ทพญ.ณฐันพิน บุญเสนอ ไม่มี 
27 ทพญ.ณฐัสินี พิพฒัน์วดีกุล มี 
28 ทพญ.ณิชนนัท ์คติสวสัด์ิวงษ ์ ไม่มี 
29 ทพญ.ทิพยจุ์ฑา พรเลิศธนพงษ ์ ไม่มี 
30 ทพญ.ทิพยว์รรณ ล่ิมสกุล มี 
31 ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ มี 
32 ทพ.ธนภทัร ธรรมประสม ไม่มี 
33 ทพ.ธนภทัร ปฐมกุลมยั ไม่มี 
34 ทพ.ธนานนท ์เหล่ากุลดิลก มี 
35 ทพญ.ธนัยช์นก ตั้งพานิชดี ไม่มี 
36 ทพ.ธีรชยั เพียรสิริรัตน์ ไม่มี 
37 ทพ.ธีรภทัร ศิริวรรณ์ มี 
38 ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 
39 ทพ.นฤดล ตรีธญัญา ไม่มี 
40 ทพญ.นลิน ไพรัชวรรณ มี 
41 ทพ.นว พลเยีย่ม ไม่มี 
42 ทพญ.นนัทน์ภสั จองค า ไม่มี 
43 ทพญ.นิชาพร ต่อสุวรรณ ไม่มี 
44 ทพญ.บุรนี อนุรักษก์ุลกิจ มี 
45 ทพญ.ปกฉตัร บุญภู มี 
46 ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม ไม่มี 
47 ทพญ.ปณิดา เมธาวทิย ์ มี 
48 ทพญ.ประภาพร เจ้ิง มี 
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49 ทพ.ปรัชญช์วิน เหลาหชยัอรุณ มี 
50 ทพญ.ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
51 ทพญ.ปวณีา ธรรมธราธาร ไม่มี 
52 ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 
53 ทพ.ปุณณพิชญ ์สู่พานิช มี 
54 ทพ.พงศพ์ล พนัธพฤกษ ์ ไม่มี 
55 ทพญ.พรพิมล รุ่งทินพุทธิชยั ไม่มี 
56 ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพนัธ์ ไม่มี 
57 ทพญ.พชัยา สิทธิสาริบุตร ไม่มี 
58 ทพญ.พดัชา ชุูพุทธิพงศ ์ มี 
59 ทพญ.พาขวญั กุลชุติสิน มี 
60 ทพญ.พิชชาพร กาญจนประภาส มี 
61 ทพญ.พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ มี 
62 ทพญ.พิมสิริ นนัทวภิาวงศ์ ไม่มี 
63 ทพ.พิสุทธ์ิ นครนอ้ย ไม่มี 
64 ทพญ.เพญ็ชนก แสนทวสุีข ไม่มี 
65 ทพญ.เพญ็บุญญา ศิริปจะนะ มี 
66 ทพ.ภควตั สีเสม มี 
67 ทพญ.ภวกิา ทงัสุบุตร มี 
68 ทพ.ภาคภูมิ เกษเจริญ มี 
69 ทพ.ภาสกร ตรีทิพยส์ถิตย ์ ไม่มี 
70 ทพญ.ภิญญดา อคัรจรัสโรจน์ มี 
71 ทพ.รชฏ วศุิภกาญจน์ ไม่มี 
72 ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา มี 
73 ทพญ.วนญัญา นิยม ไม่มี 
74 ทพญ.วรรณพร คุปตเมธี ไม่มี 
75 ทพญ.วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไม่มี 
76 ทพญ.วริศรา รัตนะสุภา ไม่มี 
77 ทพญ.วภิาวรรณ ฉตัรรัตนารักษ ์ มี 
78 ทพญ.วรัิญชนา พรหมรักษา มี 
79 ทพญ.ววิรรณ ทิพยางกูร มี 
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80 ทพ.วเิศษสรรค ์พรศิริอนนัต์ ไม่มี 
81 ทพญ.วสิมา วทิยานุกรกิจ ไม่มี 
82 ทพ.วสิิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ ์ ไม่มี 
83 ทพญ.วรีดา วรชาติ ไม่มี 
84 ทพญ.ศมน ทองสวสัด์ิวงศ ์ ไม่มี 
85 ทพญ.ศรัณยา องัวราวงศ์ มี 
86 ทพ.ศรัณย ์จนัทร์เจริญ มี 
87 ทพ.ศรัณย ์มยรุะสาคร มี 
88 ทพ.ศรายทุธ จนัทร์หอม มี 
89 ทพญ.ศศกร รพีธนธร ไม่มี 
90 ทพญ.ศศิประภา พงศรุ์จิกร ไม่มี 
91 ทพญ.ศศิพิณ ธญัญสิริ ไม่มี 
92 ทพ.ศุภณฏัฐ ์ตนัตยานุสรณ์ ไม่มี 
93 ทพ.สกณฐั วจิินธนวรรณ ไม่มี 
94 ทพ.สิขเรศ ประชานุกูล ไม่มี 
95 ทพญ.สินนภา แหวนดวงเด่น มี 
96 ทพญ.สินี เชาวรัตน์ ไม่มี 
97 ทพญ.สิริพิมพ ์พฤกษไ์พบูลย ์ ไม่มี 
98 ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน ไม่มี 
99 ทพ.สุรกฤษณ์ จีนงาม มี 

