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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

  ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นั้น 

  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธ ิสอบ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.เจตน์สฤษฎิ์ ติตถะสิริ ไม่มี 
2. ทพญ.ชนิกานต์ ชาญชนะโยธิน มี 
3. ทพญ.ธนัชพร ทองงาม ไม่มี 
4. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
5. ทพญ.สิริกันยา สิงห์บุญ ไม่มี 
6. ทพญ.สุชญา พืชน์ไพบูลย์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.เจตน์สฤษฎิ์ ติตถะสิริ ไม่มี 
2. ทพญ.ชนิกานต์ ชาญชนะโยธิน มี 
3. ทพ.ณัฐวัฒน์ ภัทรเจริญสิน มี 
4. ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข มี 
5. ทพญ.ธนัชพร ทองงาม ไม่มี 
6. ทพญ.ธนัฏฐา ต่อทีฆะ มี 
7. ทพ.ธไนย หลายศิริเรืองไร มี 
8. ทพญ.พิชญา เอ่ียมกลาง มี 
9. ทพญ.พิม เชี่ยววิทย์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
10. ทพญ.ไพชญา หลายอำนวย มี 
11. ทพ.วทัญญ ูขอดแก้ว มี 
12. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
13. ทพญ.สิริกันยา สิงห์บุญ ไม่มี 
14. ทพญ.สุชญา พืชน์ไพบูลย์ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ณภัทร กุฎอินทร์ มี 
2. ทพ.ปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา มี 
3. ทพ.พัทรพล คำเงิน มี 
4. ทพญ.ไพชญา หลายอำนวย มี 
5. ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ มี 
6. ทพญ.วิชุดา กิจพ่อค้า มี 
7. ทพ.ศุภณัฐ ศุภกรพิชาญ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกวรรณ ศรีสมบูรณ์ มี 
2. ทพญ.พิชญา เอ่ียมกลาง มี 
3. ทพ.พีรณัฐ ชาญฤทธิเสน ไมมี่ 
4. ทพ.วทัญญ ูขอดแก้ว มี 
5. ทพญ.วิชุดา กิจพ่อค้า มี 
6. ทพ.สุทธิพล แสงสุวรรณโรจน์ มี 
7. ทพ.สุพล คำแก้ว มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.นนต์รัศม์ พรหมเพียรพงศ์ มี 
2. ทพ.พัทรพล คำเงิน มี 
3. ทพญ.พันธ์ชนก จันทร์ผง มี 
4. ทพญ.ไพชญา หลายอำนวย มี 
5. ทพญ.สุชญา พืชน์ไพบูลย์ มี 
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โรงพยาบาลชลบุรี 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ณภัทร กุฎอินทร์ มี 
2. ทพญ.ณัฐณิชา ศิริจริยวัตร มี 
3. ทพ.ณัฐวัฒน์ ภัทรเจริญสิน มี 
4. ทพ.ธไนย หลายศิริเรืองไร มี 
5. ทพญ.นพรดา ส่งเสริม มี 
6. ทพญ.พัฑน์นรี เลิศวิริยะประภา ไม่มี 
7. ทพ.พาทิศ วทัญญา มี 
8. ทพญ.ศศิธร แย้มหลั่งทรัพย์ มี 
9. ทพ.สุทธิพล แสงสุวรรณโรจน์ มี 
10. ทพญ.สุมนทิพย์ รู้กิจ มี 

 

โรงพยาบาลตำรวจ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.เจตน์สฤษฎิ์ ติตถะสิริ ไม่มี 
2. ทพญ.ธนัฏฐา ต่อทีฆะ มี 
3. ทพญ.พัฑน์นรี เลิศวิริยะประภา ไม่มี 
4. ทพ.พาทิศ วทัญญา มี 
5. ทพ.สุทธิพล แสงสุวรรณโรจน์ มี 

 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ณัฐณิชา ศิริจริยวัตร มี 
2. ทพญ.นนต์รัศม์ พรหมเพียรพงศ์ มี 
3. ทพญ.นพรดา ส่งเสริม มี 
4. ทพญ.พัชฎา ใจกล้า มี 
5. ทพ.พัทรพล คำเงิน มี 
6. ทพญ.พันธ์ชนก จันทร์ผง มี 
7. ทพ.พาทิศ วทัญญา มี 
8. ทพญ.สุมนทิพย์ รู้กิจ มี 
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โรงพยาบาลขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกวรรณ ศรีสมบูรณ์ มี 
2. ทพญ.ณภัทร กุฎอินทร์ มี 
3. ทพญ.นพรดา ส่งเสริม มี 
4. ทพญ.พัชฎา ใจกล้า มี 
5. ทพญ.พัฑน์นรี เลิศวิริยะประภา ไม่มี 
6. ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ มี 
7. ทพ.วรรณพงษ์ ตาสุวรรณ์ มี 
8. ทพญ.วิชุดา กิจพ่อค้า มี 
9. ทพญ.ศศิธร แย้มหลั่งทรัพย์ มี 
10. ทพ.ศุภณัฐ ศุภกรพิชาญ มี 
11. ทพญ.สุมนทิพย์ รู้กิจ มี 

