เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจาปีการศึกษา 2562

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจาปีการศึกษา 2562 นั้น
ที่ป ระชุม คณะผู ้บ ริห ารราชวิท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ง ประเทศไทย ครั้ง ที ่ 4/256 2 เมื ่อ วัน ที่
24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจาปี
การศึกษา 2562 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ดังรายชื่อต่อไปนี้
สาขา/สถาบัน/รายชื่อ
ต้นสังกัด
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพญ.วราภรณ์ กาหลิบ
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส
(มีต้นสังกัด)
3. เรือโทกณภัทร พงศ์เฉลิมพร

(มีต้นสังกัด)

4. ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์

(มีต้นสังกัด)

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
ทพ.พรภพ รัตนอาภา

(มีต้นสังกัด)

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพญ.ปรางทิพย์ วรขจิต
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.พิชชาภา ผุดผ่อง
(มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.อริสา เครือชัยพินิต
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ
(มีต้นสังกัด)
5. ทพ.สุทีป ปาวา
(ไม่มีต้นสังกัด)
6. ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์
(มีต้นสังกัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กทม.

รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์
รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เอกชน
กรมราชทัณฑ์

2
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทพญ.บวรลักษณ์ คาภีระ
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.นงพะงา จิตรปรีดา
(มีต้นสังกัด)
3. ทพ.สุเมธี ยุทธวงศ์
(มีต้นสังกัด)

โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
ทพญ.ณัฐณิชา ศรีสหบุรี

สสจ.อานาญเจริญ

(มีต้นสังกัด)

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ทพ.นพ.อมรเทพ มั่งมี
(มีต้นสังกัด)
2. ร.ต.อนวัช สถิตเดชกุญชร
(มีต้นสังกัด)
3. ทพ.วิภาส ตั้งจรรยาธรรม
(มีต้นสังกัด)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตั ตานี
รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

จ.อุบลราชธานี
4. ทพญ.กนกลักษณ์ ตระการผล

(มีต้นสังกัด)

โรงพยาบาลศีขรภูม ิ จ.สุรินทร์

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล
2. ทพ.สรรพากร กุลพรศักดิ์

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจติ ร

รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลชลบุรี
1. ทพญ.หทัยชนก ยินดีสมปอง
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.จุฑารัตน์ มกร์ดารา
(มีต้นสังกัด)
3. ทพ.ถิรภัทร พันธ์สุโภ
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.พชรพรรณ เปาปราโมทย์
(มีต้นสังกัด)

รพ.แหลมงอบ จ.ตราด
รพ.สนม จ.สุรินทร์
รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

3
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลตารวจ
ทพญ.อวัสดา ชาญเนติกิจ
(มีต้นสังกัด)

รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จ.อุบลราชธานี

รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลหาดใหญ่
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลขอนแก่น
1. ทพญ.ชวัลนุช จิวังกูร
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.พาศิริ ตั้งสาเริงวงศ์
(มีต้นสังกัด)
3. ทพ.อนันต์สิทธิ์ จินาวงศ์
(มีต้นสังกัด)

รพ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
รพ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

รายชื่อผูต้ ิดสารอง
ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.วัฒนชัย สมน้อย
(มีต้นสังกัด)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จ.พะเยา
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

4
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.ดิศพล สมศิริวัฒนา
(มีต้นสังกัด)
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขา ปริทันตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพญ.จารุตา โมกขกุล
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร

(มีต้นสังกัด)

3. ทพญ.ปริณาห์ ช้างมิ่ง
4. ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา

(มีต้นสังกัด)
(ไม่มีต้นสังกัด)

รพ.สงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
รพ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
เอกชน

รายนามผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ปริทันตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพ.สุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.อรรคพล บรรลือ
(มีตน้ สังกัด)
3. ทพญ.นันธิยา สุขเจริญ
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.กัปปิยา เชาวกุล
(มีต้นสังกัด)
5. ทพญ.ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล
(ไม่มีต้นสังกัด)
รายนามผู้ติดสารอง
ไม่มี

รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
เอกชน

5
สาขา ปริทันตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทพ.ศรัณย์ มยุระสาคร
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.สุมณี ไทรทอง
(มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.มานา นราธิปกร
(ไม่มีต้นสังกัด)

รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เอกชน

รายนามผู้ตดิ สารอง (มีต้นสังกัด)
ทพญ.ธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์

รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

รายนามผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะอรรถ

(มีต้นสังกัด)