100 ทพ.สุรวฒิุ รุ่งวฒันาเศรษฐ์ ไม่มี 
101 ทพญ.หทยักาญจน์ อตัตสิริลกัษณ์ ไม่มี 
102 ทพญ.หทยัพนัธ์ เพียรเวช มี 
103 ทพ.อธิศ ธ ารงเลิศสกุล มี 
104 ทพ.อนนัตชิน อินทรักษา ไม่มี 
105 ทพ.อภิวฒัน์ ไชยวฒัน์ มี 
106 ทพญ.อรพิณ หมู่ภทัรโรจน์ ไม่มี 
107 ทพญ.อรสา กฤตยาภิพงศ ์ ไม่มี 
108 ทพญ.อณัณ์ศรา ชิณโชติ มี 
109 ทพ.อาชว ์ลิขิตกุลธนพร มี 
110 นสอาฑิตยา ววิฒัน์รัชตภ์าคย ์ มี 
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111 ทพญ.อาทิตยา ดวงตา มี 
112 ทพญ.อาทิตยา อ๊ึงแสงภากรณ์ ไม่มี 
113 ทพญ.อาภาพิชญ ์บุญนิธิ มี 
114 ทพญ.อุบลวรรณ ทพัสุริย ์ มี 
115 ทพญ.อุษณีย ์ปัทมาลยั ไม่มี 
116 ทพ.เอกพล พลเสนา มี 

 

หมายเหตุ รายช่ือผูมี้สิทธิสอบสาขาทันตกรรมจดัฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(inter) จะประกาศใหท้ราบต่อไป 
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6. สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม มี 

