
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2560  สาขาต่างๆ นั้น 

 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2560  ดังนี ้

 
1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพ. คมกริษ นาคจรุง ไม่มี 
2 ทพ. จักรกฤษณ์ โสวภาค มี 
3 ทพ. ชัยยศ บุญเกียรติเจริญ ไม่มี 
4 ทพ. ชินกฤต สุทธิธํารงสวัสดิ์ มี 
5 ทพ. ณภัทร ดํารงสิริรัช ไม่มี 
6 ทพ. ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์ มี 
7 ทพ. นฤดล รัตนากรกุล มี 
8 ทพ. นุกลกิจ รุสิตานนท์ ไม่มี 
9 ทพญ. ภชสร เวชยชัย มี 

10 ทพ. ยุทธพล พิมพิสณฑ ์ มี 
11 ทพญ. รวิสรา แสนศิริ มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 ทพญ. กิตติภรณ์ ปฏิสังข ์ มี 
2 ทพ. ชัยยศ บุญเกียรติเจริญ ไม่มี 
3 ทพญ. นภฝัน มณีโชติ ไม่มี 
4 ทพญ. ผไททิพย์ วิทยากรฤกษ ์ มี 
5 ทพญ. ภชสร เวชยชัย มี 
6 ทพ. ยุทธพล พิมพิสณฑ ์ มี 
7 ทพญ. ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร มี 
8 ทพญ. สิรินทร์ดา ธนโรจน์วานิช มี 
9 ทพญ. สุขกาญจน์ เต็มคําขวัญ ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพ. คมกริษ นาคจรุง ไม่มี 
2 ทพ. จีรวัฒน์ เกื้อกูล ไม่มี 
3 ทพญ. นภฝัน มณีโชติ ไม่มี 
4 ทพญ. รวิสรา แสนศิริ มี 
5 ทพญ. วรรณวิภา สุรินทร์ มี 
6 ทพญ. ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 ทพญ. ผไททิพย์ วิทยากรฤกษ ์ มี 

2 ทพญ. ภชสร เวชยชัย มี 

3 ทพ. ยุทธพล พิมพิสณฑ ์ มี 

4 ทพญ. ศรีประไพ ไชยวิศิษฎ์กุล มี 

5 ทพญ. ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร มี 

6 ทพญ. สุดารัตน์ ปัตวงษ์ มี 

7 ทพญ. อรุณนภา คิสาลัง มี 

8 ทพญ. อันธิกา สุดโททอง มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 Miss Phuntsho   Choden ไม่มี 

2 เรืออากาศโท กันตวิทย์ เดชธราดล มี 
3 ทพ. ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ มี 
4 ทพ. นฤดล รัตนากรกุล มี 
5 ทพ. ศุภณัฐ แซะอามา มี 

 
โรงพยาบาลชลบุรี 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 เรืออากาศโท กันตวิทย์ เดชธราดล มี 
2 ทพญ. กิตติภรณ์ ปฏิสังข ์ มี 
3 ทพ. จักรกฤษณ์ โสวภาค มี 
4 ทพญ. ณภัทร บุนนาค มี 
5 ทพญ. เมธ์วดี เลาหสถิตย ์ มี 
6 ทพญ. ลลิตา คชายั่งยืน มี 
7 ทพญ. วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์ ไม่มี 
8 ทพญ. อรุณนภา คิสาลัง มี 

 
โรงพยาบาลต ารวจ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กิตติภรณ์ ปฏิสังข ์ มี 
2 ทพ. คมกริษ นาคจรุง ไม่มี 
3 ทพ. ชัยยศ บุญเกียรติเจริญ ไม่มี 

 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. ณภัทร บุนนาค มี 
2 ทพ. ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ มี 
3 ทพ. ศุภณัฐ แซะอามา มี 
4 ทพญ. อรุณนภา คิสาลัง มี 
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โรงพยาบาลขอนแก่น 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 เรืออากาศโท กันตวิทย์ เดชธราดล มี 
2 ทพญ. ณภัทร บุนนาค มี 
3 ทพ. ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ มี 
4 ทพญ. นภฝัน มณีโชติ ไม่มี 
5 ทพญ. ลลิตา คชายั่งยืน มี 
6 ทพญ. สุดารัตน์ ปัตวงษ์ มี 
7 ทพญ. อันธิกา สุดโททอง มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************************************************************************************** 
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2. สาขาปริทันตวิทยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กชกร มัทวานนท์ มี 
2 ทพญ. กันย์สินี ชาตกิตติคุณวงศ์ มี 
3 ทพญ. เกยูร ตุลาการวงศ์ มี 
4 ทพญ. จินดานุช พรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่มี 
5 ทพญ. จุฬารัตน์ สุขุมธนากุล ไม่มี 
6 ทพญ. ชลฤทัย ขาวโต ไม่มี 
7 ทพญ. ณัฐตินา ตติรัตน์ ไม่มี 
8 ทพญ. ทิตยา ไชยบุญญารักษ์ มี 
9 ทพญ. ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร มี 