(ไม่มีต้นสังกัด)

สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพญ.เพ็ญพิชชา อาจฤทธิรงค์
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.ชุติมณฑน์ สมประจบ
(มีต้นสังกัด)

เอกชน

3. ทพญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์
4. ทพญ.กนกวรรณ ตรีวัฒนาวงศ์
5. ทพญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(ไม่มีต้นสังกัด)

รพ.คง จ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มงานทันตกรรม
รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
รพ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง
เอกชน

รายชื่อผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพญ.ศุภนิดา แก้วกาชัย

(ไม่มีต้นสังกัด)

เอกชน

สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพญ.ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.ธนันต์ทัศน์ ชาวหัวเวียง
(ไม่มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.ธารวิมล หิรัญนพเจริญ
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.นฤมล ศรีโวหะ
(มีต้นสังกัด)
5. ทพญ.นิอัสมา ปรัชญาประทีป
(มีต้นสังกัด)
6. ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล
(มีต้นสังกัด)

รพ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เอกชน
รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รพ.กะเปอร์ จ.ระนอง
รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6
รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.นนทิยา พุ่มชูศรี
2. ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์
3. ทพญ.วริศรา ชูเชิด

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการพิจารณา
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพญ.กรกนก คล่องวาณิชกุล
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.จิรัฐา จันทรอัมพร
(ไม่มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.ดวงหทัย จีรเธียรนาถ
(มีต้นสังกัด)
5. ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กลุ
(มีต้นสังกัด)
6. ทพญ.นันท์นภัส จองคา
(มีต้นสังกัด)
7. ทพญ.เบญจา เสรีวิสัย
(มีต้นสังกัด)
8. ทพญ.พัชยา สิทธิสาริบุตร
(มีต้นสังกัด)
9. ทพญ.รัตนพร ภัทราคร
(มีต้นสังกัด)
10. ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน
(มีต้นสังกัด)

รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เอกชน
รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
รพ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลาพูน
รพ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
รพ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
รพ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์
2. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์

รพ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

รายชื่อผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพ.วชิระ ตันติฤทธิพร

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

(ไม่มีต้นสังกัด)

สาขาทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ทพญ.กติกา ใจกล้า
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.ณัฐภัทร คานึงสิทธิ
(มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.พาขวัญ กุลชุติสิน
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ
(มีต้นสังกัด)

เอกชน

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
รพ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.ตราด จ.ตราด
รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง

7
5. ทพญ.ภูมรินทร์ ธรรมมนุญกุล
6. ทพ.กันเขต เกียรติวราวุธ

(มีต้นสังกัด) รพ.ปากชม จ.เลย
(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน

รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.มานิตา ตั้งวิพัฒนพงค์
(มีต้นสังกัด)
3. ร.ท.หญิง ทพญ.สุพิชชา บุญ-หลง
(มีต้นสังกัด)
4. ทพ.เสฎฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
(มีต้นสังกัด)
5. ทพญ.ณิชนันทน์ บริบูรณ์
(ไม่มีต้นสังกัด)
6. ทพญ.ภัทธสุดา ล้วนอารีสถิตย์
(ไม่มีต้นสังกัด)
7. ทพ.สีหชาติ ลิมปิวัฒนา
(มีต้นสังกัด)
8. ทพญ.ชลธิชา ทรัพย์สมบูรณ์
(มีต้นสังกัด)
9. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข
(มีต้นสังกัด)
10. ทพญ.พิชญ์วิภา เมลืองนนท์
(มีต้นสังกัด)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
รพ.กองบิน กองบิน ๒๑
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกชน
เอกชน
รพ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
รพ.นครพนม จ.นครพนม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จ.นนทบุรี

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม
2. ทพญ.ธัญญา วัฒนเมธียานนท์

รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รพ.แม่สอด จ.ตาก

รายชื่อผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.ศิรณา รัตนราศรี
2. ทพ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน
(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทพ.นนท์นที ฉลองเกื้อกูล
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.อมรวดี น่วมสวัสดิ์
(มีต้นสังกัด)
3. ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์
(มีต้นสังกัด)
4. ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง
(มีต้นสังกัด)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
รพ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
รพ.ม.บูรพา จ.ชลบุรี
สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
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รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
ทพญ.ชุติมา นวศรี

(มีต้นสังกัด)

