
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

  ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น 

  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ท.กณภัทร พงศ์เฉลิมพร มี 
2. ทพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส มี 
3. ทพญ.ธันยมัย ศัยศักดิ์พงษ์ ไม่มี 
4. ทพ.พรภพ รัตนอาภา มี 
5. ทพ.ภัทรวิทย์ อิงคนานุวัฒน์ ไม่มี 
6. ทพญ.วรวรรณ วรสุบิน ไม่มี 
7. ทพญ.วราภรณ์ กาหลิบ มี 
8. ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 
9. ทพ.วิภาส ตั้งจรรยาธรรม มี 
10. ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์ ไม่มี 
11. ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ มี 
12. ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์ มี 
13. ทพญ.อริสา เครือชัยพินิต มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ต.อนวัช สถิตเดชกุญชร มี 
2. ร.ท.กณภัทร พงศ์เฉลิมพร มี 
3. ทพญ.ณัฐวดี สิทธิคุณ ไม่มี 
4. ทพญ.ธันยมัย ศัยศักดิ์พงษ์ ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
5. ทพญ.ปรางทิพย์ วรขจิต มี 
6. ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ มี 
7. ทพญ.พชรพรรณ เปาปราโมทย ์ มี 
8. ทพญ.พิชชาภา ผุดผ่อง มี 
9. ทพ.ภัทรวิทย์ อิงคนานุวัฒน์ ไม่มี 
10. ทพญ.วรวรรณ วรสุบิน ไม่มี 
11. ทพ.วิทยา แสงเหมือนขวัญ มี 
12. ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์ ไม่มี 
13. ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ มี 
14. ทพ.สรรพากร กุลพรศักดิ์ มี 
15. ทพ.สุทีป  ปาวา ไม่มี 
16. ทพ.อมรเทพ มั่งมี ไม่มี 
17. ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์ มี 
18. ทพญ.อริสา เครือชัยพินิต มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ท.กณภัทร พงศ์เฉลิมพร มี 
2. ทพญ.ณัฐณิชา ศรีสหบุรี มี 
3. ทพญ.ณัฐวดี สิทธิคุณ ไม่มี 
4. ทพญ.นงพะงา จิตรปรีดา มี 
5. ทพญ.บวรลักษณ์ ค าภีระ มี 
6. ทพญ.พชรพรรณ เปาปราโมทย ์ มี 
7. ทพญ.พิชชาภา ผุดผ่อง มี 
8. ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 
9. ทพ.วิทยา แสงเหมือนขวัญ มี 
10. ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ มี 
11. ทพ.สุเมธี ยุทธวงศ์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ต.อนวัช สถิตเดชกุญชร มี 
2. ทพญ.กนกลักษณ์  ตระการผล มี 
3. ทพญ.ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล มี 
4. ทพญ.ณัฐณิชา ศรีสหบุรี มี 
5. ทพญ.นงพะงา จิตรปรีดา มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
6. ร.ท.หญิงปวริศา โอภาส มี 
7. ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 
8. ทพ.วิภาส ตั้งจรรยาธรรม มี 
9. ทพ.สรรพากร กุลพรศักดิ์ มี 
10. ทพ.สุเมธี ยุทธวงศ์ มี 
11. ทพ.อมรเทพ มั่งมี ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ต.อนวัช สถิตเดชกุญชร มี 
2. ทพญ.ณัฐวดี สิทธิคุณ ไม่มี 
3. ทพญ.บวรลักษณ์ ค าภีระ มี 
4. ทพ.สุเมธี ยุทธวงศ์ มี 

 