10 ทพญ. ธันย์ชนก  บุรีศรี มี 
11 ทพญ. ธันวารัตน์ อรุณรังษี ไม่มี 
12 ทพ. ปัทธพงษ ์โดมประภากร ไม่มี 
13 ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร มี 
14 ทพญ. พิชญา เวียงธีรวัฒน์ มี 
15 ทพญ. ภัทริน เถี่ยนมิตรภาพ มี 
16 ทพญ. ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ มี 
17 ทพญ. วรินธร วิเชียรรัตน์ มี 
18 ทพญ. วิมลฉัตร ขําหาญ มี 
19 ทพญ ศมวรรณ ศรีสมบัต ิ มี 
20 ทพ. ศรัณย์ เวชพาณิชย์ มี 
21 ทพญ. ศันสนีย์ เชิดชูธรรม มี 
22 ทพญ. ศุภางค์ ตันตระกูล มี 
23 ทพ. สุรพงศ์ ศรีสมบูรณ์ ไม่มี 
24 ทพญ. หัสยา สุระมาศ มี 
25 ร้อยโท อนวัช อมาตยกุล ศุภกิจเจริญ มี 
26 ทพญ. อภินันท์ จารุพินิจกุล มี 
27 ทพญ. อาวิภา  ศรีประเสริฐสุข มี 
28 ทพ. อําพล วายทองคํา มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กชกร มัทวานนท์ มี 
2 ทพญ. กันย์สินี ชาตกิตติคุณวงศ์ มี 
3 ทพญ. กุลธิดา ชิทพ.ศ มี 
4 ทพญ. จินดานุช พรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่มี 
5 ทพญ. จุฬารัตน์ สุขุมธนากุล ไม่มี 
6 ทพญ. ชมพูนุท โลหิตโยธิน ไม่มี 
7 ทพญ. ณัฐตินา ตติรัตน์ ไม่มี 
8 ทพญ. ทิตยา ไชยบุญญารักษ์ มี 
9 ทพญ. ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร มี 

10 ทพญ. ธันวารัตน์ อรุณรังษี ไม่มี 
11 ทพ. ปิยวุฒิ สุวรรณรักษ์ ไม่มี 
12 ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร มี 
13 ทพญ. พิชญา เวียงธีรวัฒน์ มี 
14 ทพญ. ภัทริน เถี่ยนมิตรภาพ มี 
15 ทพญ. ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ มี 
16 ทพญ. วรินธร วิเชียรรัตน์ มี 
17 ทพญ. วิมลฉัตร ขําหาญ มี 
18 ทพญ. วีรยา พุชรัชต์ มี 
19 ทพญ ศมวรรณ ศรีสมบัต ิ มี 
20 ทพ. ศรัณย์ เวชพาณิชย์ มี 
21 ทพญ. ศันสนีย์ เชิดชูธรรม มี 
22 ทพญ. ศุภางค์ ตันตระกูล มี 
23 ทพ. สุรพงศ์ ศรีสมบูรณ์ ไม่มี 
24 ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ มี 
25 ทพญ. หัสยา สุระมาศ มี 
26 ทพญ. อภินันท์ จารุพินิจกุล มี 
27 ทพญ. อรณิช บัญญัติรัชต มี 
28 ทพญ. อาวิภา  ศรีประเสริฐสุข มี 
29 ทพ. อําพล วายทองคํา มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กชกร มัทวานนท์ มี 
2 ทพญ. กันย์สินี ชาตกิตติคุณวงศ์ มี 
3 ทพญ. กุลธิดา ชิทพ.ศ มี 
4 ทพญ. จินดานุช พรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่มี 
5 ทพญ. ชมพูนุท โลหิตโยธิน ไม่มี 
6 ทพญ. ธันย์ชนก  บุรีศรี มี 
7 ทพ. ปัทธพงษ ์โดมประภากร ไม่มี 
8 ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร มี 
9 ทพญ. พิชญา เวียงธีรวัฒน์ มี 

10 ทพญ. ภัทริน เถี่ยนมิตรภาพ มี 
11 ทพญ. ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ มี 
12 ทพญ. วีรยา พุชรัชต์ มี 
13 ทพญ. ศันสนีย์ เชิดชูธรรม มี 
14 ทพญ. ศุภางค์ ตันตระกูล มี 
15 ทพญ. อภินันท์ จารุพินิจกุล มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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3. สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 ทพญ. กัญชพร จงไพศาลสถิตย ์ ม ี