 

2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนัดดา รัตนกรพันธ์ มี 
2. ทพญ.อรจิตรา พันธุ์รุ่งสุวรรณ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนัดดา รัตนกรพันธ์ มี 
2. ทพญ.อรจิตรา พันธุ์รุ่งสุวรรณ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนัดดา รัตนกรพันธ์ มี 
2. ทพญ.อรจิตรา พันธุ์รุ่งสุวรรณ ไม่มี 
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3. สาขาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1. ทพญ.กนกวรรณ นิพขันธุ์ มี 
2. ทพ.กฤตพัฒน์ สิริเสรีภาพ มี 
3. ทพญ.กัญญวรา แสงหงษ์ มี 
4. ทพญ.กานต์ธีรา พิรุณสาร มี 
5. ทพญ.ชนัฎดา ฉัตรไชยเดช มี 
6. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ มี 
7. เรือโทหญิงณัชชา บุณยประทีปรัตน์ มี 
8. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา มี 
9. ทพญ.ณิชนันท ์คติสวัสดิ์วงษ์ มี 
10. ทพญ.นรจันทร์ วจีสุธรรม มี 
11. ทพญ.บัณฑิตา กันต์พิทยา มี 
12. ทพญ.พิมพ์ชนก  สุปาลนันท์ มี 
13. ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
14. ทพญ.เมธาวี อัตถสุริยานันท์ ไม่มี 
15. ทพญ.วรรณวิมล พจนารถโกมล มี 
16. ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล มี 
17. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร มี 
18. ทพ.วีรพล ประยูรวรวงศ์ มี 
19. ทพ.ศุทธิพันธุ์ ทุมดี มี 
20. ทพญ.สรรุจี โอภาสเสถียร มี 
21. ทพญ.อธิมาศ ชัฎอนันต์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัญญวรา แสงหงษ์ มี 
2. ทพญ.กานต์ธีรา พิรุณสาร มี 
3. ทพญ.ชนัฎดา ฉัตรไชยเดช มี 
4. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ มี 
5. เรือโทหญิงณัชชา บุณยประทีปรัตน์ มี 
6. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา มี 
7. ทพญ.ณิชนันท ์คติสวัสดิ์วงษ์ มี 
8. ทพญ.นรจันทร์ วจีสุธรรม มี 
9. ทพญ.บัณฑิตา กันต์พิทยา มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
10. ทพญ.พิมพ์ชนก  สุปาลนันท์ มี 
11. ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
12. ทพญ.เมธาวี อัตถสุริยานันท์ ไม่มี 
13. ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล มี 
14. ทพ.วีรพล ประยูรวรวงศ์ มี 
15. ทพ.ศุทธิพันธุ์ ทุมดี มี 
16. ทพญ.สรรุจี โอภาสเสถียร มี 
17. ทพญ.อธิมาศ ชัฎอนันต์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกวรรณ นิพขันธุ์ มี 
2. ทพญ.ชนัฎดา ฉัตรไชยเดช มี 
3. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ มี 
4. ทพญ.บัณฑิตา กันต์พิทยา มี 
5. ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล มี 
6. ทพ.ศุทธิพันธุ์ ทุมดี มี 
7. ทพญ.อธิมาศ ชัฎอนันต์ มี 

 

4. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ ไม่มี 
2. ทพญ.กานติมา กุนทีกาญจน์ ไม่มี 
3. ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์ มี 
4. ทพญ.ไกรวี ธีรานุตร ไม่มี 
5. ทพญ.จุฑามณี ตรีวิบูลย์วณิชย์ มี 
6. ทพญ.ชมชนก ปัญญารัตน์ มี 
7. ทพญ.ชิดชนก ปาละวิสุทธิ์ ไม่มี 
8. เรือโทหญิงธนภา พุทธานุภาพ มี 
9. ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล มี 
10. ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง มี 
11. ทพญ.พิมพ์ชนก พุทธคุณ มี 
12. ทพญ.มัณฑนาภรณ์ กรอุไร มี 
13. ทพญ.รติรัตน์ แคล้วภัย มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
14. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
15. ทพญ.วิมลรัช ศรีอุดม มี 
16. ทพญ.ศุภนิดา แก้วกำชัย มี 
17. ทพญ.สุทธิประภา อ่ึงกุล มี 
18. ทพญ.สุรภา โชติถาวรศักดิ์ มี 
19. ทพญ.เสาวลักษณ ์ตรีสงฆ์ ไม่มี 
20. ทพญ.ทพญ.อนัญญา อุดมสิทธิ์ มี 
21. ทพญ.อรอนงค์ อินทร์โสม มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ ไม่มี 
2. ทพญ.กานติมา กุนทีกาญจน์ ไม่มี 
3. ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์ มี 
4. ทพญ.ไกรวี ธีรานุตร ไม่มี 
5. ทพญ.จุฑามณี ตรีวิบูลย์วณิชย์ มี 
6. ทพญ.ชมชนก ปัญญารัตน์ มี 
7. ทพญ.ชิดชนก ปาละวิสุทธิ์ ไม่มี 
8. เรือโทหญิงธนภา พุทธานุภาพ มี 
9. ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล มี 
10. ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง มี 
11. ทพญ.พิมพ์ชนก พุทธคุณ มี 
12. ทพญ.มัณฑนาภรณ์ กรอุไร มี 
13. ทพญ.รติรัตน์ แคล้วภัย มี 
14. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
15. ทพญ.วิชสุนีย์ เหมะธุลิน ไม่มี 
16. ทพญ.วิมลรัช ศรีอุดม มี 
17. ทพญ.ศศิกานต์ ครุฑคำ ไม่มี 
18. ทพญ.ศุภนิดา แก้วกำชัย มี 
19. ทพญ.สุทธิประภา อ่ึงกุล มี 
20. ทพญ.สุรภา โชติถาวรศักดิ์ มี 
21. ทพญ.เสาวลักษณ ์ตรีสงฆ์ ไม่มี 
22. ทพญ.อนัญญา อุดมสิทธิ์ มี 
23. ทพญ.อรนิชา เตมียะเสน มี 
24. ทพญ.อรอนงค์ อินทร์โสม มี 
25. ทพญ.อัซมา เจ๊ะอุบง มี 
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5. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มี 
2. ทพ.กานต์กวี เรือนแก้ว มี 
3. ทพ.กุลธร ปักการะโน ไม่มี 
4. ทพ.จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์ ไม่มี 
5. ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล ไม่มี 
6. ทพญ.ชฎามาศ เกษามา ไม่มี 
7. ทพญ.ชนิกานต์ จิตพิทยาพร ไม่มี 
8. ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
9. ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 
10. ทพ.ชัยวสันต์ มะละคำ ไม่มี 
11. ทพ.ชัยวุฒิ  คำปิงใจ ไม่มี 
12. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ ไม่มี 
13. ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร ไม่มี 
14. ทพ.ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ มี 
15. ร้อยตรีหญิงณัฏฐณชิา จันทะบาล ไม่มี 
16. ทพญ.ณัฐชยา นันทวิชาวุธสาร ไม่มี 
17. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ มี 
18. ทพญ.ณัฐนรี สัมพันธ์สันติกูล ไม่มี 
19. ทพ.ณัฐพงษ ์ทองยา มี 
20. ทพญ.ณัฐรินทร์ วงศ์สิริฉัตร ไม่มี 
21. ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง มี 
22. ทพญ.ณิชา โฆษิตกิตติวณิชย์ ไม่มี 
23. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
24. ทพ.ตัถย ์ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
25. ทพญ.ธนพร อุดมวิทยาไกร มี 
26. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
27. ทพญ.ธรณ์ธันย์ ทรงเวชเกษม มี 
28. ทพ.ธราธิป สีดาว ไม่มี 
29. ทพ.ธีร์ธวัช พิพัฒน์พงศา มี 
30. ทพ.นพรัตน์ หมอยาดี มี 
31. ทพ.นฤดล ตรีธัญญา มี 
32. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร มี 
33. ทพ.นิธินันท์ ถิรพงษ์ไพศาล มี 
34. ทพ.ปคุป ์เรืองพรหม มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
35. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
36. ทพ.ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ มี 
37. ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มี 
38. ทพญ.ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล มี 
39. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
40. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน มี 
41. ทพญ.ปิยะธิดา เทียมลม มี 
42. ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล ไม่มี 
43. ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย ไม่มี 
44. ทพ.พัสกร ศิริไชย มี 
45. ทพ.พีรพงศ ์อดิเศรษฐกุล มี 
46. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
47. ทพ.ภัคภูมิ เจตะภัย มี 
48. ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
49. ทพญ.มาริสา งามสมบัติเจริญ ไม่มี 
50. ทพ.ยุทธนา สอาดเอ่ียม ไม่มี 
51. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ ไม่มี 
52. ทพ.รัชพงศ ์ศักดิ์ศรีสุวรรณ ไม่มี 
53. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด มี 
54. ทพญ.วนิชยา อุดมวนิช มี 
55. ทพ.วสุพล สอดศุข มี 
56. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล มี 
57. ทพญ.วิภาวี ปัญญาอาจหาญสกุล มี 
58. ทพญ.ศานตญา  รอดไทย มี 
59. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
60. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์ มี 
61. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล มี 
62. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
63. ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 
64. ทพญ.อิสริยา ทองสำริต มี 
65. ทพ.เอกพล พลเสนา มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มี 
2. ทพ.กฤตภาส สมฤทธิ์ มี 
3. ทพ.กานต์กวี เรือนแก้ว มี 
4. ทพญ.กีรติรัตน์ อัมพรนรารัตน์ มี 
5. ทพ.กุลธร ปักการะโน ไม่มี 
6. ทพญ.กุลนิภา ปุญญนิรันดร์ ไม่มี 
7. ทพญ.จิรัชยา  ศรีสุทธะ ไม่มี 
8. ทพ.จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์ ไม่มี 
9. ทพญ.ชฎามาศ เกษามา ไม่มี 
10. ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
11. ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 
12. ทพ.ชัยวสันต์ มะละคำ ไม่มี 
13. ทพ.ชัยวุฒิ  คำปิงใจ ไม่มี 
14. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ ไม่มี 
15. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน ์ มี 
16. ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร ไม่มี 
17. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย มี 
18. ทพ.ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ มี 
19. ทพญ.ณัฐชยา นันทวิชาวุธสาร ไม่มี 
20. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ มี 
21. ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง มี 
22. ทพญ.ณิชารีย์ ทวีเติมสกุล มี 
23. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
24. ทพญ.ธนพร อุดมวิทยาไกร มี 
25. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
26. ทพ.ธนวัฒน์ อุดมอักษร ไม่มี 
27. ทพญ.ธรณ์ธันย์ ทรงเวชเกษม มี 
28. ทพ.ธีร์ธวัช พิพัฒน์พงศา มี 
29. ทพ.นพรัตน์ หมอยาดี มี 
30. ทพ.นฤดล ตรีธัญญา มี 
31. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร มี 
32. ทพ.นิธินันท์ ถิรพงษ์ไพศาล มี 
33. ทพ.ปคุป ์เรืองพรหม มี 
34. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
35. ทพ.ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
36. ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มี 
37. ทพญ.ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล มี 
38. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
39. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน มี 
40. ทพญ.ปิยะธิดา เทียมลม มี 
41. ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล ไม่มี 
42. ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย ไม่มี 
43. ทพ.พัสกร ศิริไชย มี 
44. ทพ.พีรพงศ ์อดิเศรษฐกุล มี 
45. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
46. ทพ.ภัคภูมิ เจตะภัย มี 
47. ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
48. ทพ.ยุทธนา สอาดเอ่ียม ไม่มี 
49. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ ไม่มี 
50. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด มี 
51. ทพญ.ลลิตา เจียมกตัญญู มี 
52. ทพญ.ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ ไม่มี 
53. ทพญ.วนิชยา อุดมวนิช มี 
54. ทพญ.วรปรียา จันทร์อัมพร ไม่มี 
55. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล มี 
56. ทพญ.วิภาวี ปัญญาอาจหาญสกุล มี 
57. ทพญ.ศานตญา  รอดไทย มี 
58. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
59. ทพ.ศุภฤกษ ์และเจริญ มี 
60. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์ มี 
61. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล มี 
62. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
63. ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 
64. ทพญ.อิสริยา ทองสำริต มี 
65. ทพ.เอกพล พลเสนา มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.กฤตภาส สมฤทธิ์ มี 
2. ทพ.กานต์กวี เรือนแก้ว มี 
3. ทพ.กุลธร ปักการะโน ไม่มี 
4. ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา ไม่มี 
5. ทพญ.จิตธิดา พานิช ไม่มี 
6. ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล ไม่มี 
7. ทพญ.ชนิกานต์ จิตพิทยาพร ไม่มี 
8. ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
9. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ ไม่มี 
10. ทพญ.ชิดชนก ปาละวิสุทธิ์ ไม่มี 
11. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน ์ มี 
12. ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร ไม่มี 
13. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย มี 
14. ทพ.ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ มี 
15. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ มี 
16. ทพ.ณัฐพงษ ์ทองยา มี 
17. ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง มี 
18. ทพญ.ณิชารีย์ ทวีเติมสกุล มี 
19. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
20. ทพ.ตัถย ์ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
21. ทพญ.ธนพร อุดมวิทยาไกร มี 
22. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
23. ทพญ.ธรณ์ธันย์ ทรงเวชเกษม มี 
24. ทพ.ธีร์ธวัช พิพัฒน์พงศา มี 
25. ทพ.นฤดล ตรีธัญญา มี 
26. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร มี 
27. ทพ.นิธินันท์ ถิรพงษ์ไพศาล มี 
28. ทพ.ปคุป ์เรืองพรหม มี 
29. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
30. ทพ.ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ มี 
31. ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มี 
32. ทพญ.ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล มี 
33. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
34. ทพญ.ปัทมพร บรรเจิดจินต์ มี 
35. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
36. ทพญ.ปิยะธิดา เทียมลม มี 
37. ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล ไม่มี 
38. ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย ไม่มี 
39. ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล ไม่มี 
40. ทพ.พัสกร ศิริไชย มี 
41. ทพ.พีรพงศ ์อดิเศรษฐกุล มี 
42. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
43. ทพ.ภัคภูมิ เจตะภัย มี 
44. ทพญ.มาริษา โพธิ์รัชฅ์ มี 
45. ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
46. ทพญ.มาริสา งามสมบัติเจริญ ไม่มี 
47. ทพ.ยุทธนา สอาดเอ่ียม ไม่มี 
48. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ ไม่มี 
49. ทพ.รัชพงศ ์ศักดิ์ศรีสุวรรณ ไม่มี 
50. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด มี 
51. ทพญ.วนิชยา อุดมวนิช มี 
52. ทพญ.วรปรียา จันทร์อัมพร ไม่มี 
53. ทพ.วสุพล สอดศุข มี 
54. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล มี 
55. ทพญ.ศานตญา  รอดไทย มี 
56. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
57. ทพญ.ศิลินดา กาเงิน มี 
58. ทพ.ศุภฤกษ ์และเจริญ มี 
59. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์ มี 
60. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล มี 
61. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
62. ทพญ.อริสา ทรัพย์สุดวิไล ไม่มี 
63. ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 
64. ทพญ.อิสริยา ทองสำริต มี 

