
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2560 

สาขาทันตกรรมจัดฟน  
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อ
วุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมจัดฟน เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560  นั้น 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว  จึงประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ
เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2560 สาขาทันตกรรมจัดฟน         
ดังนี้ 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน ไมมี 
2 ทพญ. กรกช กีรติคุณากร มี 
3 ทพญ. กรกนก คลองวาณิชกุล มี 
4 ทพญ. กรกมล ลัญจนเสถียรชัย ไมมี 
5 ร.อ. หญิง กัญญชลา พงษภัทรรัตน มี 
6 ทพ. กันเขต เกียรติวราวุธ ไมมี 
7 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ มี 
8 ทพญ. กิติพร ไชยเมืองช่ืน มี 
9 ทพญ. กุลชญา จิรัชยโชติ ไมมี 
10 ทพญ. กุลธารินท จิรกุลศักดินนท มี 
11 ทพญ. กุลปรียา วิริยะอมรชัย ไมมี 
12 ทพ. เกริกวัชร สุริยาอัมพร มี 
13 ทพ. คงกฤษ เตชะอภัยคุณ มี 
14 ทพ. คมกริช ละคร มี 
15 ทพ. จารุกฤต ลีลาคุณากร ไมมี 
16 ทพญ. จิดาภา ไหลประสิทธิ ไมมี 
17 ทพญ. จิตรเรขา สัมพันธรัตน ไมมี 
18 ทพญ. จินตจุฑาภัค ทองดี ไมมี 
19 ทพญ. จิราภา วงศไพโรจนพานิช ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
20 ทพญ. จุฑารัตน ฉันทเรืองวณิชย ไมมี 
21 ทพญ. เฉลิมภรณ บุษบง มี 
22 ทพญ. ชนกานต จินดาโรจนกุล มี 
23 ทพญ. ชวิรกาญ แมนพิบูลย ไมมี 
24 ทพญ. ชุติมา นวศรี มี 
25 ทพ. ญาณพัฒน ทรัพยมณนีุกูล มี 
26 ร.ท.หญิง ญาณสิณ ีหงสเลิศนภากุล มี 
27 ทพญ. ฐิติรัตน เสียงลอย ไมมี 
28 ทพ. ณัฏฐพงษ สืบพงศเภา ไมมี 
29 ทพญ. ณัฏฐา จํานงค มี 
30 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
31 ทพญ. ณัฐการ โรจนกาญจนพร ไมมี 
32 ทพ. ณัฐพงศ บุญชวนสกุล มี 
33 ทพญ. ณัฐพร นิมมานนท ไมมี 
34 ทพ. ณัฐพล บุญชวย มี 
35 ทพญ. ณัฐาภรณ ประวิตรางกูร ไมมี 
36 เรืออากาศโทหญิง ณันธรีดา พงษพานิช ไมมี 
37 ทพญ. ณิชา อาชาฤทธ์ิ ไมมี 
38 ทพญ. ตวงเต็ม มุทธสกุล ไมมี 
39 ทพญ. ต็อยยีบะ ดาดา ไมมี 
40 ทพญ. ทองทิพย ทับทิม มี 
41 ทพญ. ทิพยธิดา ธีรรัฐ ไมมี 
42 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ มี 
43 ทพ. ธนภัทร ปฐมกุลมัย ไมมี 
44 ทพ. ธนานนท เหลากุลดิลก ไมมี 
45 ทพ. ธัชคม สกาวรัตนโยธิน ไมมี 
46 ทพญ. ธิรดา ธุวพรภกัดีกุล ไมมี 
47 ทพ. ธีรชัย เพียรสิริรัตน มี 
48 ทพญ. ธีรนุช รุจิเรกานุสรณ ไมมี 
49 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
50 ทพญ. นฤพร องคประกอบกุล ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
51 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ ไมมี 
52 ทพญ. นวลนภา  ทิพยถิระพงศ ไมมี 
53 ทพ. นาถวิชญ หงษสถิตย ไมมี 
54 ทพญ. นิชา โตควณิชย ไมมี 
55 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
56 ทพญ. ปกฉัตร บุญภ ู ไมมี 
57 ทพ. ปคุป  เรืองพรหม ไมมี 