2 ทพญ. กาญจนา วรเวชกาญจนา ไม่มี 

3 ทพญ. กานต์นารี อ่อนจันทร์ ม ี

4 ทพญ. กีรติพร กีรติบํารุงพงศ์ ม ี

5 ทพญ. จุฑามาศ กาลเนาวกุล ม ี

6 ทพญ. โชติกา ศรีนวล ม ี

7 ทพญ. ญาณิศา เจริญพัฒนศิริกุล ม ี

8 ทพญ. ณัฐสุดา เอ่ียมธนาภรณ์ ม ี

9 ทพญ. ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย ไม่มี 

10 ทพญ. ทิพวัลย์ รุจีมาศ ม ี

11 ทพญ. นิศารัตน์ ศรีทา ม ี

12 ทพญ. ปวิตรา วุฒิกรวภิาค ม ี

13 ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล ไม่มี 

14 เรือโทหญิง ปิ่นขวัญ ปัดไธสง ม ี

15 ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท์ ไม่มี 

16 ทพญ. เพ็ญศิริ สมศรี ม ี

17 ทพญ. ภัทรนันท์ สวัสดิ์ ม ี

18 ทพญ. มนฤญช์ จิตรวรรณภา ไม่มี 

19 ทพญ. เมธาพร ทรงเวชเกษม ไม่มี 

20 ทพญ. ยอดขวัญ ตรีรัตน์วีรพงศ์ ม ี

21 ทพญ. รัสรินทร์ สุทธิรัตนโศภพ ม ี

22 ทพญ. รินรดา ภิรมย์ภักดิ์ ไม่มี 

23 ทพญ. ลักษม ีลิมานนท์ดํารงค์ ม ี

24 ทพญ. ศิพิมพ์ คงเอ่ียม ม ี

25 ทพญ. ศิรประภา ตันติกัลชาญ ม ี

26 ทพญ. ศิวาภรณ์ สติมัย ม ี
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

27 ทพญ. สริตา เดชสุวรรณ์ ม ี

28 ทพญ. สรียา รุ่งจํารัส ม ี

29 ทพญ. สลิลทิพย์ ภาคย์ธวัช ม ี

30 ทพญ. สุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ ม ี

31 ทพญ. อรทัย อ้วนแก้ว ม ี

32 ทพญ. อัมพิกา มังคละทน ม ี

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กัญชพร จงไพศาลสถิตย ์ ม ี
2 ทพญ. กานต์นารี อ่อนจันทร์ ม ี
3 ทพญ. กีรติพร กีรติบํารุงพงศ์ ม ี
4 ทพญ. จุฑานันท์ หรีกประโคน ม ี
5 ทพญ. จุฑามาศ กาลเนาวกุล ม ี
6 ทพญ. โชติกา ศรีนวล ม ี
7 ทพญ. ญาณิศา เจริญพัฒนศิริกุล ม ี
8 ทพญ. ฐปนีย์ ศรีสุนทร ม ี
9 ทพญ. ฐิติรัตน์ หีบท่าไม้ ม ี

10 ทพญ. ณัฐสุดา เอ่ียมธนาภรณ์ ม ี
11 ทพญ. ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย ไม่มี 
12 ทพญ. ดวงสมณ เมฆเกรียงไกร ม ี
13 ทพญ. ทิพวัลย์ รุจีมาศ ม ี
14 ทพญ. นิศารัตน์ ศรีทา ม ี
15 ทพญ. ปวิตรา วุฒิกรวิภาค ม ี
16 ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล ไม่มี 
17 เรือโทหญิง ปิ่นขวญั ปัดไธสง ม ี
18 ทพญ. ผณิตา  โรจนสกุล ไม่มี 
19 ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท์ ไม่มี 
20 ทพญ. เพ็ญศิริ สมศรี ม ี
21 ทพญ. ภัทรนันท์ สวัสดิ์ ม ี
22 ทพญ. มนฤญช์ จิตรวรรณภา ไม่มี 
23 ทพญ. มิรันตี ชโนวิทย์ ม ี
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
24 ทพญ. เมธาพร ทรงเวชเกษม ไม่มี 
25 ทพญ. ยอดขวัญ ตรีรัตน์วีรพงศ์ ม ี
26 ทพญ. รัสรินทร์ สุทธิรัตนโศภพ ม ี
27 ทพญ. รินรดา ภิรมย์ภักดิ์ ไม่มี 
28 ทพญ. ลักษม ีลิมานนท์ดํารงค์ ม ี
29 ทพญ. วาริธร  ตั้งตระกูลเจริญ ม ี
30 ทพญ. วิมลรัตน์ โตโพธิ์ไทย ม ี
31 ทพญ. ศิพิมพ์ คงเอ่ียม ม ี
32 ทพญ. ศิรประภา ตันติกัลชาญ ม ี
33 ทพญ. ศิวาภรณ์ สติมัย ม ี
34 ทพญ. สริตา เดชสุวรรณ์ ม ี
35 ทพญ. สรียา รุ่งจํารัส ม ี
36 ทพญ. สลิลทิพย์ ภาคย์ธวัช ม ี
37 ทพญ. สลิลลา ลิขิตปรีดา ไม่มี 
38 ทพญ. สุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ ม ี
39 ทพญ. สุพรรษา นามไชยยา ม ี
40 ทพญ. สุมัธยา ตั๋นเหล็ก ม ี
41 ทพญ. อภิชญา เจียมกิม ไม่มี 
42 ทพญ. อรทัย อ้วนแก้ว ม ี
43 ทพญ. อรรถพร ตปะนียะกุล ม ี
44 ทพญ. อัมพิกา มังคละทน ม ี
45 ทพญ. อุมาพร นุ้ยเนียม ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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4.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 ทพญ. กนกภรณ์ สุวรรณกาฬ มี 