6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. เรืออากาศโทหญิงชุติมา เลาหวินิจ มี 
2. ทพญ.กานต์กนิษฐ์ หาญสมวงศ์ ไม่มี 
3. ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
4. ทพ.ชลัท ณัฏฐาชัย ไม่มี 
5. ทพ.ณัฐนนท ์อนุสิทธิ์ ไม่มี 
6. ว่าที่ เรือโทณัฐพล อัศวนภ มี 
7. ทพ.ทยา รักษ์วงคณา มี 
8. ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
9. ทพญ.นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์ ไม่มี 
10. ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน มี 
11. ทพญ.บงกช ศิรินิรันดร์ มี 
12. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ มี 
13. ทพ.ปวรุตม์ เจียมมั่นจิต มี 
14. ทพ.ปัณณธร กิจสนาโยธิน มี 
15. ทพญ.ปัทมาภรณ์ พุ่มเกาะ มี 
16. ทพญ.พนิดา พงษ์อัคคศิรา มี 
17. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
18. ทพญ.ภัทรพร ยืนยง ไม่มี 
19. ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี มี 
20. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
21. ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 
22. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
23. ทพ.วรุณ สุนทรธรรม มี 
24. ทพ.วิจักษณ ์ทรัพย์ทวีผลบุญ มี 
25. ทพ.วิชาชน ทองแกมแก้ว มี 
26. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ ไม่มี 
27. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
28. ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล มี 
29. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ มี 
30. ทพญ.สุปวีณ์ รุ่งสว่าง ไม่มี 
31. ทพญ.สุภาพร ตาดชื่น ไม่มี 
32. ทพญ.อาทิตยา เชาวน์ทวี มี 
33. ทพ.เอกลักษณ์ ภู่แสนธนาสาร ไม่มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. เรืออากาศโทหญิงชุติมา เลาหวินิจ มี 
2. ทพญ.กานต์กนิษฐ์ หาญสมวงศ ์ ไม่มี 
3. ทพ.กีรต ิบำรุงชาติ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
4. ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม มี 
5. ทพ.ชลัท ณัฏฐาชัย ไม่มี 
6. ทพญ.ฑิตติมา เลิศอเนกสิน มี 
7. ทพ.ณัฐนนท ์อนุสิทธิ์ ไม่มี 
8. ว่าที่ เรือโทณัฐพล อัศวนภ มี 
9. ทพญ.ดลนภา น้าประเสริฐ ไม่มี 
10. ทพ.ทยา รักษ์วงคณา มี 
11. ทพ.ธนกันต์ จิวะเจริญ ไม่มี 
12. ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา มี 
13. ทพญ.นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์ ไม่มี 
14. ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน มี 
15. ทพญ.นัสวีน ตอแก มี 
16. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ มี 
17. ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล มี 
18. ทพ.ปวรุตม์ เจียมมั่นจิต มี 
19. ทพญ.พนิดา พงษ์อัคคศิรา มี 
20. ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ ไม่มี 
21. ทพญ.พิชชาพร หรือรัตนวงศ์ ไม่มี 
22. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
23. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข ไม่มี 
24. ทพ.ภุมเรศ บุตตะจีน มี 
25. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
26. ทพญ.รสนันท์ หวังไพฑูรย์ มี 
27. ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 
28. ทพญ.รุจิภา จิรานุไชยวัฒนา ไม่มี 
29. ทพ.ลภน มุทธาพงศ์ มี 
30. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
31. ทพ.วิจักษณ ์ทรัพย์ทวีผลบุญ มี 
32. ทพ.วีรายุ สุวรรณทวีมีสุข มี 
33. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ ไม่มี 
34. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
35. ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล มี 
36. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ มี 
37. ทพ.อภินัทธ์ แสงสกุล ไม่มี 
38. ทพญ.อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ไม่มี 
39. ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. เรืออากาศโทหญิงชุติมา เลาหวินิจ มี 
2. ทพ.กีรต ิบำรุงชาติ มี 
3. ทพญ.กีรติรัตน์ อัมพรนรารัตน์ มี 
4. ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม มี 
5. ทพญ.ฑิตติมา เลิศอเนกสิน มี 
6. ว่าที่ เรือโทณัฐพล อัศวนภ มี 
7. ทพญ.ดลนภา น้าประเสริฐ ไม่มี 
8. ทพ.ทยา รักษ์วงคณา มี 
9. ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
10. ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล มี 
11. ทพ.ธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา มี 
12. ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา มี 
13. ทพญ.นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์ ไม่มี 
14. ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน มี 
15. ทพญ.นัสวีน ตอแก มี 
16. ทพญ.บงกช ศิรินิรันดร์ มี 
17. ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิวงศ ์ มี 
18. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ มี 
19. ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล มี 
20. ทพ.ปัณณธร กิจสนาโยธิน มี 
21. ทพญ.ปัทมาภรณ์ พุ่มเกาะ มี 
22. ทพญ.พนิดา พงษ์อัคคศิรา มี 
23. ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ ไม่มี 
24. ทพญ.พิชชาพร หรือรัตนวงศ์ ไม่มี 
25. ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี มี 
26. ทพญ.รสนันท์ หวังไพฑูรย์ มี 
27. ทพ.ลภน มุทธาพงศ์ มี 
28. ทพ.วิชาชน ทองแกมแก้ว มี 
29. ทพ.วีรายุ สุวรรณทวีมีสุข มี 
30. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ ไม่มี 
31. ทพ.ศิริวัฏ บุญปก มี 
32. ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล มี 
33. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ มี 
34. ทพญ.อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ไม่มี 
35. ทพญ.อาทิตยา เชาวน์ทวี มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.กีรติ บำรุงชาติ มี 
2. ทพญ.ชมพูนุช สุขชีพ มี 
3. ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
4. ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล มี 
5. ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา มี 
6. ทพญ.นัสวีน ตอแก มี 
7. ทพญ.บงกช ศิรินิรันดร์ มี 
8. ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล มี 
9. ทพ.ปัณณธร กิจสนาโยธิน มี 
10. ทพญ.ปัทมาภรณ์ พุ่มเกาะ มี 
11. ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ ไม่มี 
12. ทพญ.ภัทรพร บ้วนเพชร ไม่มี 
13. ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี มี 
14. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
15. ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 
16. ทพ.ลภน มุทธาพงศ์ มี 
17. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
18. ทพ.วิชาชน ทองแกมแก้ว มี 
19. ทพ.ศิริวัฏ บุญปก มี 
20. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
21. ทพ.สิธรรรม รังสิตเสถียร มี 
22. ทพญ.อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ไม่มี 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  