2 ทพญ.กลัยกร เจริญผล มี 

3 ทพ.กิรวฒิุ เหลืองตระกูล มี 

4 ทพ.คมกริช ละคร ไม่มี 

5 ทพ.คุณากร ปพฒัน์เมธิน มี 

6 ทพ.เจษฎา ธุวไมตรี มี 

7 ทพญ.ชนิกา ล้ิมเลิศวาที ไม่มี 

8 ทพ.ชวนิ อ าไพ มี 

9 ทพญ.ญาณิน รัตนติกุล มี 

10 ทพ.ฐานนัด ์วิภาดาเกษม มี 

11 ทพญ.ณฏัฐิติกานต ์จรรยาวฒัน์ มี 

12 ทพญ.ณฐัพร มนตป์ระจกัษ์ ไม่มี 

13 ทพญ.ณิชนนัทน์ บริบูรณ์ ไม่มี 

14 ทพญ.ณิชากร ส่องแสง มี 

15 ทพญ.ณิชาภา เครือกิตติบุญ มี 

16 ทพญ.ดวงฤทยั โชติวฒิุพฒันา มี 

17 ทพ.ตะวนั แสงซ่ือ มี 

18 ทพ.ธนภคั มหาพฤฒาวงศ์ มี 

19 ทพ.ธนภทัร ธรรมประสม ไม่มี 

20 ทพ.ธนชัเศรษฐ ์คมัภิรานนท์ ไม่มี 

21 ทพญ.ธนิศา ศิริทพั มี 

22 ทพญ.ธมนวรรณ ลงัลองสถิตย ์ มี 

23 ทพญ.ธนัยจิ์รา เก้ือกูลกงัวานผล ไม่มี 

24 ทพญ.ธีระนฏั สุขาพนัธ์ุ มี 

25 ทพญ.นงลกัษณ์ ภีรรังสิกุล ไม่มี 

26 ทพญ.นภสร เติมธนะศกัด์ิ ไม่มี 

27 ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม ไม่มี 

28 ทพ.นชัชา คลงัจตุรเวทย ์ มี 
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29 ทพญ.นนัทนา สุขสวสัด์ิ มี 

30 ทพญ.นนัทม์นสั ยา่งสุข มี 

31 ทพญ.ปราณปัทม ์ชยักุล ไม่มี 

32 ทพญ.ปริมประภา กาญจนสาวติรี มี 

33 ทพญ.ปาจรีย ์เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 

34 ทพญ.ปารยร์ว ีถนอมศกัด์ิชยั ไม่มี 

35 ทพญ.ป่ินอนงค ์ธูปสุวรรณ์ มี 

36 ทพ.ปิยวฒิุ สุวรรณรักษ์ มี 

37 ทพญ.ปิยาอร สุทธิพงศเ์กียรต์ิ ไม่มี 

38 ทพ.พงศกร อภิญสถานนท์ ไม่มี 

39 ทพ.พศวตั พูลเกิด มี 

40 ทพญ.พิมพช์นก โอสถประสิทธ์ิ มี 

41 ทพญ.เพญ็ชนก แสนทวสุีข ไม่มี 

42 ทพ.ภาณุพนธ์ วรีะนพนนัท์ ไม่มี 

43 ทพญ.มานิตา ตั้งวพิฒันพงค ์ มี 

44 ทพญ.มีนา มีทรัพย ์ ไม่มี 

45 ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 

46 ทพญ.เรขณ์พศั ศรีนพรัตนกุล ไม่มี 

47 ทพ.เรืองเจริญ อริยะมหามงคล มี 

48 ทพญ.วริศรา ล้ีประกอบบุญ มี 

49 ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ ์ ไม่มี 

50 ร.ต.วศัพล วงศภ์าณุวชิญ์ มี 

51 ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต มี 

52 ทพญ.ศวติา โล่ศุภกาญจน์ มี 

53 ทพญ.ศิวธร ทววิรดิลก ไม่มี 

54 ทพ.สมพล จัว่แจ่มใส ไม่มี 

55 ทพญ.สิริพรรณ สิมะเศรษฐ์ มี 

56 ทพ.สีหชาติ ลิมปิวฒันา ไม่มี 

57 ทพญ.สุนิตา ทิพยม์ณฑา มี 

58 ทพญ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์ ไม่มี 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กนกภรณ์ สุวรรณกาฬ มี 