2 เรืออากาศโท กวีวัชร์ ตันติเศรณี มี 

3 ทพญ. กิติยา พงษ์สุพต มี 

4 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไม่มี 

5 ทพญ. ชวนิล อินธิเดช มี 

6 ทพ. ชวิน อําไพ มี 

7 ทพญ. ชารัญญา นุชิตประสิทธิชัย มี 

8 ทพ. ชิน ปุรินทราภิบาล ไม่มี 

9 ทพ. ฐิติพงศ์ ผาสุขใจ มี 

10 ทพญ. ณุวีร์ วิบูรณวงศ์  มี 

11 ทพญ. ตวงรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์ มี 

12 ทพ. ตะวัน แสงซื่อ ไม่มี 

13 ทพญ. ทักษิญา ทักษิญ มี 

14 ทพ. ธนพล งามเชิดตระกูล ไม่มี 

15 ทพญ. ธีระนัฏ สุขาพันธุ์ มี 

16 ทพญ. นพรัตน์ จูฑศรีพานิช มี 

17 ทพ. นรปกรณ์ ชอบธรรม มี 

18 ทพญ. นันท์มนัส ย่างสุข มี 

19 ทพ. ปพน ภัทรกิจนิรันดร์ ไม่มี 

20 ทพญ. ปัญจลักษณ์ ฉัตรแก้วบุญเรือง มี 

21 ทพญ. ปาจรีย์ เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 

22 ทพญ. ปิติธิดา คงชีพ มี 

23 ทพญ. ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ์ มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

24 ทพญ. ฝนทิพย์ กองอินทร์ ไม่มี 

25 ทพ. พศวัต พูลเกิด มี 

26 ทพญ. พิชาภา กสิไพศาล มี 

27 ทพญ. ภัทรลภา หล่อสุวรรณศิริ มี 

28  ทพ. ภาณุวัฒน์ สีกงพาน มี 

29 ทพญ. มนต์ทิพย์ มนต์สถาพร มี 

30 ทพ. ฤทธา มาภักดีวงศ์ มี 

31 ทพญ. ลลิตา ตั้งรัชตะกุล ไม่มี 

32 ทพ. วทัญญู อันพัฒนากูล มี 

33 ทพ. วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ ไม่มี 

34 ทพญ. วรลักษณ์ อังประภาพรชัย มี 

35 ทพ. ศตวรรษ มานพพันธ์ มี 

36 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 

37 ทพ. สิทธินันต์ สุปิยพันธุ์ มี 

38 ทพ. สุริยะกุล วงษ์ซื่อ มี 

39 ทพญ. อัจฉราวดี นุชเฉย มี 

40 ทพญ. อัจฉริยา ตั้งจิตร์ตรง มี 

41 ทพญ. อาภากร อารีวัฒนา ไม่มี 

42 ทพญ. เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กนกภรณ์ สุวรรณกาฬ มี 
2 เรืออากาศโท กวีวัชร์ ตันติเศรณี มี 
3 ทพญ. กิติยา พงษ์สุพต มี 
4 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไม่มี 
5 ทพญ. จิตรลดา ชื่นวีระวณิชย์ ไม่มี 
6 ทพญ. ชวนิล อินธิเดช มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
7 ทพ. ชวิน อําไพ มี 
8 ทพ. ชิน ปุรินทราภิบาล ไม่มี 
9 ทพ. ฐิติพงศ์ ผาสุขใจ มี 