 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ชนพล ไกรตรวจพล มี 
2. ทพญ.ดวงพร ทองป่าคาย มี 
3. ทพญ.นิลุบล ปานะบุตร มี 
4. ทพญ.ภัทราพร พึงปิติพรชัย มี 
5. ทพญ.รุจิรา แสนดี มี 
6. ทพญ.สิริพร สาสกุล ไม่มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ดวงพร ทองป่าคาย มี 
2. ทพญ.นิลุบล ปานะบุตร มี 
3. ทพญ.รุจิรา แสนดี มี 
4. ทพ.วรรณพงษ์ ชลนภาสถิตย์ ไม่มี 

 

8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัทลี ศรีประศาสน์ มี 
2. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา มี 
3. ทพ.กิตินันท ์ตฤษณวสุนธรา ไม่มี 
4. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย์  มี 
5. ทพ.ชลัท ณัฏฐาชัย ไม่มี 
6. ทพ.ชวณัฐ ตรึกตรอง ไม่มี 
7. ทพ.ชัยวสันต์ มะละคำ ไม่มี 
8. ทพ.ชาคริต ชายผา ไม่มี 
9. ทพญ.ณหทัย ถนอมชาติ มี 
10. ทพญ.ณัฐพร นิมมานนท์ มี 
11. ทพญ.ณิชนันทน์ อินทรประสงค์ มี 
12. เรือโทหญิงณิชารีย์ อิศรางกูร ณอยุธยา  มี 
13. ทพ.ธนัท ลาวัณย์รัตนากุล ไม่มี 
14. ทพ.นพดล สิทธิธนาวรกุล ไม่มี 
15. ทพญ.นพรัตน์ วัชรโยธิน มี 
16. ทพญ.นภสร ใครบุตร มี 
17. ทพญ.นภัสสร ธนะทิพานนท์ ไม่มี 
18. ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 
19. ทพ.นราวิชญ์ อ้นศิริ มี 
20. ทพ.นิรวิทธ์ ศิริพร มี 
21. ทพญ.นิสารัตน์ ศรีผุดผ่อง ไม่มี 
22. ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ ไม่มี 
23. ทพญ.บุษกร ว่องไวพาณิชย์ มี 
24. ทพญ.เบญจพร สาขา มี 
25. ทพญ.ปาริฉัตต์ ปัญญาวิศิษฏ์กุล ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
26. ทพ.พชร พรหมช่วย ไม่มี 
27. ทพ.ภรอิชณน์ สุขกระจ่าง มี 
28. ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ มี 
29. ทพญ.เมธ์วดี เลาหสถิตย์ มี 
30. ทพ.ฤทธิ์มงคล แซ่ฮ่ัน ไม่มี 
31. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง มี 
32. ทพญ.วสุนันท์ มณีพฤกษ์ มี 
33. ทพ.ศาสิน อ้ึงนภาธานินทร์ มี 
34. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร มี 
35. ทพญ.ศิริลักษณ์ คำประพันธ์ มี 
36. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
37. ทพญ.สรัลนุช ศรีคำ มี 
38. ทพญ.สวรส วงษ์ษา ไม่มี 
39. ทพญ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา มี 
2. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย์  มี 
3. ทพ.ชลัท ณัฏฐาชัย ไม่มี 
4. ทพ.ชาคริต ชายผา ไม่มี 
5. ทพญ.ณหทัย ถนอมชาติ มี 
6. ทพญ.ณัฐพร นิมมานนท์ มี 
7. ทพญ.ณิชนันทน์ อินทรประสงค์ มี 
8. เรือโทหญิงณิชารีย์ อิศรางกูร ณอยุธยา  มี 
9. ทพ.ธนัท ลาวัณย์รัตนากุล ไม่มี 
10. ทพญ.นพรัตน์ วัชรโยธิน มี 
11. ทพญ.นภสร ใครบุตร มี 
12. ทพญ.นภัสสร ธนะทิพานนท์ ไม่มี 
13. ทพ.นราวิชญ์ อ้นศิริ มี 
14. ทพ.นิรวิทธ์ ศิริพร มี 
15. ทพญ.นิสารัตน์ ศรีผุดผ่อง ไม่มี 
16. ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ ไม่มี 
17. ทพญ.บุษกร ว่องไวพาณิชย์ มี 
18. ทพญ.เบญจพร สาขา มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
19. ทพญ.ปาริฉัตต์ ปัญญาวิศิษฏ์กุล ไม่มี 
20. ทพ.พชร พรหมช่วย ไม่มี 
21. ทพญ.พิมพ์ชนก ศุภณรงค์พันธ์ มี 