58 ทพญ. ปณิดา เมธาวทิย ไมมี 
59 ทพญ. ปรรฐวีร บารมีพิพัฒน มี 
60 ทพญ. ประภาพร เจิ้ง ไมมี 
61 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
62 ทพ. ปุณณพิชญ สูพานิช ไมมี 
63 ทพ. พงศพล พันธพฤกษ ไมมี 
64 ทพญ. พรพิมล รุงทินพุทธิชัย มี 
65 ทพญ. พรรษมน พินิจจินดาทรัพย ไมมี 
66 ทพญ. พัดชา ชูพุทธิพงศ มี 
67 ทพญ พันธุทิพา ชยุตธนบูลย ไมมี 
68 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ มี 
69 ทพญ. พิชชาพร กาญจนประภาส ไมมี 
70 ทพ. พิชญา พงษสุขเจริญกุล ไมมี 
71 ทพญ. พิมสิริ นันทวภิาวงศ ไมมี 
72 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย มี 
73 ทพ. ภควัต สีเสม มี 
74 ทพญ. ภรณทิพย ต้ังธนะวัฒน มี 
75 ทพญ. ภาวณิ ีตันกิตติวัฒน มี 
76 ทพญ. ภาวณิ ีวิริยะเสถียรกุล ไมมี 
77 ทพญ. เมธวด ีเลาหสถิตย มี 
78 ทพ. เมธา  เสรีธรรมานุวัฒน ไมมี 
79 ทพ. รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา มี 
80 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี มี 
81 ทพญ. วนัญญา นิยม ไมมี 



 4

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
82 ทพญ. วรนุช เชษฐภกัดีจิต มี 
83 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
84 ทพญ. วรวรรณ วรสินธพ ไมมี 
85 ทพญ. วรางคณา  ยรรยงเกษมสุข ไมมี 
86 ทพญ. วริศรา ล้ีประกอบบุญ ไมมี 
87 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
88 ร.ต. วัศพล วงศภาณุวิชญ ไมมี 
89 ทพญ. วารินทร ประชาสุจิต ไมมี 
90 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ มี 
91 ทพญ. วิรงรอง วงศกติิกําจร ไมมี 
92 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ มี 
93 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
94 ทพ. ศรัณย จันทรเจริญ ไมมี 
95 ทพ. ศรายุทธ จันทรหอม ไมมี 
96 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
97 ทพ. สกณัฐ วิจินธนวรรณ มี 
98 ทพ. สิขเรศ ประชานุกูล ไมมี 
99 ทพญ. สินี เชาวรัตน ไมมี 
100 ทพญ. สิริพิมพ พฤกษไพบูลย ไมมี 
101 ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต ไมมี 
102 ทพญ. สุลาวัณย แววสงา ไมมี 
103 ทพ. เสฎฐวุฒิ   ภูริปญญาคุณ มี 
104 ทพญ. หทัยกาญจน อัตตสิริลักษณ ไมมี 
105 ทพญ. หทัยพนัธ เพียรเวช ไมมี 
106 ทพ. อธิศ ธํารงเลิศสกุล มี 
107 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ ไมมี 
108 ทพ. อภิวัฒน ไชยวฒัน มี 
109 ทพญ. อรสา ศรีปรัชญากุล ไมมี 
110 ทพญ. อรสา กฤตยาภิพงศ ไมมี 
111 ทพญ. อริยาภรณ กีรติวรเชษฐกุล ไมมี 
112 ทพญ. อัณณศรา ชิณโชติ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
113 ทพ. อาชว ลิขิตกุลธนพร มี 
114 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
115 ทพญ. อิงอรพรรณ รัยสุวรรณสกุล ไมมี 
116 ทพญ. อิษยา กังวานชัยกุล ไมมี 
117 ทพญ. อุษณยี ปทมาลัย มี 
118 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน ไมมี 
2 ทพญ. กรกช กีรติคุณากร มี 
3 เรืออากาศโท กววีัชร ตันติเศรณี มี 