10 ทพญ. ณุวีร์ วิบูรณวงศ์  มี 
11 ทพญ. ตวงรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์ มี 
12 ทพ. ตะวัน แสงซื่อ ไม่มี 
13 ทพญ. ทักษิญา ทักษิญ มี 
14 ทพ. ธนพล งามเชิดตระกูล ไม่มี 
15 ทพญ. ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์ มี 
16 ทพญ. ธีรนุช รุจิเรกานุสรณ์ ไม่มี 
17 ทพญ. นพรัตน์ จูฑศรีพานิช มี 
18 ทพ. นรปกรณ์ ชอบธรรม มี 
19 ทพญ. นฤพร องค์ประกอบกุล ไม่มี 
20 ทพญ. นันท์มนัส ย่างสุข มี 
21 ทพ. ปพน ภัทรกิจนิรันดร์ ไม่มี 
22 ทพญ. ปัญจลักษณ์ ฉัตรแก้วบุญเรือง มี 
23 ทพญ. ปาจรีย์ เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 
24 ทพญ. ปิติธิดา คงชีพ มี 
25 ทพญ. ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ์ มี 
26 ทพ. ปิยวุฒ ิสุวรรณรักษ์ ไม่มี 
27 ทพญ. ไปรยา เศรษฐะทัตต์ มี 
28 ทพญ. พรนภัส วงค์ษา มี 
29 ทพ. พศวัต พูลเกิด มี 
30 ร.ต.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี ไม่มี 
31 ทพญ. ภัทรลภา หล่อสุวรรณศิริ มี 
32  ทพ. ภาณุวัฒน์ สีกงพาน มี 
33 ทพญ. มนต์ทิพย์ มนต์สถาพร มี 
34 ทพ. รณวัฒน์ แสนสุข ไม่มี 
35 ทพ. ฤทธา มาภักดีวงศ์ มี 
36 ทพญ. ลลิตา ตั้งรัชตะกุล ไม่มี 
37 ทพ. วทัญญู อันพัฒนากูล มี 
38 ทพ. วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ ไม่มี 
39 ทพญ. วรลักษณ์ อังประภาพรชัย มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
40 ทพ. ศตวรรษ มานพพันธ์ มี 
41 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
42 ทพ. สมพล จั่วแจ่มใส ไม่มี 
43 ทพ. สัณฐิต ไชยอ่อนแก้ว ไม่มี 
44 ทพ. สิทธินันต์ สุปิยพันธุ์ มี 
45 ทพญ. สิปภาภัค อินแหลง มี 
46 ทพญ. สิริกัลยา เวชพร มี 
47 ทพญ. สุนิตา ทิพย์มณฑา มี 
48 ทพ. สุริยะกุล วงษ์ซื่อ มี 
49 ทพญ. อักษร กิตติสถากุล ไม่มี 
50 ทพญ. อังคณา พรธารักษ์เจริญ มี 
51 ทพญ. อัจฉราวดี นุชเฉย มี 
52 ทพญ. อัจฉริยา ตั้งจิตร์ตรง มี 
53 ทพญ. อาภากร อารีวัฒนา ไม่มี 
54 ทพญ. เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร มี 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กนกภรณ์ สุวรรณกาฬ มี 
2 ทพญ. กฤษชนก  ดึงไตรย์ภพ มี 
3 เรืออากาศโท กวีวัชร์ ตันติเศรณี มี 
4 ทพญ. กัลยกร เจริญผล ไม่มี 
5 ทพญ. ชวนิล อินธิเดช มี 
6 ทพ. ชวิน อําไพ มี 
7 ทพ. ชิน ปุรินทราภิบาล ไม่มี 
8 ทพ. ฐิติพงศ์ ผาสุขใจ มี 
9 ทพ. ตะวัน แสงซื่อ ไม่มี 

10 ทพ. ธนพล งามเชิดตระกูล ไม่มี 
11 ทพญ. ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์ มี 
12 ทพญ. ธีระนัฏ สุขาพันธุ์ มี 
13 ทพญ. นันท์มนัส ย่างสุข มี 
14 ทพญ. นุชนันท์ เศวตโชติ มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
15 ทพ. ปพน ภัทรกิจนิรันดร์ ไม่มี 
16 ทพญ. ปาจรีย์ เติมรุ่งเรืองเลิศ มี 
17 ทพญ. ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ์ มี 
18 ทพญ. พรนภัส วงค์ษา มี 
19 ทพ. พศวัต พูลเกิด มี 
20  ทพ. ภาณุวัฒน์ สีกงพาน มี 
21 ทพญ. มนต์ทิพย์ มนต์สถาพร มี 
22 ทพญ. ลลิตา ตั้งรัชตะกุล ไม่มี 
23 ทพ. วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ ไม่มี 
24 ทพญ. วรลักษณ์ อังประภาพรชัย มี 
25 ทพ. ศตวรรษ มานพพันธ์ มี 
26 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
27 ทพญ. ศิริณา  บริรักษ์ธนกุล ไม่มี 
28 ทพ. สิทธินันต์ สุปิยพันธุ์ มี 
29 ทพ. สุริยะกุล วงษ์ซื่อ มี 
30 ทพญ. อัจฉราวดี นุชเฉย มี 
31 ทพญ. อัจฉริยา ตั้งจิตร์ตรง มี 
32 ทพญ. อาภากร อารีวัฒนา ไม่มี 
33 ทพญ. เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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5.  สาขาทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. ชนะจิต ผลเจริญ มี 
2 ทพญ. ชิสา ตัณฑะกูล ไม่มี 
3 ทพ. ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์ มี 
4 ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพัน มี 
5 ทพ. วศิน มหาศรานนท์ มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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6.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กัญญาพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา ไม่มี 
2 ทพญ. เกษรา แก้วเขียว มี 
3 ทพญ. ชนิดา กันนะ ไม่มี 
4 ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ ไม่มี 
5 ทพญ. ญาณิศา ชัชวาลวิโรจน์ ไม่มี 
6 ทพญ. ฐิตินันท์ วิญญูวนิช มี 
7 ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ ไม่มี 
8 ทพญ. ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ ์ มี 
9 ทพ. ณัฐนนท์ ฉายะ ไม่มี 