22. ทพ.ภรอิชณน์ สุขกระจ่าง มี 
23. ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ มี 
24. ทพญ.เมธ์วดี เลาหสถิตย์ มี 
25. ทพ.ฤทธิ์มงคล แซ่ฮ่ัน ไม่มี 
26. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง มี 
27. ทพญ.วสุนันท์ มณีพฤกษ์ มี 
28. ทพ.วีรพัฒน์ ลีลาแสงสาย ไม่มี 
29. ทพ.ศาสิน อ้ึงนภาธานินทร์ มี 
30. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร มี 
31. ทพญ.ศิริลักษณ์ คำประพันธ์ มี 
32. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
33. ทพญ.สรัลนุช ศรีคำ มี 
34 ทพญ.สวรส วงษ์ษา ไม่มี 
35. ทพญ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย์  มี 
2. ทพญ.ธนภร สุขพิเนตกุล ไม่มี 
3. ทพญ.ธนภรณ์ ตรีวิบูลย์วณิชย์ ไม่มี 
4. ทพ.นิรวิทธ์ ศิริพร มี 
5. ทพญ.นิสารัตน์ ศรีผุดผ่อง ไม่มี 
6. ทพญ.บุษกร ว่องไวพาณิชย์ มี 
7. ทพ.พชร พรหมช่วย ไม่มี 
8. ทพ.ภรอิชณน์ สุขกระจ่าง มี 
9. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
10. ทพญ.สรัลนุช ศรีคำ มี 
11. ทพญ.สวรส วงษ์ษา ไม่มี 
12. ทพญ.สุกัญญา จันทะ ไม่มี 
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9. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.กิตินันท์ ตฤษณวสุนธรา ไม่มี 
2. ทพ.ครองพล ชื่นบาน มี 
3. ทพญ.จิรัชญา สมอุดร มี 
4. ทพ.ชนกันต์ แผ้วพาลชน มี 
5. ทพ.ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์ ไม่มี 
6. ทพญ.ณัฐชยา สุวรรณพงศ์ มี 
7. ทพ.ณัฐนันท ์โพธิ์เอ่ียม มี 
8. ทพ.ทยา รักษ์วงคณา มี 
9. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ มี 
10. ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์ มี 
11. ทพญ.พิมพ์ชนก โอสถประสิทธิ์ มี 
12. ทพ.ยงยุทธ ไชยโย มี 
13. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล ไม่มี 
14. ทพญ.วงศ์นาถ  ปรีดาปราโมทย์ มี 
15. ทพ.ศรุจ โรจนโสทร มี 
16. ทพญ.ศิรดา รัตนจีนะ ไม่มี 
17. ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ ์ ไม่มี 
18. ทพญ.สุธาสินี ศรีชัย มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.จิรัชญา สมอุดร มี 
2. ทพ.ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์ ไม่มี 
3. ทพญ.ณัฐชยา สุวรรณพงศ์ มี 
4. ทพญ.ดลพร ถกลวิบูลย์ มี 
5. ทพ.ทยา รักษ์วงคณา มี 
6. ทพญ.ประภัสราภรณ์ สำราญจิตร ไม่มี 
7. ทพ.ยงยุทธ ไชยโย มี 
8. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล ไม่มี 
9. ทพ.ศรุจ โรจนโสทร มี 
10. ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์ ไม่มี 
11. ทพญ.สุธาสินี ศรีชัย มี 
12. ทพ.อธิยุต เลิศประพัฒน์ มี 
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10. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนกพิมพ์ ศักดาปรีชา มี 
2. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
3. ทพ.วิชญ์พัชร เก็งทอง มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนกพิมพ์ ศักดาปรีชา มี 
2. ทพญ.ปิยนันท ์ศรีสถาพร มี 
3. ทพ.วชิรวิทย์ ศิริพรกิตติ มี 
4. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
5. ทพ.วิชญ์พัชร เก็งทอง มี 