โรงพยาบาลชลบุรี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.จุฑารัตน์ มกร์ดารา มี 
2. ทพญ.ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล มี 
3. ทพ.ถิรภัทร พันธ์สุโภ มี 
4. ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ มี 
5. ร.ท.หญิงปวริศา โอภาส มี 
6. ทพญ.พชรพรรณ เปาปราโมทย ์ มี 
7. ทพญ.พาศิริ ตั้งส าเริงวงศ ์ มี 
8. ทพ.วิทยา แสงเหมือนขวัญ มี 
9. ทพ.วิภาส ตั้งจรรยาธรรม มี 
10. ทพญ.หทัยชนก ยินดีสมปอง มี 
11. ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์ มี 

 

โรงพยาบาลต ารวจ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ธันยมัย ศัยศักดิ์พงษ์ ไม่มี 
2. ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์ ไม่มี 
3. ทพญ.อวัสดา ชาญเนติกิจ มี 

 



โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพญ.จุฑารัตน์ มกร์ดารา มี 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกลักษณ์  ตระการผล มี 
2. ทพญ.ชวัลนุช จิวังกูร มี 
3. ทพญ.ณัฐณิชา ศรีสหบุรี มี 
4. ทพญ.นงพะงา จิตรปรีดา มี 
5. ทพญ.พาศิริ ตั้งส าเริงวงศ ์ มี 
6. ทพญ.พิชชาภา ผุดผ่อง มี 
7. ทพ.สรรพากร กุลพรศักดิ์ มี 
8. ทพ.อนันต์สิทธิ์ จินาวงศ ์ มี 
9. ทพญ.อวัสดา ชาญเนติกิจ มี 

 

2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพญ.การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม มี 
2. ทพ.ดิศพล สมศิริวัฒนา มี 
3. ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 

 

  



โรงพยาบาลชลบุรี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม มี 
2. ทพ.วัฒนชัย สมน้อย มี 

 

3. สาขาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัปปิยา เชาวกุล มี 
2. ทพญ.จารุตา โมกขกุล มี 
3. ทพญ.จิราภา สุวรรณกาฬ มี 
4. ร.ท.หญิงณัชชา บุณยประทีปรัตน์ มี 
5. ทพ.ธนภูมิ ไชยวงศ์ มี 
6. ทพญ.ธนิดา ยศพิบูลย์วงศ์ มี 
7. ทพญ.ธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์ มี 
8. ทพญ.ปริณาห์ ช้างมิ่ง มี 
9. ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง มี 
10. ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร มี 
11. ทพญ.ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล ไม่มี 
12. ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา ไม่มี 
13. ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 
14. ทพญ.ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ ไม่มี 
15. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร มี 
16. ทพ.ศรัณย์ มยุระสาคร มี 
17. ทพญ.ศราภรณ์ สุวรรณศรี มี 
18. ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะอรรถ ไม่มี 
19. ทพ.สุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว มี 
20. ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพย.กัปปิยา เชาวกุล มี 
2. ทพญ.จารุตา โมกขกุล มี 
3. ทพญ.จิราภา สุวรรณกาฬ มี 
4. ทพ.ชนะกานต์ ผลยาม ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
5. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ มี 
6. ร.ท.หญิงณัชชา บุณยประทีปรัตน์ มี 
7. ทพญ.ณัชชา รังสฤษฎ์วุฒิกุล ไม่มี 
8. ทพ.ธนภูมิ ไชยวงศ์ มี 
9. ทพญ.ธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์ มี 
10. ทพญ.นันธิยา สุขเจริญ มี 
11. ทพญ.ปริณาห์ ช้างมิ่ง มี 
12. ทพญ.พิมพ์พร มีขันทอง มี 
13. ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร มี 
14. ทพญ.ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล ไม่มี 
15. ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา ไม่มี 
16. ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 
17. ทพญ.เมธาวี อัตถสุริยานันท์ ไม่มี 
18. ทพญ.ลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ ไม่มี 
19. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร มี 
20. ทพ.ศรัณย์ มยุระสาคร มี 
21. ทพญ.ศราภรณ์ สุวรรณศรี มี 
22. ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะอรรถ ไม่มี 
23. ทพ.สุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว มี 
24. ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 
25. ทพ.อรรคพล บรรลือ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัปปิยา เชาวกุล มี 
2. ทพญ.จิราภา สุวรรณกาฬ มี 
3. ทพญ.ธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์ มี 
4. ทพญ.ปริณาห์ ช้างมิ่ง มี 
5. ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร มี 
6. ทพญ.ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล ไม่มี 
7. ทพญ.มานา นราธิปกร ไม่มี 
8. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร มี 
9. ทพ.ศรัณย์ มยุระสาคร มี 
10. ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะอรรถ ไม่มี 
11. ทพ.สุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว มี 
12. ทพญ.สุมณี ไทรทอง มี 