10 ทพญ. ณัฐรัตน์ นุชอุดม ไม่มี 
11 ทพญ. ทิพย์วรรณ ลิ่มสกุล ไม่มี 
12 ทพ. นครินทร์ กวีธนาธรรม มี 
13 ทพญ. นภสร ตันพิพัฒน์ มี 
14 ทพญ. นริศรา บุญรอด มี 
15 ทพญ. นฤวันต์ รวดเร็ว มี 
16 ทพ. นัชชา คลังจตุรเวทย์ มี 
17 ทพญ. นันทะนิจ ด่อนแผ้ว ไม่มี 
18 ทพญ. นานา จูมงคล มี 
19 ทพญ. ปาณิศา กรรตุกิติ ไม่มี 
20 ทพญ. ปารมี ธนเรืองรอง มี 
21 ทพญ. ปาริชาต ฉินชิยานนท์ มี 
22 ทพญ. ปิ่นมนัส วิญญูตระกูล ไม่มี 
23 ทพญ. พลอยไพลิน มโนวิลาส ไม่มี 
24 ทพญ. พศิกา เทียนเงิน มี 
25 ทพ. พิสิฐ สุขสุพันธ ์ มี 
26 ทพ. พิสุทธิ ์นครน้อย ไม่มี 
27 ทพญ. ภคภัทร วิมลมุกข์ ไม่มี 
28 ทพญ. ภัทร อันชื่น มี 
29 ทพญ. ภาสิน ีนวมวิสุทธิ์ ไม่มี 
30 ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร มี 
31 ทพญ. มนัสวี อาจสมโภช มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
32 ทพญ. เมธ์วดี เลาหสถิตย ์ มี 
33 ทพญ. วรรษมน สนใจธรรม ไม่มี 
34 ทพญ. วัชระภา อดุลยวัฒน์ มี 
35 ทพญ. วิชญา ไฝเครือ มี 
36 ทพญ. ศรัณยา พลศร ี มี 
37 ทพ. ศรายุธ ชินโคตรพงศ์ มี 
38 ทพญ. ศุทธิน ีวิริยะสืบพงศ์ ไม่มี 
39 ทพ. ศุภเนตร ลาภวัฒนา มี 
40 ทพญ. ศุภิสรา ลิกานนท์สกุล ไม่มี 
41 ทพญ. สุชญา นิ่มกุลรัตน์ มี 
42 ทพญ. สุนิสา ศรีสมเกียรติ มี 
43 ทพญ. สุภาวด ีวงศ์พิทักษ์ มี 
44 ทพ. สุริยา สําเร็จกิจ ไม่มี 
45 ทพญ. หทัยภัทร วงศ์หิรัญเดชา ไม่มี 
46 ทพญ. อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ มี 
47 ทพญ. อมตวรรณ  อินทรีย์ ไม่มี 
48 ทพ. อรรถพล พัฒนจินดากุล มี 
49 ทพญ. อาภากร จํามั่น มี 
50 ทพ. เอธัส อําพนนวรัตน์ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

1 ทพญ. กัญญาพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา ไม่มี 

2 ทพญ. เกษรา แก้วเขียว มี 

3 ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ ไม่มี 

4 ทพญ. ญาณิศา ชัชวาลวิโรจน์ ไม่มี 

5 ทพญ. ฐิตินันท์ วิญญูวนิช มี 

6 ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ ไม่มี 

7 ทพญ. ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ ์ มี 

8 ทพ. ณัฐนนท์ ฉายะ ไม่มี 

9 ทพญ. ณัฐรัตน์ นุชอุดม ไม่มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