4 ร.อ. หญิง กัญญชลา พงษภัทรรัตน มี 
5 ทพ. กันเขต เกียรติวราวุธ ไมมี 
6 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ มี 
7 ทพ. กิชสิทธ์ิ ชีวากร มี 
8 ทพญ. กิติพร ไชยเมืองช่ืน มี 
9 ทพญ. กุลชญา จิรัชยโชติ ไมมี 
10 ทพญ. กุลธารินท จิรกุลศักดินนท มี 
11 ทพญ. กุลปรียา วิริยะอมรชัย ไมมี 
12 ทพ. เกริกวัชร สุริยาอัมพร มี 
13 ทพ. คงกฤษ เตชะอภัยคุณ มี 
14 ทพ. จารุกฤต ลีลาคุณากร ไมมี 
15 ทพญ. จิดาภา ไหลประสิทธิ ไมมี 
16 ทพญ. จินตจุฑาภัค ทองดี ไมมี 
17 ทพญ. จิราภา วงศไพโรจนพานิช ไมมี 
18 ทพ. จุฑาธิป ปนเปลวทอง ไมมี 
19 ทพ. จุฑารพ  ตุนภรณ มี 
20 ทพญ. เฉลิมภรณ บุษบง มี 
21 ทพญ. ชนกานต จินดาโรจนกุล มี 
22 ทพญ. ชวิรกาญ แมนพิบูลย ไมมี 
23 ทพญ. ชุติมา นวศรี มี 
24 ทพ. ญาณพัฒน ทรัพยมณนีุกูล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
25 ร.ท.หญิง ญาณสิณ ีหงสเลิศนภากุล มี 
26 ทพ. ณัฏฐพงษ สืบพงศเภา ไมมี 
27 ทพญ. ณัฏฐา จํานงค มี 
28 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
29 ทพ. ณัฐธพัฒน บุรพธานินทร ไมมี 
30 ทพญ. ณัฐนพนิ บุญเสนอ ไมมี 
31 ทพญ. ณัฐนนัท วัฒนอเนก มี 
32 ทพ. ณัฐพล บุญชวย มี 
33 ทพญ. ณัฐรว ีขุมจันทร มี 
34 ทพญ. ณิชา อาชาฤทธ์ิ ไมมี 
35 ทพญ. ตวงเต็ม มุทธสกุล ไมมี 
36 ทพญ. ต็อยยีบะ ดาดา ไมมี 
37 ทพ. เตชนศิษฐ ธนสรรวนิช มี 
38 ทพญ. ทองทิพย ทับทิม มี 
39 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ มี 
40 ทพญ. ธนพร ภูมิอมร มี 
41 ทพ. ธนภัทร ปฐมกุลมัย ไมมี 
42 ทพ. ธนานนท เหลากุลดิลก ไมมี 
43 ทพญ. ธันยจิรา เกื้อกลูกังวานผล ไมมี 
44 ทพญ. ธิรดา ธุวพรภกัดีกุล ไมมี 
45 ทพ. ธีรชัย เพียรสิริรัตน มี 
46 ทพญ. ธีรนุช รุจิเรกานุสรณ ไมมี 
47 ทพ. ธีรภัทร ศิริวรรณ ไมมี 
48 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
49 ทพญ. นฤพร องคประกอบกุล ไมมี 
50 ทพญ. นัฐฐา แพทยนเุคราะห มี 
51 ทพญ. นันทนภัส  จองคํา ไมมี 
52 ทพ. นาถวิชญ หงษสถิตย ไมมี 
53 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
54 ทพญ. บุญธิดา ตระกูลฉาง ไมมี 
55 ทพญ. บุรนี อนุรักษกุลกิจ มี 
56 ทพญ. บูรญา ศรีธิดวง ไมมี 
57 ทพ. ปคุป  เรืองพรหม ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
58 ทพญ. ปณิดา เมธาวทิย ไมมี 
59 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
60 ทพญ. ปรรฐวีร บารมีพิพัฒน มี 
61 ทพ. ปรัชญชวิน เหลาหชัยอรุณ ไมมี 
62 ทพญ. ปวีณา ธรรมธราธาร ไมมี 
63 ทพญ. ปาจรีย แกวภมิูแห มี 
64 ทพ. ปุณณพิชญ สูพานิช ไมมี 
65 ทพญ. พรพิมล รุงทินพุทธิชัย มี 
66 ทพญ. พรรษมน พินิจจินดาทรัพย ไมมี 
67 ทพญ. พัดชา ชูพุทธิพงศ มี 
68 ทพญ พันธุทิพา ชยุตธนบูลย ไมมี 
69 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ มี 
70 ทพญ. พิชชาพร กาญจนประภาส ไมมี 
71 ทพ. พิสุทธ์ิ นครนอย ไมมี 
72 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย มี 
73 ทพญ. เพ็ญบุญญา ศิริปจะนะ ไมมี 
74 ทพ. ภควัต สีเสม มี 
75 ทพญ. ภรณทิพย ต้ังธนะวัฒน มี 