 

4. สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกวรรณ ตรีวัฒนาวงศ ์ มี 
2. ทพญ.กมลมาศ ม่วงทอง ไม่มี 
3. ทพญ.ไกรวี  ธีรานุตร ไม่มี 
4. ทพญ.ขวัญชนก คงรักษาเกียรติ มี 
5. ทพญ.ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์ มี 
6. ทพญ.ชุติมณฑน์ สมประจบ มี 
7. ทพญ.ญาณิสา เวชชพิทักษ์ ไม่มี 
8. ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ มี 
9. ทพ.ธนันต์ทัศน์ ชาวหัวเวียง ไม่มี 
10. ทพญ.ธารวิมล  หิรัญนพเจริญ มี 
11. ทพญ.นฤมล ศรีโวหะ มี 
12. ทพญ.นิอัสมา ปรัชญาประทีป มี 
13. ทพญ.ปาริฉัตร เป็งปู่ มี 
14. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
15. ทพญ.พิมพ์ชนก  พุทธคุณ มี 
16. ทพ.พีชรัช อารีย์หนู ไม่มี 
17. ทพญ.เพ็ญผ่อง สุขสมเพียร ไม่มี 
18. ทพญ.เพ็ญพิชชา อาจฤทธิรงค์ มี 
19. ทพญ.ภาพิมล ภักดี ไม่มี 
20. ทพ.ภูชิต โลกิตสถาพร ไม่มี 
21. ทพญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท ไม่มี 
22. ทพญ.วรวรรณ วรสินธพ ไม่มี 
23. ทพญ.วริศรา ชูเชิด มี 
24. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
25. ทพญ.ศุภนิดา แก้วก าชัย ไม่มี 
26. ทพญ.สรียา รุ่งจ ารัส มี 
27. ทพญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์ มี 
28. ทพญ.อรย เทศน์สาลี มี 

 

  



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกวรรณ ตรีวัฒนาวงศ ์ มี 
2. ทพญ.กมลมาศ ม่วงทอง ไม่มี 
3. ทพญ.ไกรวี  ธีรานุตร ไม่มี 
4. ทพญ.ขวัญชนก คงรักษาเกียรติ มี 
5. ทพญ.ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์ มี 
6. ทพญ.ชุติมณฑน์ สมประจบ มี 
7. ทพญ.ญาณิสา เวชชพิทักษ์ ไม่มี 
8. ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ มี 
9. ทพ.ธนันต์ทัศน์ ชาวหัวเวียง ไม่มี 
10. ทพญ.ธารวิมล  หิรัญนพเจริญ มี 
11. ทพญ.นนทิยา พุ่มชูศรี ไม่มี 
12. ทพญ.นฤมล ศรีโวหะ มี 
13. ทพญ.นิอัสมา ปรัชญาประทีป มี 
14. ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล ไม่มี 
15. ทพญ.ปาริฉัตร เป็งปู่ มี 
16. ทพ.พงษ์สกร ทัศนราพันธ์ มี 
17. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
18. ทพญ.พิมพ์ชนก  พุทธคุณ มี 
19. ทพ.พีชรัช อารีย์หนู ไม่มี 
20. ทพญ.เพ็ญผ่อง สุขสมเพียร ไม่มี 
21. ทพญ.เพ็ญพิชชา อาจฤทธิรงค์ มี 
22. ทพญ.ภาพิมล ภักดี ไม่มี 
23. ทพ.ภูชิต โลกิตสถาพร ไม่มี 
24. ทพญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท ไม่มี 
25. ทพญ.วรวรรณ วรสินธพ ไม่มี 
26. ทพญ.วริศรา ชูเชิด มี 
27. ทพญ.วริศา อัสภัทรพันธุ์ ไม่มี 
28. ทพญ.ศุภนิดา แก้วก าชัย ไม่มี 
29. ทพญ.สรียา รุ่งจ ารัส มี 
30. ทพญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์ มี 
31. ทพญ.อรย เทศน์สาลี มี 