2 ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม มี 

3 ทพญ.กลัยกร เจริญผล มี 

4 ทพ.กิรวฒิุ เหลืองตระกูล มี 

5 ทพ.คุณากร ปพฒัน์เมธิน มี 

6 ทพญ.ชนิกา ล้ิมเลิศวาที ไม่มี 

7 ทพ.ชวนิ อ าไพ มี 

8 ทพญ.ชุติมา นวศรี ไม่มี 

9 ทพญ.ณฏัฐิติกานต ์จรรยาวฒัน์ มี 

10 ทพญ.ณฐัพร มนตป์ระจกัษ์ ไม่มี 

11 ทพญ.ณิชาภา เครือกิตติบุญ มี 

12 ทพญ.ดวงฤทยั โชติวฒิุพฒันา มี 

13 ทพ.ตะวนั แสงซ่ือ มี 

14 ทพ.ธนภคั มหาพฤฒาวงศ์ มี 

15 ทพญ.ธนิศา ศิริทพั มี 

16 ทพญ.ธมนวรรณ ลงัลองสถิตย ์ มี 

17 ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม ไม่มี 

18 ทพ.นชัชา คลงัจตุรเวทย ์ มี 

19 ทพญ.นนัทนา สุขสวสัด์ิ มี 

20 ทพญ.ปริมประภา กาญจนสาวติรี มี 

21 ทพญ.ปาจรีย ์เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 

22 ทพ.ปิยวฒิุ สุวรรณรักษ์ มี 

23 ทพญ.ปิยาอร สุทธิพงศเ์กียรต์ิ ไม่มี 

24 ทพ.พงศกร อภิญสถานนท์ ไม่มี 

25 ทพ.พศวตั พูลเกิด มี 

26 ทพญ.พิมพช์นก โอสถประสิทธ์ิ มี 

27 ทพญ.มานิตา ตั้งวพิฒันพงค ์ มี 

28 ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 

29 ทพญ.เรขณ์พศั ศรีนพรัตนกุล ไม่มี 
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30 ทพ.เรืองเจริญ อริยะมหามงคล มี 

31 ทพญ.วริศรา ล้ีประกอบบุญ มี 

32 ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ ์ ไม่มี 

33 ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต มี 

34 ทพญ.ศิวธร ทววิรดิลก ไม่มี 

35 ทพ.สมพล จัว่แจ่มใส ไม่มี 

36 ทพญ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์ ไม่มี 

37 ทพญ.อิษยา กงัวานชยักุล ไม่มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตส้ังกดั 

1 ทพญ.กนกภรณ์ สุวรรณกาฬ มี 

2 ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม มี 

3 ทพ.กนัเขต เกียรติวราวธุ ไม่มี 

4 ทพญ.กลัยกร เจริญผล มี 

5 ทพ.คุณากร ปพฒัน์เมธิน มี 

6 ทพญ.ชนิกา ล้ิมเลิศวาที ไม่มี 

7 ทพ.ชวนิ อ าไพ มี 

8 ทพ.ฐานนัด ์วิภาดาเกษม มี 

9 ทพ.ณภทัร ภทัรพนัธกุล มี 

10 ทพญ.ณฏัฐิติกานต ์จรรยาวฒัน์ มี 

11 ทพญ.ณฐัพร มนตป์ระจกัษ์ ไม่มี 

12 ทพ.ตะวนั แสงซ่ือ มี 

13 ทพญ.ธนิศา ศิริทพั มี 

14 ทพญ.ธมนวรรณ ลงัลองสถิตย ์ มี 

15 ทพญ.ธีระนฏั สุขาพนัธ์ุ มี 

16 ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม ไม่มี 

17 ทพ.นชัชา คลงัจตุรเวทย ์ มี 

18 ทพญ.นนัทนา สุขสวสัด์ิ มี 

19 ทพญ.นนัทม์นสั ยา่งสุข มี 

20 ทพ.ปพน ภทัรกิจนิรันดร์ มี 
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21 ทพญ.ปริมประภา กาญจทพญ.าวติรี มี 

22 ทพญ.ปาจรีย ์เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 

23 ทพ.ปิยวฒิุ สุวรรณรักษ ์ มี 

24 ทพญ.ปิยาอร สุทธิพงศเ์กียรต์ิ ไม่มี 

25 ทพ.พงศกร อภิญสถานนท์ ไม่มี 

26 ทพ.พศวตั พูลเกิด มี 

27 ทพญ.พิมพช์นก โอสถประสิทธ์ิ มี 

28 ทพญ.มานิตา ตั้งวพิฒันพงค ์ มี 

29 ทพญ.รังสินี เตชวทูิรวงศ์ ไม่มี 

30 ทพญ.วริศรา ล้ีประกอบบุญ มี 

31 ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต มี 

32 ทพ.สันติสุข สมบูรณ์ มี 

 