76 ทพญ. ภาวณิ ีตันกิตติวัฒน มี 
77 ทพญ. ภาวณิ ีวิริยะเสถียรกุล ไมมี 
78 ทพ. ภิภพ สุทธิประภาภรณ ไมมี 
79 ทพญ. เมธวด ีเลาหสถิตย มี 
80 ทพ. เมธา  เสรีธรรมานุวัฒน ไมมี 
81 ทพ. รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา มี 
82 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี มี 
83 ทพญ. ฤทธ์ิสกุล  ปญจธรรมวิทย ไมมี 
84 ทพญ. วนัญญา นิยม ไมมี 
85 ทพญ. วรนุช เชษฐภกัดีจิต มี 
86 ทพญ. วรางคณา  ยรรยงเกษมสุข ไมมี 
87 ทพญ. วริศรา รัตนะสุภา มี 
88 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
89 ทพญ. วารินทร ประชาสุจิต ไมมี 
90 ทพญ. วาสิฏฐี ศรีพจนารถ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
91 ทพ. วิชานนโชติ ราชวัง มี 
92 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ มี 
93 ทพญ. วิรงรอง วงศกติิกําจร ไมมี 
94 ทพญ. วิสมา วิทยานุกรกิจ ไมมี 
95 ทพญ. ศมน ทองสวัสดิ์วงศ ไมมี 
96 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
97 ทพญ. ศรัณยา อังวราวงศ มี 
98 ทพ. ศรัณย มยุระสาคร ไมมี 
99 ทพ. ศรายุทธ จันทรหอม ไมมี 
100 ทพญ. ศศกร รพีธนธร ไมมี 
101 ทพญ. ศิริรัตน เหลืองไทยงาม มี 
102 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
103 ทพ. ศุภณัฏฐ ตันตยานุสรณ มี 
104 ทพ. สกณัฐ วิจินธนวรรณ มี 
105 ทพญ. สินี เชาวรัตน ไมมี 
106 ทพญ. สิริพิมพ พฤกษไพบูลย ไมมี 
107 ทพญ. สุธิรา คําแกว มี 
108 ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต ไมมี 
109 ทพญ. สุลาวัณย แววสงา ไมมี 
110 ทพ. เสฎฐวุฒิ   ภูริปญญาคุณ มี 
111 ทพญ. หทัยกาญจน อัตตสิริลักษณ ไมมี 
112 ทพ. อธิศ ธํารงเลิศสกุล มี 
113 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ ไมมี 
114 ทพ. อภิวัฒน ไชยวฒัน มี 
115 ทพญ. อรสา กฤตยาภิพงศ ไมมี 
116 ทพญ. อริยาภรณ กีรติวรเชษฐกุล ไมมี 
117 ทพญ. อัณณศรา ชิณโชติ ไมมี 
118 ทพ. อาชว ลิขิตกุลธนพร มี 
119 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
120 ทพญ. อิษยา กังวานชัยกุล ไมมี 
121 ทพญ. อุษณยี ปทมาลัย มี 
122 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 
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หมายเหตุ 1. ผูสมัครท่ีมีตนสังกัดจะตองนําหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมายื่นในวันท่ี
สอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

2. โปรดดูรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือกเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาตางๆ ไดท่ี 
www.royalthaident.org หนาการสมัครการสอบ หัวขอการสมัครเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.2560 
 
          
                

                                                                             (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                     เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