 
 

  



5. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กติกา ใจกล้า มี 
2. ทพญ.กรกนก คล่องวาณิชกุล มี 
3. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มี 
4. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ ไม่มี 
5. ทพ.กันเขต เกียรติวราวุธ ไม่มี 
6. ทพญ.กุลชญา จิรัชยโชติ ไม่มี 
7. ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา ไม่มี 
8. ทพ.คุณานนต์ พงศกรวาณิช ไม่มี 
9. ทพญ.จิตธิดา พานิช ไม่มี 
10. ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี ไม่มี 
11. ทพญ.จิรัฐา จันทรอัมพร ไม่มี 
12. ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล ไม่มี 
13. ทพญ.ฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย ไม่มี 
14. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย ์ ไม่มี 
15. ทพญ.ชณิตา ชาญวัฒนกิจ มี 
16. ทพญ.ชติยากรณ์ ชัยสุริยะวิรัตน์ ไม่มี 
17. ทพ.ชนะกานต์ ผลยาม ไม่มี 
18. ทพญ.ชนิกานต์ อินทรสุขสันติ มี 
19. ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ มี 
20. ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
21. ทพญ.ชยาภรณ์ อิทธิพรกุล ไม่มี 
22. ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 
23. ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ ไม่มี 
24. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ มี 
25. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน์ ไม่มี 
26. ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร ไม่มี 
27. ทพญ.ฐิตินันท์ เกาสังข์ ไม่มี 
28. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย มี 
29. ทพ.ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ มี 
30. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ มี 
31. ทพ.ณัฐภัทร ค านึงสิทธิ มี 
32. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ มี 
33. ทพ.ณัฐสิษฐ์ ณรงค์รัตน์ ไม่มี 
34. ทพญ.ดวงตวัน รินธนาเลิศ ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
35. ทพญ.ดวงหทัย จีรเธียรนาถ มี 
36. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
37. ทพญ.ทติยา เลิศเรืองปัญญา มี 
38. ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ ์ ไม่มี 
39. ทพ.ธนกร แสงเผ่น ไม่มี 
40. ทพ.ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 
41. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
42. ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล ไม่มี 
43. ทพญ.ธรณ์ธันย์ ทรงเวชเกษม ไม่มี 
44. ทพญ.ธัญกร วิเชฏฐะพงษ์ มี 
45. ทพญ.ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ ไม่มี 
46. ทพ.ธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง ไม่มี 
47. ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไม่มี 
48. ทพ.นฤดล ตรีธัญญา มี 
49. ทพ.นว พลเยี่ยม มี 
50. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร มี 
51. ทพญ.นันท์นภัส จองค า มี 
52. ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ มี 
53. ทพญ.นิชาภา วรวีธราโชติ ไม่มี 
54. ทพญ.เบญจา เสรีวิสัย มี 
55. ทพญ.เบญญานุช กิ่งแก้ว มี 
56. ทพญ.ปกฉัตร บุญภู มี 
57. ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม มี 
58. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
59. ทพญ.ปรัชาญ์ ปิงสุทธิวงศ์ ไม่มี 
60. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
61. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 
62. ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล มี 
63. ทพ.พงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน ไม่มี 
64. ทพญ.พรชนก แสงสุริโยทัย ไม่มี 