10 ทพญ. ณิชธิดา นิรมานสกุล มี 

11 ทพญ. ทิพย์วรรณ ลิ่มสกุล ไม่มี 

12 ทพญ. นริศรา บุญรอด มี 

13 ทพญ. นฤวันต์ รวดเร็ว มี 

14 ทพ. นัชชา คลังจตุรเวทย์ มี 

15 ทพญ. นันทะนิจ ด่อนแผ้ว ไม่มี 

16 ทพญ. นานา จูมงคล มี 

17 ทพญ. ปารมี ธนเรืองรอง มี 

18 ทพญ. ปาริชาต ฉินชิยานนท์ มี 

19 ทพญ. ปิ่นมนัส วิญญูตระกูล ไม่มี 

20 ทพญ. พศิกา เทียนเงิน มี 

21 ทพ. พิสิฐ สุขสุพันธ ์ มี 

22 ทพ. พิสุทธิ ์นครน้อย ไม่มี 

23 ทพญ. ภคภัทร วิมลมุกข์ ไม่มี 

24 ทพญ. ภัทร อันชื่น มี 

25 ทพญ. ภาสิน ีนวมวิสุทธิ์ ไม่มี 

26 ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร มี 

27 ทพญ. มนัสวี อาจสมโภช มี 

28 ทพญ. มลภิรา กะแก้ว มี 

29 ทพญ. เมธ์วดี เลาหสถิตย ์ มี 

30 ทพญ. รัตรวี แก่นศักดิ์ศิริ ไม่มี 

31 ทพญ. วรรษมน สนใจธรรม ไม่มี 

32 ทพญ. วัชระภา อดุลยวัฒน์ มี 

33 ทพญ. วิชญา ไฝเครือ มี 

34 ทพญ. ศรัณยา พลศร ี มี 

35 ทพ. ศรายุธ ชินโคตรพงศ์ มี 

36 ทพญ. ศุทธิน ีวิริยะสืบพงศ์ ไม่มี 

37 ทพ. ศุภเนตร ลาภวัฒนา มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 

38 ทพญ. ศุภิสรา ลิกานนท์สกุล ไม่มี 

39 ทพญ. สุชญา นิ่มกุลรัตน์ มี 

40 ทพญ. สุนิสา ศรีสมเกียรติ มี 

41 ทพญ. สุภาวด ีวงศ์พิทักษ์ มี 

42 ทพ. สุริยา สําเร็จกิจ ไม่มี 

43 ทพญ. หทัยภัทร วงศ์หิรัญเดชา ไม่มี 

44 ทพญ. อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ มี 

45 ทพญ. อมตวรรณ  อินทรีย์ ไม่มี 

46 ทพญ. อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ ไม่มี 

47 ทพ. อรรถพล พัฒนจินดากุล มี 

48 ทพญ. อสมาภรณ์ นิลพราหมณ์ ไม่มี 

49 ทพญ. อาภากร จํามั่น มี 

50 ทพ. เอธัส อําพนนวรัตน์ มี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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7. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. จิตรลดา ชื่นวีระวณิชย์ ไม่มี 
2 ทพญ. โชษิตา ธีระเกษมสุข ไม่มี 
3 ทพญ. ณัฏฐรี ผลิตกรรม มี 
4 ทพ. ณัฐนนท์ ฉายะ ไม่มี 
5 ทพ. ณัฐวุฒิ บริกุล มี 
6 ทพญ. ณิชาภา ธนาดลพิจิต มี 
7 ทพญ. ธัญชนก ปุรณะภักดี ไม่มี 
8 ทพญ. นภสร พรพิทักษ์สุข ไม่มี 
9 ทพญ. เบญญาภา ตันตินิกร มี 

10 ทพญ. ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล มี 
11 ทพญ. มัลลิกา อนันตสายนนท์ มี 
12 ทพญ. วิรงรอง ลังกาพินธุ ์ มี 
13 ทพญ. ศศิประภา คูวัธนไพศาล ไม่มี 
14 ทพ. อํานวยวิทย์ รัตนสุธีรานนท์ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. จิตรลดา ชื่นวีระวณิชย์ ไม่มี 
2 ทพญ. โชษิตา ธีระเกษมสุข ไม่มี 
3 ทพญ. ณัฏฐรี ผลิตกรรม มี 
4 ทพ. ณัฐวุฒิ บริกุล มี 
5 ทพญ. ณิชาภา ธนาดลพิจิต มี 
6 ทพญ. ธัญชนก ปุรณะภักดี ไม่มี 
7 ทพญ. เบญญาภา ตันตินิกร มี 
8 ทพญ. ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล มี 
9 ทพญ. มัลลิกา อนันตสายนนท์ มี 

10 ทพ. ราชศักดิ์ ปัญญายง มี 
11 ทพญ. ศศิประภา คูวัธนไพศาล ไม่มี 
12 ทพ. อํานวยวิทย์ รัตนสุธีรานนท์ ไม่มี 

 
************************************************************************************* 
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8.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพญ. กรวิภา รุ่งเรือง มี 
2 ทพ. กษมา กันต์พิทยา ไม่มี 
3 ทพญ. กัญญารัตน์ บุญยรัตน์ มี 
4 ทพ. กัมพล รัตตินทิวานนท์ มี 
5 ทพญ. กัลย์ธิรา ว่องนาวี มี 
6 ทพ. ไกรสร อาษาทอง มี 
7 ร้อยโทหญิง จารุวรรณ ตันบุญ ไม่มี 
8 ทพญ. ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ มี 
9 ทพญ. ญาณิกา วัฒนเรืองชัย มี 