หมายเหตุ ผูส้มคัรเขา้ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ท่ี upload เอกสารในระบบไม่
ชดัเจน หรือไม่ครบถว้น จะตอ้งน ามายืน่ในวนัท่ีสอบขอ้เขียน  มิฉะนั้นจะพิจารณาตดัสิทธิในการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************** 
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7. สาขาทนัตสาธารณสุข 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.ทศันี สลดัยะนนัท์ มี 

2 ทพญ.พิไลวรรณ กองมา มี 

3 ทพญ.วนิตา มากลน้ มี 

4 ทพ.ศรัณย ์อตัตะนนัทน์ มี 

5 ทพ.ศุภชยั ยาณะเรือง ไม่มี 

6 ทพญ.อรพรรณ จนัทรา มี 

 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพ.กนัตอ์ริยธ์ชั ไชยวเิศษ มี 

2 ทพญ.ซูไฮดา สิเดะ มี 

3 ทพ.ทรงวทิย ์จโรภาสรัตน์ มี 

4 ทพ.ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ มี 

5 ทพญ.รอฮนันี ยาแลกา มี 

6 ทพ.ศุภชยั ยาณะเรือง ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************** 
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8. สาขาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ล าดบัท่ี ค าน าหนา้ ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 
1 ทพญ. กนัตพร แกว้ชมภู ไม่มี 
2 ทพญ. ชญานนัทน์ ทีฆกุล มี 
3 ทพญ. ชนากานต ์สินเสรีกุล มี 
4 ทพญ. ชิดชนก ปาละวสุิทธ์ิ ไม่มี 
5 ทพญ. ฐิตานนัท ์กัง่เซ่ง ไม่มี 
6 ทพญ. ณฐัพร นิมมานนท ์ ไม่มี 
7 ทพญ. ธญัพร ลีลารัตน์รุ่งเรือง มี 
8 ทพญ. นภสั มีประเสริฐ มี 
9 ทพญ. นริศรา บุญรอด มี 

10 ทพ. นฐัวฒิุ ประเสริฐสุขสม ไม่มี 
11 ทพญ. นทัธีรา ภูมชาติ มี 
12 ทพญ. นนัทิชา พฤทธิพนัธ์ุ ไม่มี 
13 ทพญ. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์ มี 
14 ทพญ. เบญจรัตน์ ชนะไพริน มี 
15 ทพญ. ประพิณ วนิิทธานนัท ์ ไม่มี 
16 ทพ. ปวณี จนัทร์ผา มี 
17 ทพญ. ป่ินมนสั วญิญูตระกูล มี 

18 ทพ. พชร พรหมช่วย ไม่มี 

19 ทพญ. พชราวลี นนับุญตา มี 

20 ทพญ. พรปวณ์ี พูลเพิ่ม มี 

21 ทพญ. พลอยไพลิน มโนวลิาส ไม่มี 

22 ทพญ. พศิกา เทียนเงิน มี 

23 เรือโทหญิง พิมพธี์รา พิบูลทิพย ์ มี 

24 ทพ. พิสุทธ์ิ นครนอ้ย ไม่มี 

25 ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร มี 

26 ทพ. ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ มี 

27 ทพญ. มนทิพย ์วรรณขจีพิบูลย ์ ไม่มี 

28 ทพ. มานพ ยศดี มี 

29 ทพญ. เมธ์วดี เลาหสถิตย ์ ไม่มี 
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30 ทพ. รพิฉตัร เมฆศิริ มี 