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ไม่มี
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ระหว่างการพิจารณา
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ทพ.ณรงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐบัณฑิต
(มีต้นสังกัด) รพ.ศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2. ทพ.ท๊อป จิตรไกรสร
(มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ทพญ.ปวีณา คงคอน
(มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ทพญ.เพียงขวัญ สายประเสริฐ
(มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ทพญ.สรวงพร ตันติศรีไกรแสง
(มีต้นสังกัด) รพ.น้าโสม จ.อุดรธานี
6. ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ
(มีต้นสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
ไม่มี
สาขา ทันตสาธารณสุข
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มีผู้สมัคร
สาขา ทันตสาธารณสุข
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย
(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน
2. ทพญ.กษมลรัตน์ ดิษฐาน
(มีต้นสังกัด) รพ.กงหรา จ.พัทลุง
รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
ไม่มี
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สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.นันทิชา พฤทธิพันธุ์
(มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.พนิตนาฎ พรรณรายน์
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.มานิตา บุบผาวาสน์
(มีต้นสังกัด)

รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช
รพ.รามาธิบดี กทม.
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ทพญ.สิรินทรา จึงจตุพรชัย
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.สุภลดา เจียกวธัญญู
(ไม่มีต้นสังกัด)
3. ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม
(มีต้นสังกัด)
4. ทพญ.ชญานันทน์ ทีฆกุล
(มีต้นสังกัด)
5. ทพ.นัทธีรา ภูมชาติ
(มีต้นสังกัด)
6. ทพ.รัฐนันท์ โรจนจิรานนท์
(มีต้นสังกัด)

รพ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เอกชน
รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี
รพ.กระบี่ จ.กระบี่
รพ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา
2. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง

รพ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
รพ.นครพนม จ.นครพนม

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

สาขาทันตกรรมหัตถการ
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพญ.กนกกาญจน์ ขอรัตน์
(มีต้นสังกัด)
2. ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล
(ไม่มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.ไพพิศ ศิริธรรมพันธ์
(มีต้นสังกัด)
4. ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์
(มีต้นสังกัด)
5. ทพ.สิวาลัย เลิศคารม
(ไม่มีต้นสังกัด)
6. ทพญ.เอื้อการย์ อุบลสะอาด
(มีต้นสังกัด)
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี

รพ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
เอกชน
รพ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกชน
รพ.จอมพระ จ.สุรินทร์
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สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ทพ.จารุวัฒน์ หารรุ่งศรี
(มีต้นสังกัด)
(แขนงวิชาทันตพยาธิวิทยา)
2. ณัฐนิช ก่อกิจพูนผล
(มีต้นสังกัด)
(แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. เรือโทภาณุ จักรวาลพิทักษ์
(มีต้นสังกัด)
2. ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์
(มีต้นสังกัด)
3. ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย
(มีต้นสังกัด)
4. ร.อ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
(มีต้นสังกัด)
5. ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
(มีต้นสังกัด)
6. ร.ต.หญิงจีนารัตน์ ดวงสุวรรณ
(มีต้นสังกัด)
7. ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์
(ไม่มีต้นสังกัด)
8. ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์
(มีต้นสังกัด)

กรมแพทย์ทหารเรือ
รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กรมแพทย์ทหารบก
เอกชน
รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.นัฐฐา แพทย์นุเคราะห์
2. ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอี่ยม
3. ทพญ.กัลยรัตน์ ไกรประยูร
4. ทพ.ปิยะณัฐ สินธุ์ญา

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.ละงู จ.สตูล
รพ.โพทะเล จ.พิจิตร
รพ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สาขาทันตกรรมทั่วไป
สถาบัน สถาบันทันตกรรม
1. ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์
2. ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย
3. ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี
4. ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์
5. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์
6. ทพ.ชลธิศ สนิทนวล

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(ไม่มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 จ.อุบลราชธานี
รพ.ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
รพ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
เอกชน
รพ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
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7. ทพญ.สวพร นพวงศ์
8. ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี
9. ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์
10. ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม
รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
รพช.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รายชื่อผู้ติดสารอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์
2. ทพญ.พีรยาภรณ์ พวงมลิวัลย์

(มีต้นสังกัด)
(มีต้นสังกัด)

รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
รพ.คง จ.นครราชสีมา

รายชื่อผู้ติดสารอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพญ.ดารณี วณิชตันติพงษ์
(ไม่มีต้นสังกัด) เอกชน
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.รังสิมา จารีบูรณภาพ
(มีต้นสังกัด) รพ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รายชื่อผู้ติดสารอง
ไม่มี
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่มีผู้สมัคร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

