
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครทันตแพทยเขารับการฝกอบรม 
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559 สาขาตางๆ นั้น 

ท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  คร้ังท่ี 4/2559  เม่ือวันท่ี    
27  เมษายน 2559  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําป 
การศึกษา 2559 เพิ่มเติม จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาปริทันตวิทยา และสาขาทันตกรรม 
ท่ัวไป โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 8  คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559   
ดังรายช่ือตอไปนี้  
 
สาขาทันตกรรมหัตถการ  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายช่ือ                                  ตนสังกัด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.  ทพญ. กฤตพร  จอมเทพมาลา  (มีตนสังกัด)  รพ.สุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี   
2.  ทพญ. กิติณี  วัฒนสุขชัย   (ไมมีตนสังกดั)   เอกชน 
3.  ทพ. คมกริช  ละคร   (มีตนสังกัด)  สํานักงานสาธารณสุข  จ.อุบลราชธานี 
4.  ทพญ. โชษิตา  บรรณเกียรติกุล  (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
5.  ทพ. ดุสิต  นันทนพิบูล   (ไมมีตนสังกดั)  เอกชน 
6.  ทพญ. ศีลัสยา  ลีลาพงศฤทธ์ิ  (มีตนสังกัด)  คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร        
 

รายช่ือผูติดสํารอง  
ไมมี 
 

สาขาปริทันตวิทยา   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

1. ทพญ.นภัสสร  องคพิเชฐเมธา  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2. ทพญ.กมลชนก  กมลนฤเมธ  (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน    
3. ทพญ.สุขุมา  มโนพัฒนาสุนทร  (มีตนสังกัด) รพ.กาบเชิง   จ.สุรินทร 
4. ทพญ.รัชตะวัน  ศิริพันธ (มีตนสังกัด) รพ.วังน้าํเย็น  จ.สระแกว 
5. ทพญ.กัญญสุรางค  จันทรสวาง  (มีตนสังกัด) รพ.ทาใหม   จ.จันทบุรี 
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รายนามผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1. ทพญ.มนัสนันท  ชูสิริ  (มีตนสังกัด) รพ.ปราสาท   จ.สุรินทร 
รายนามผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)    
1. ทพญ.ธนัชพร  ลยางกูร  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2. ทพญ.พลอยศิริ  รัศมี  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1. ทพ. ธีรัช สวางปญญางกูร  (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 
2. ทพ. ภัทร ภูเจริญ  (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
3. ทพญ. ณัฐวรรณ บุญเพ็ง  (มีตนสังกัด) รพ.ปากทอ จ.ราชบุรี  
4. ทพญ. อรรถพร ไชยสลี  (มีตนสังกัด) รพ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
5. ทพญ. ชุตินันท นิรมิตรไชยนนท  
 

  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

รายนามผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1. ทพญ. อภิมาศ บํารุงพืช  (มีตนสังกัด) รพ.วัดไรขิง จ.นครปฐม 

รายนามผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
             ไมมี 
 

  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
1. ทพ. ธนชัย  พสัตรพิจิตร  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
2. ทพญ. ศิริพรรณ  แมนเขียน  (มีตนสังกัด) รพ.พุทธโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา 
3. ทพญ. สกุลรัตน  ศรีแกว  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.มุกดาหาร 

 
รายนามผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   

1. ทพญ. อภิมาศ บํารุงพืช (มีตนสังกัด) รพ.วัดไรขิง จ.นครปฐม 
รายนามผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
             ไมมี 
 

  
 

สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1. ทพญ. กนกวรรณ วลีรัตนวงศ  (มีตนสังกัด) รพ.กะเปอร  จ.ระนอง 
2. ทพ. ธนวรรษ อินทรแกวศรี  (มีตนสังกัด) รพ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
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3. ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.ตราด 
4. ทพ. พัลลภ สุวรรณอําไพ  (มีตนสังกัด) รพ.เขาฉกรรจ  จ.สระแกว 
5. ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.ฉะเชิงเทรา 
6. ทพญ. อนุธิดา ฝนสาย  (มีตนสังกัด) รพ.เวียงปาเปา สํานักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย 

รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)  
1. ทพ. ภิญโญ เกดิผลวัฒนา  (มีตนสังกัด) รพ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม 
2. ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพัน  (มีตนสังกัด) รพ.เกาะยาวชัยพัฒน  จ.พังงา 
3. ทพ. บัญชา สินคณารักษ  (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
 ไมมี 
 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1. ทพ. ภูมิพัฒน ลีชนะวานิชพนัธ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.กาญจนบุรี 
2. ทพญ. ปาลิตา ปญโญ  (มีตนสังกัด) รพ.เบตง  จ.ยะลา 
3. ทพ. ธวัชชัย ลิขิตถาวร  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.ขอนแกน 
4. ทพญ. อลิษา ติระรัตนสมโภช  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข  จ.หนองบัวลําภ ู
5. ทพญ. พอพลอย เจยีมจรัสรังษี  (มีตนสังกัด) รพ.นครพิงค  จ.เชียงใหม 
6. ทพญ. กัลยาณ ีต้ังประเสริฐ  (มีตนสังกัด) รพ.ละแม  จ.ชุมพร 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 

1. ทพ. นิติ พัฒนพงศ  (มีตนสังกัด) รพ.ชลบุรี  จ.ชลบุรี 
2. ทพญ. บงกช สมราช   (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี 
3. ทพญ. สุกัญญา ม่ันฤกษ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ชัยภูมิ 
4. ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล  (มีตนสังกัด) รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)  
 ไมมี 
 
สถาบันทันตกรรม 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 

1. ทพญ. ธันยภรณ ล้ีสมประสงค   (มีตนสังกัด) รพ.เจ็ดเสมียน  จ.ราชบุรี 
2. ทพ. ไพศาล ปญสุวรรณวงศ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา 
3. ทพญ. กชกร หิรัญญากร  (มีตนสังกัด) รพ.กาบเชิง  จ.สุรินทร 
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4. ทพญ. นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย  (มีตนสังกัด) รพ.กระสัง  จ.บุรีรัมย 
5. ทพญ. ณัฐธีรา ลีลานุสรณ   (มีตนสังกัด) รพ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
6. ทพ. ณัฏฐพัตร วุฒิมหานนท   (มีตนสังกัด) รพ.บานโปง  จ.ราชบุรี 
7. ทพญ. ยศวด ีชวาลตันพิพัทธ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี 
8. ทพ. ภาณพุงศ กุลรัตน   (มีตนสังกัด) รพ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร 
9. ทพญ. ทับทิม เช้ือหมอ  (มีตนสังกัด) รพ.นาน  จ.นาน 
10. ทพญ. ลักขณา ทองรอบ  (มีตนสังกัด) รพ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

 
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
ลําดับท่ี  2  ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล  (มีตนสังกัด) รพ.มหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
ลําดับท่ี  4 ทพญ. ภูมรินทร ธรรมมนุญกุล   (มีตนสังกัด) รพ.ปากชม  จ.เลย 
ลําดับท่ี  5 ทพญ. นุสรา ศรีแสง  (มีตนสังกัด) รพ.สังขะ  จ.สุรินทร 
ลําดับท่ี  6 ทพญ. จิราภรณ กิตติพงษพฒันา  (มีตนสังกัด) รพ.ทาตะโก  จ.นครสวรรค 
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
ลําดับท่ี  1  ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพัน  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
ลําดับท่ี  3 ทพญ. ศศิวิมล คํายศ   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
ลําดับท่ี  7   ทพญ. สุรียพร โอฬารสกุลวงศ   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   19  พฤษภาคม 2559  

 

 
 

                    (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                        ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