31 ทพญ. วรรณรัชต ์บูรณพานิช มี 

32 ทพญ. วรรณิการ์ อธิกูล มี 

33 ทพ. วสันต ์วชิรดิลก ไม่มี 

34 ทพญ. วชัระภา อดุลยวฒัน์ มี 

35 ทพญ. วาสพรรณ วฒันาสุวรรณ ไม่มี 

36 ทพ. ศาสิน อ้ึงนภาธานินทร์ ไม่มี 

37 ทพ. ศิรชชั ตีระวานิชสันต์ิ ไม่มี 

38 ทพญ. สิริภทัร เลิศนนัทปัญญา ไม่มี 

39 ทพญ. สุภาวดี วงศพ์ิทกัษ ์ ไม่มี 

40 ทพญ. สุรียพ์ร  โอฬารสกุลวงศ ์ ไม่มี 

41 ทพญ. หทยัรัตน์ นิจจะยะ ไม่มี 

42 ทพ. อธิภูมิ ทศันกิจ ไม่มี 

43 ร.อ.หญิง องัศุภร จรัสภิญโญ ไม่มี 

44 ทพญ. อาฑิตยา ววิฒัน์รัชตภ์าคย ์ มี 

45 ทพ. อานนท ์อมรรัตนเวช ไม่มี 

46 ทพญ. อาภากร จ ามัน่ มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ล าดบัท่ี ค าน าหนา้ ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 
1 ทพญ. กนัตพร แกว้ชมภู ไม่มี 
2 ทพญ. กลัยรัตน์ ไกรประยรู ไม่มี 
3 ทพญ. ชญานนัทน์ ทีฆกุล มี 
4 ทพญ. ชนากานต ์สินเสรีกุล มี 
5 ทพญ. ชิดชนก ปาละวสุิทธ์ิ ไม่มี 
6 ทพญ. ฐิตานนัท ์กัง่เซ่ง ไม่มี 
7 ทพ. ณฐักร กุลธรเธียร มี 
8 ทพญ. ณฐัพร นิมมานนท ์ ไม่มี 
9 ทพญ. ธญัพร ลีลารัตน์รุ่งเรือง มี 

10 ทพญ. นภสั มีประเสริฐ มี 
11 ทพญ. นภิสพนัธ์ พลก าแหง ไม่มี 
12 ทพญ. นริศรา บุญรอด มี 
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13 ทพ. นฐัวฒิุ ประเสริฐสุขสม ไม่มี 
14 ทพญ. นทัธีรา ภูมชาติ มี 
15 ทพญ. นนัทิชา พฤทธิพนัธ์ุ ไม่มี 
16 ทพญ. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์ มี 
17 ทพญ. เบญจรัตน์ ชนะไพริน มี 

18 ทพญ. ประพิณ วนิิทธานนัท ์ ไม่มี 

19 ทพ. ปวณี จนัทร์ผา มี 

20 ทพญ. ป่ินมนสั วญิญูตระกูล มี 

21 ทพ. พชร พรหมช่วย ไม่มี 

22 ทพญ. พชราวลี นนับุญตา มี 

23 ทพญ. พรปวณ์ี พูลเพิ่ม มี 

24 ทพญ. พลอยไพลิน มโนวลิาส ไม่มี 

25 น.ส. พศิกา เทียนเงิน มี 

26 เรือโทหญิง พิมพธี์รา พิบูลทิพย ์ มี 

27 ทพ. พิสุทธ์ิ นครนอ้ย ไม่มี 

28 ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร มี 

29 ทพ. ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ มี 

30 ทพ. มานพ ยศดี มี 

31 ทพญ. เมฐิกา ลิขิตบุญฤทธ์ิ มี 

32 ทพญ. เมธ์วดี เลาหสถิตย ์ ไม่มี 

33 ทพ. รพิฉตัร เมฆศิริ มี 

34 ทพญ. รัตรว ีแก่นศกัด์ิศิริ มี 

35 ทพญ. วรรณรัชต ์บูรณพานิช มี 

36 ทพญ. วรรณิการ์ อธิกูล มี 

37 ทพ. วสันต ์วชิรดิลก ไม่มี 

38 ทพญ. วาสพรรณ วฒันาสุวรรณ ไม่มี 

39 ทพญ. วชิญา ไฝเครือ มี 

40 ทพ. ศิรชชั ตีระวานิชสันต์ิ ไม่มี 

41 ทพญ. สิริภทัร เลิศนนัทปัญญา ไม่มี 

42 ทพญ. สุภาวดี วงศพ์ิทกัษ ์ ไม่มี 

43 ทพญ. สุรียพ์ร  โอฬารสกุลวงศ ์ ไม่มี 

44 ทพญ. หทยัรัตน์ นิจจะยะ ไม่มี 
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45 ทพ. อธิภูมิ ทศันกิจ ไม่มี 