10 ทพญ. ณัฐวรา จํารูญศรี มี 
11 ทพญ. ดวงกมล  พงศ์โสภิตานันท์ มี 
12 ทพญ. ธีรนุช รุจิเรกานุสรณ์ ไม่มี 
13 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
14 ทพ. บุญเสริม โค้วตระกูล ไม่มี 
15 ทพ. ปรินท์ อิทธิวจนะ มี 
16 ทพ. พร้อมพงศ์ รัตนโภคา มี 
17 ทพ. พิริยะ สุภพานิชย์ มี 
18 ทพญ. ภวิกา เสริมศักดิ์ มี 
19  ทพญ. ภัสสรา ฉัตรวิชัย ไม่มี 
20 ทพญ. มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ มี 
21 ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ ไม่มี 
22 ทพ. วสวัตติ์ โตแสงชัย ไม่มี 
23 ทพญ. วิชญานี บุ้งทอง มี 
24 ทพญ. วีณา รินสาธร มี 
25 ทพ. ศรายุทธ จันทร์หอม ไม่มี 
26 ทพญ. สุพัตรา เหมือนพร้อม มี 
27 ทพ. อนันต์ ลิ้มจินดานุวัฒน์ ไม่มี 
28 ทพ. อรรถพล พัฒนจินดากุล มี 
29 ทพญ. อักษร กิตติสถากุล ไม่มี 
30 ทพญ. อาภาศิริ ฐานะ มี 
31 ทพ.  ิสิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพ. กษมา กันต์พิทยา ไม่มี 
2 ทพญ. กัญญารัตน์ บุญยรัตน์ มี 
3 ทพ. กัมพล รัตตินทิวานนท์ มี 
4 ทพญ. กัลย์ธิรา ว่องนาวี มี 
5 ร้อยโทหญิง จารุวรรณ ตันบุญ ไม่มี 
6 ทพญ. ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ มี 
7 ทพญ. ชุติกานต์ บัดแก้ว ไม่มี 
8 ทพญ. ณัฐวรา จํารูญศรี มี 
9 ทพญ. ดรุณี ชุมโรย มี 

10 ทพญ. ทิฆัมพร มะลิซ้อน ไม่มี 
11 ทพญ. ธีรนุช รุจิเรกานุสรณ์ ไม่มี 
12 ทพญ. นุสบา วุฒิอุดมพงศ์ มี 
13 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
14 ทพ. บัญชา สินคณารักษ์ มี 
15 ทพ. บุญเสริม โค้วตระกูล ไม่มี 
16  ทพญ. ภัสสรา ฉัตรวิชัย ไม่มี 
17 ทพญ. มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ มี 
18 ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ ไม่มี 
19 ทพ. วสวัตติ์ โตแสงชัย ไม่มี 
20 ทพญ. วิชญานี บุ้งทอง มี 
21 ทพ. ศรายุทธ จันทร์หอม ไม่มี 
22 ทพญ. อักษร กิตติสถากุล ไม่มี 
23 ทพญ. อาภาศิริ ฐานะ มี 
24 ทพ.  ิสิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย มี 

 
สถาบันทันตกรรม 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
1 ทพ. กษมา กันต์พิทยา ไม่มี 
2 ทพญ. กัญญารัตน์ บุญยรัตน์ มี 
3 ทพญ. กัลย์ธิรา ว่องนาวี มี 
4 ทพ. ไกรสร อาษาทอง มี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต้นสังกัด 
5 ร้อยโทหญิง จารุวรรณ ตันบุญ ไม่มี 
6 ทพ. จีรวัฒน์ เกื้อกูล ไม่มี 
7 ทพญ. ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ มี 
8 ทพญ. ญาณิกา วัฒนเรืองชัย มี 
9 ทพญ. ณัฐวรา จํารูญศรี มี 

10 ทพญ. ดรุณี ชุมโรย มี 
11 ทพญ. ดวงกมล  พงศ์โสภิตานันท์ มี 
12 ทพญ. ธีระนัฏ สุขาพันธุ์ มี 
13 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
14 ทพ. บุญเสริม โค้วตระกูล ไม่มี 
15 ทพ. ปรินท์ อิทธิวจนะ มี 
16 ทพ. พนม สัมพัดสิม มี 
17 ทพ. พร้อมพงศ์ รัตนโภคา มี 
18 ทพ. พิริยะ สุภพานิชย์ มี 
19 ทพญ. เพียงโสภิณ ห่วงญาติ มี 
20 ทพญ. ไพลิน สิทธิโชคตระกูล มี 
21  ทพญ. ภัสสรา ฉัตรวิชัย ไม่มี 
22 ทพญ. มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ มี 
23 ทพ. รณวัฒน์ แสนสุข ไม่มี 
24 ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ ไม่มี 
25 ทพ. วสวัตติ์ โตแสงชัย ไม่มี 
26 ทพญ. วิชญานี บุ้งทอง มี 
27 ทพญ. วีณา รินสาธร มี 
28 ทพ. ศรายุทธ จันทร์หอม ไม่มี 
29 ทพ. สิรภพ อิสีประดิฐ ไม่มี 
30 ทพญ. สุพัตรา เหมือนพร้อม มี 
31 ทพ. สุไมตรี สีส่วน ไม่มี 
32 ทพ. อนันต์ ลิ้มจินดานุวัฒน์ ไม่มี 
33 ทพญ. อาภาศิริ ฐานะ มี 
34 ทพ.  ิสิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย มี 
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หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจะต้องนําหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อมายื่นในวันที่
สอบข้อเขียน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครไม่มีต้นสังกัด 

2. โปรดดูรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ได้ที่ 
www.royalthaident.org หน้าการสมัครการสอบ หัวข้อการสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   30   มกราคม  พ.ศ.2560 
 
 
                         

                                                                              (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
            เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

http://www.royalthaident.org/