65. ทพญ.พรพิมล รุ่งทินพุทธิชัย มี 
66. ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล ไม่มี 
67. ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ ไม่มี 
68. ทพญ.พัชยา สิทธิสาริบุตร มี 
69. ทพญ.พาขวัญ กลุชุติสิน มี 
70. ทพญ.พิชชาพร กาญจนประภาส ไม่มี 
71. ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอ้ียง มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
72. ทพญ.พิมพ์อนงค์ ทองสัมฤทธิ์ ไม่มี 
73. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
74. ทพญ.เพ็ญบุญญา ศิริปจะนะ ไม่มี 
75. ร.ท.หญิงเพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
76. ทพญ.ภูมรินทร์ ธรรมมนุญกุล มี 
77. ทพญ.เมธ์วดี พิบูลนิยม ไม่มี 
78. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ มี 
79. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด ไม่มี 
80. ทพญ.รัตนพร ภัทราคร มี 
81. ทพญ.ลลิตา เจียมกตัญญู มี 
82. ทพ.วชิระ ตันติฤทธิพร ไม่มี 
83. ร.ท.วัชรพล ทิพย์สงเคราะห์ มี 
84. ทพ.วัชรวีร ์ธเนศเฉลิมพงษ์ มี 
85. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล ไม่มี 
86. ทพญ.วิรินรัตน์ ชัยชนะ ไม่มี 
87. ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร มี 
88. ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ มี 
89. ทพญ.ศมน ทองสวัสดิ์วงศ์ มี 
90. ทพ.ศรัณย์พงศ์ อ่ิมอ าไพ มี 
91. ทพญ.ศรัณยา อังวราวงศ์ มี 
92. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ มี 
93. ทพญ.ศันสนีย์ วิจารณ์ ไม่มี 
94. ทพ.ศาสิน อ้ึงนภาธานินทร์ ไม่มี 
95. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
96. ทพ.ศุภชัย อันมานะตระกูล มี 
97. ทพ.ศุภชัย ชนะชัย มี 
98. ทพ.สถาปัตย์ สารธิยากุล มี 
99. ทพญ.สิรินพร อนันตศิริจินดา ไม่มี 
100. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ มี 
101. ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน มี 
102. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์ มี 
103. ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ไม่มี 
104. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล ไม่มี 
105. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
106. ทพญ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ ไม่มี 
107. ทพญ.อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ไม่มี 
108. ทพญ.อริสา ทรัพย์สุดวิไล ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
109. ทพญ.อัณณ์ศรา ชิณโชติ มี 
110. ทพญ.อาฑิตยา วิวัฒน์รัชต์ภาคย์ มี 
111. ทพญ.อาทิตยา อ๊ึงแสงภากรณ์ มี 
112. ทพ.อิทธิเศรษฐ์ ด่านจิตร์ตรง ไม่มี 
113. ทพญ.อุษณีย์ ปัทมาลัย ไม่มี 
114. ทพ.เอกพล พลเสนา มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กติกา ใจกล้า มี 
2. ทพญ.กรกนก คล่องวาณิชกุล มี 
3. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มี 
4. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ ไม่มี 
5. ทพ.กันเขต เกียรติวราวุธ ไม่มี 
6. ทพญ.กิติพร ไชยเมืองชื่น ไม่มี 
7. ทพญ.กุลชญา จิรัชยโชติ ไม่มี 
8. ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา ไม่มี 
9. ทพ.คุณานนต์ พงศกรวาณิช ไม่มี 
10. ทพญ.จิตธิดา พานิช ไม่มี 
11. ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี ไม่มี 
12. ทพญ.จิรัฐา จันทรอัมพร ไม่มี 
13. ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล ไม่มี 
14. ทพญ.ฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย ไม่มี 
15. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย์ ไม่มี 
16. ทพญ.ชณิตา ชาญวัฒนกิจ มี 
17. ทพญ.ชติยากรณ์ ชัยสุริยะวิรัตน์ ไม่มี 
18. ทพ.ชนะกานต์ ผลยาม ไม่มี 