46 ร.อ.หญิง องัศุภร จรัสภิญโญ ไม่มี 

47 ทพญ. อาฑิตยา ววิฒัน์รัชตภ์าคย ์ มี 

48 ทพ. อานนท ์อมรรัตนเวช ไม่มี 

49 ทพญ. อาภากร จ ามัน่ มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 
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9. สาขาวทิยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.วริยา พนัธ์ประสิทธ์ิ มี 

2 ทพญ.สุมนา คุณมงคลวฒิุ ไม่มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพ.ดุลยพงษ ์รุ่งเรืองระยบักุล ไม่มี 

2 ทพญ.ธนัยจิ์รา เก้ือกูลกงัวานผล ไม่มี 

3 ทพ.ธีรชยั โกศลัวฒัน์ มี 

4 ทพญ.พชัรนนัท ์วภิาคพงศป์กรณ์ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************** 
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10. สาขาทนัตกรรมทัว่ไป 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กนกพรรณ ปากเมย มี 

2 ทพญ.กญัญารัตน์ จนัทร์ตาบูรณ์ มี 

3 ทพญ.กนัตพร แกว้ชมภู ไม่มี 

4 ทพญ.เกวลิน คณฑีวงษ ์ มี 

5 ทพ.คมกริช ละคร ไม่มี 

6 ทพญ.จงรัก นาคสีสุก มี 

7 ทพญ.จิตรลดา ธนาภินนัท์ มี 

8 ทพญ.จินดา ศิลปสถาปน์ มี 

9 ทพ.ชนินทร์ จิตติถาวร ไม่มี 

10 ทพญ.ชเนตตี ธนรักษ ์ มี 

11 ทพญ.ชมพูนุท อุยสุย ไม่มี 

12 ทพ.ชิน ปุรินทราภิบาล ไม่มี 

13 ทพ.ณฐัพล บุญช่วย มี 

14 ทพ.แทนพร เลิศวงษไ์พศาล มี 

15 ทพญธนชัพร รุจิราพนัธ์ุ มี 

16 ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 

17 ทพญ.นชัชา วงษก์มลชุณห์ ไม่มี 

18 ทพญ.ปัณณภสัร์ สวสัด์ิเมธาโชติ ไม่มี 

19 ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร มี 

20 ทพ.ภาณุพนธ์ วรีะนพนนัท์ ไม่มี 

21 ทพญ.มณฑลี ไชยสมบติั มี 

22 ทพญ.มนสัรา พนาคุปต์ มี 

23 ทพญ.มยรีุ พงศว์ชัราภรณ์ มี 

24 ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ มี 

25 ทพญ.รัชวิภา นาคภู่ มี 

26 ทพญ.วนิดา ยกเล้ียน มี 

27 ทพญ.วริศรา บุญพร้อม มี 

28 ทพ.ศตาย ุฐาปนาเวท มี 
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29 ทพญ.ศศินนัท ์ครรชนะอรรถ ไม่มี 

30 ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ มี 

31 ทพญ.สุนิสา สุจิตตอ์นนัต์ ไม่มี 

32 ทพ.อรรถพล พฒันจินดากุล มี 

33 ทพญ.อาจรีย ์กุลวรางกูร มี 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กญัญารัตน์ จนัทร์ตาบูรณ์ มี 