 

11. สาขาทันตกรรมทั่วไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กชวรรณ บุบผาวาสน์ มี 
2. ทพญ.ณภัทร โตโพธิ์ไทย มี 
3. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล มี 
4. ทพญ.ณัฐกมล โชติพุทธิกุล มี 
5. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ มี 
6. ทพญ.ดลนภา น้าประเสริฐ ไม่มี 
7. ทพญ.เดือนมนัส ขันลา มี 
8. ทพญ.ธันยมนต์ ขวัญเกื้อ มี 
9. ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 
10. ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ มี 
11. ทพ.ปฐวี ธนโชติเจริญ มี 
12. ทพญ.พิมพ์พร โชติการ มี 
13. ทพญ.เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ มี 
14. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข ไม่มี 
15. ร้อยตรีหญิงภรรณพัตธ์ เงาศรี มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
16. ทพญ.รชยา เชื้อดี ไม่มี 
17. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล ไม่มี 
18. ทพญ.รุสมา วิภาวิน มี 
19. ทพญ.วรรณิการ์ อธิกูล มี 
20. ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล มี 
21. ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง มี 
22. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ มี 
23. ทพ.สุทธิพจน์ เอกเกิด ไม่มี 
24. ทพ.หฤษฎ์ เพ็งเจริญ ไม่มี 

 

สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กชวรรณ บุบผาวาสน์ มี 
2. ทพญ.ณภัทร โตโพธิ์ไทย มี 
3. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล มี 
4. ทพญ.ณัฐกมล โชติพุทธิกุล มี 
5. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ มี 
6. ทพญ.ดลนภา น้าประเสริฐ ไม่มี 
7. ทพญ.เดือนมนัส ขันลา มี 
8. ทพญ.ธันยมนต์ ขวัญเกื้อ มี 
9. ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ มี 
10. ทพ.ปฐวี ธนโชติเจริญ มี 
11. ทพญ.พิมพ์พร โชติการ มี 
12. ทพญ.เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ มี 
13. ร้อยตรีหญิงภรรณพัตธ์ เงาศรี มี 
14. ทพญ.รชยา เชื้อดี ไม่มี 
15. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล ไม่มี 
16. ทพญ.วรรณิการ์ อธิกูล มี 
17. ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล มี 
18. ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง มี 
19. ทพ.หฤษฎ์ เพ็งเจริญ ไม่มี 
20. ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 
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12. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ชลธาร เกิดทอง มี 
2. ทพ.วจน กีฬา มี 
3. ทพญ.วัชรี เกลี้ยงแก้ว ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ชลธาร เกิดทอง มี 
2. ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร มี 

 

หมายเหตุ 

 1. ผู ้สมัครที ่มีต้นสังกัดโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข จะต้องนำหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด 
ให้ลาศึกษาต่อและหนังสือรับรองต้นสังกัด มายื่นในวันที่สอบข้อเขียน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครไม่มีต้นสังกัด 

 2. ผู้สมัครที ่มีต้นสังกัดจากส่วนราชการอื ่น จะต้องนำหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อ                                                                  
มายื่นในวันที่สอบข้อเขียน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครไม่มีต้นสังกัด 

 3.  โปรดด ูรายละเอ ียดกำหนดการสอบค ัดเล ือกเข ้ าฝ ึกอบรมเพ ื ่ อว ุฒ ิบ ัตรสาขาต ่าง  ๆ ได้ที่   
www.royalthaident.org หน้าการสมัครการสอบ หัวข้อการสมัครเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 

 

              ประกาศ  ณ  วันที่   14   มกราคม  พ.ศ. 2563 

  

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                        เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

http://www.royalthaident.org/