2 ทพญ.กนัตพร แกว้ชมภู ไม่มี 

3 ทพญ.จงรัก นาคสีสุก มี 

4 ทพญ.จิตรเรขา สัมพนัธรัตน์ มี 

5 ทพญ.จิตรลดา ธนาภินนัท์ มี 

6 ทพญ.จินดา ศิลปสถาปน์ มี 

7 ทพญ.ชเนตตี ธนรักษ ์ มี 

8 ทพญ.ชมพูนุท อุยสุย ไม่มี 

9 ทพ.แทนพร เลิศวงษไ์พศาล มี 

10 ทพญ.นฤมล วเิศษสุวรรณภูมิ มี 

11 ทพญ.ปัณณภสัร์ สวสัด์ิเมธาโชติ ไม่มี 

12 ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร มี 

13 ทพญ.มณฑลี ไชยสมบติั มี 

14 ทพญ.มยรีุ พงศว์ชัราภรณ์ มี 

15 ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ มี 

16 ทพญ.วนิดา ยกเล้ียน มี 

17 ทพ.ศตาย ุฐาปนาเวท มี 

18 ทพ.ศรันย ์สัมฤทธ์ิ ไม่มี 

19 ทพญ.ศศินนัท ์ครรชนะอรรถ ไม่มี 

20 ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ มี 

21 ทพญ.อาจรีย ์กุลวรางกูร มี 
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สถาบันทนัตกรรม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ตน้สังกดั 

1 ทพญ.กนกพรรณ ปากเมย มี 

2 ทพญ.กญัญารัตน์ จนัทร์ตาบูรณ์ มี 

3 ทพญ.กนัตพร แกว้ชมภู ไม่มี 

4 ทพญ.จงรัก นาคสีสุก มี 

5 ทพญ.จิตรเรขา สัมพนัธรัตน์ มี 

6 ทพญ.จิตรลดา ธนาภินนัท ์ มี 

7 ทพญ.จินดา ศิลปสถาปน์ มี 

8 ทพญ.ใจแกว้ ประทบัสิงห์ มี 

9 ทพญ.ชเนตตี ธนรักษ ์ มี 

10 ทพญ.ชมพูนุท อุยสุย ไม่มี 

11 ทพ.ชิน ปุรินทราภิบาล ไม่มี 

12 ทพ.แทนพร เลิศวงษไ์พศาล มี 

13 ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 

14 ทพญ.นฤมล วเิศษสุวรรณภูมิ มี 

15 ทพญ.นฐัฐา แพทยนุ์เคราะห์ มี 

16 ทพญ.ปัณณภสัร์ สวสัด์ิเมธาโชติ ไม่มี 

17 ทพญ.มณฑลี ไชยสมบติั มี 

18 ทพญ.มยรีุ พงศว์ชัราภรณ์ มี 

19 ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ มี 

20 ทพญ.รัชวิภา นาคภู่ มี 

21 ทพญ.วนิดา ยกเล้ียน มี 

22 ทพญ.วริศรา บุญพร้อม มี 

23 ทพ.ศตาย ุฐาปนาเวท มี 

24 ทพ.ศรันย ์สัมฤทธ์ิ ไม่มี 

25 ทพญ.ศศินนัท ์ครรชนะอรรถ ไม่มี 

26 ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ มี 

27 ทพญ.อมตวรรณ อินทรีย ์ มี 

28 ทพ.อรรถพล พฒันจินดากุล มี 

29 ทพญ.อาจรีย ์กุลวรางกูร มี 
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11. สาขาทนัตกรรมหัตถการ 
 จะประกาศใหท้ราบต่อไป 

 
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข จะตอ้งน าหนังสืออนุมติัจาก         
ตน้สังกดัใหล้าศึกษาต่อและหนงัสือรับรองตน้สังกดั มายืน่ในวนัท่ีสอบขอ้เขียน  มิฉะนั้นจะถือวา่ผูส้มคัร
ไม่มีตน้สังกดั 

2. ผูส้มคัรท่ีมีตน้สังกดัจากส่วนราชการอ่ืน จะตอ้งน าหนงัสืออนุมติัจากตน้สังกดัให้ลา
ศึกษาต่อ มายืน่ในวนัท่ีสอบขอ้เขียน  มิฉะนั้นจะถือวา่ผูส้มคัรไม่มีตน้สังกดั 

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

 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี    30   มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
          
                

                                                                             (ทนัตแพทยห์ญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                     เลขาธิการราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

http://www.royalthaident.org/