19. ทพญ.ชนิกานต์ อินทรสุขสันติ มี 
20. ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ มี 
21. ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
22. ทพญ.ชยาภรณ์ อิทธิพรกุล ไม่มี 
23. ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 
24. ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ ไม่มี 
25. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ มี 
26. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน์ ไม่มี 
27. ทพญ.ฐิตินันท์ เกาสังข์ ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
28. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย มี 
29. ทพ.ฐิรไชยวัฒน์ พันธ์กุล ไม่มี 
30. ทพ.ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ มี 
31. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ มี 
32. ทพ.ณัฐภัทร ค านึงสิทธิ มี 
33. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ มี 
34. ทพ.ณัฐสิษฐ์ ณรงค์รัตน์ ไม่มี 
35. ทพญ.ดวงตวัน รินธนาเลิศ ไม่มี 
36. ทพญ.ดวงหทัย จีรเธียรนาถ มี 
37. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
38. ทพญ.ทติยา เลิศเรืองปัญญา มี 
39. ทพ.ธนกร แสงเผ่น ไม่มี 
40. ทพ.ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 
41. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
42. ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล ไม่มี 
43. ทพญ.ธรณ์ธันย์ ทรงเวชเกษม ไม่มี 
44. ทพญ.ธัญกร วิเชฏฐะพงษ์ มี 
45. ทพญ.ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ ไม่มี 
46. ทพญ.ธิดารัตน์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ไม่มี 
47. ทพ.ธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง ไม่มี 
48. ทพ.นพรัตน์ หมอยาดี   ไม่มี 
49. ทพ.นฤดล ตรีธัญญา มี 
50. ทพ.นว พลเยี่ยม มี 
51. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร มี 
52. ทพญ.นันท์นภัส จองค า มี 
53. ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ มี 
54. ทพ.นิธิวุฒิ เหลืองธรรมชาติ ไม่มี 
55. ทพญ.เบญจา เสรีวิสัย มี 
56. ทพญ.ปกฉัตร บุญภู มี 
57. ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม มี 
58. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
59. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
60. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 
61. ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล มี 
62. ทพ.พงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน ไม่มี 
63. ทพญ.พรชนก แสงสุริโยทัย ไม่มี 
64. ทพญ.พรพิมล รุ่งทินพุทธิชัย มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
65. ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล ไม่มี 
66. ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ ไม่มี 
67. ทพญ.พัชยา สิทธิสาริบุตร มี 
68. ทพญ.พาขวัญ กุลชุติสิน มี 
69. ทพญ.พิชชาพร กาญจนประภาส ไม่มี 
70. ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอ้ียง มี 
71. ทพญ.พิมพ์อนงค์ ทองสัมฤทธิ์ ไม่มี 
72. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
73. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข มี 
74. ทพญ.เพ็ญบุญญา ศิริปจะนะ ไม่มี 
75. ร.ท.หญิงเพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
76. ทพญ.ภูมรินทร์ ธรรมมนุญกุล มี 
77. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ มี 
78. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด ไม่มี 
79. ทพญ.รัตนพร ภัทราคร มี 
80. ทพญ.ลลิตา เจียมกตัญญู มี 
81. ทพ.วชิระ ตันติฤทธิพร ไม่มี 
82. ร.ท.วัชรพล ทิพย์สงเคราะห์ มี 
83. ทพ.วัชรวีร ์ธเนศเฉลิมพงษ์ มี 
84. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล ไม่มี 
85. ทพญ.วิรินรัตน์ ชัยชนะ ไม่มี 
86. ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร มี 
87. ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ มี 
88. ทพญ.ศมน ทองสวัสดิ์วงศ์ มี 
89. ทพ.ศรัณย์พงศ์ อ่ิมอ าไพ มี 
90. ทพญ.ศรัณยา อังวราวงศ์ มี 
91. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ มี 
92. ทพญ.ศันสนีย์ วิจารณ์ ไม่มี 
93. ทพ.ศาสิน อ้ึงนภาธานินทร์ ไม่มี 
94. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
95. ทพ.ศุภชัย อันมานะตระกูล มี 
96. ทพ.ศุภชัย ชนะชัย มี 
97. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
98. ทพ.สถาปัตย์ สารธิยากุล มี 
99. ทพญ.สิรินพร อนันตศิริจินดา ไม่มี 
100. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ มี 
101. ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
102. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์ มี 
103. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
104. ทพญ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ ไม่มี 
105. ทพญ.อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ ไม่มี 
106. ทพญ.อรสา กฤตยาภิพงศ์ ไม่มี 
107. ทพญ.อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ไม่มี 
108. ทพญ.อริสา ทรัพย์สุดวิไล ไม่มี 
109. ทพญ.อัณณ์ศรา ชิณโชติ มี 
110. ทพญ.อาฑิตยา วิวัฒน์รัชต์ภาคย์ มี 
111. ทพญ.อาทิตยา อ๊ึงแสงภากรณ์ มี 
112. ทพ.อิทธิเศรษฐ์ ด่านจิตร์ตรง ไม่มี 
113. ทพญ.อุษณีย์ ปัทมาลัย ไม่มี 
114. ทพ.เอกพล พลเสนา มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กติกา ใจกล้า มี 
2. ทพ.กันเขต เกียรติวราวุธ ไม่มี 
3. ทพญ.จิรัฐา จันทรอัมพร ไม่มี 
4. ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล ไม่มี 
5. ทพญ.ชญานิศ  สัลเลขวิทย์ ไม่มี 
6. ทพญ.ชณิตา ชาญวัฒนกิจ มี 
7. ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ มี 
8. ทพญ.ชลธิชา ชูเกียรติศิริ ไม่มี 
9. ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ ไม่มี 
10. ทพ.ชาครีย์ ลี้อิศรามาศ มี 
11. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน์ ไม่มี 
12. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย มี 
13. ทพ.ณัฐภัทร ค านึงสิทธิ มี 
14. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ มี 
15. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย ไม่มี 
16. ทพ.ธนกร แสงเผ่น ไม่มี 
17. ทพ.ธนพล เรียวเรืองแสงกุล ไม่มี 
18. ทพ.ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ มี 
19. ทพญ.ธิดารัตน์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ไม่มี 
20. ทพ.ธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
21. ทพ.นว พลเยี่ยม มี 
22. ทพญ.นันท์นภัส จองค า มี 
23. ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ มี 
24. ทพ.นิธิวุฒิ เหลืองธรรมชาติ ไม่มี 
25. ทพญ.เบญจา เสรีวิสัย มี 
26. ทพญ.เบญญานุช กิ่งแก้ว มี 
27. ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม มี 
28. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย มี 
29. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต มี 
30. ทพญ.ปานชนก ไกยสวน ไม่มี 
31. ทพ.พงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน ไม่มี 
32. ทพญ.พรชนก แสงสุริโยทัย ไม่มี 
33. ทพญ.พรพิมล รุ่งทินพุทธิชัย มี 
34. ทพญ.พาขวัญ กุลชุติสิน มี 
35. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์ มี 
36. ทพญ.ภูมรินทร์ ธรรมมนุญกุล มี 
37. ทพญ.รรินทร หรินทรานนท์ มี 
38. ทพญ.ลลิตา เจียมกตัญญู มี 
39. ร.ท.วัชรพล ทิพย์สงเคราะห์ มี 
40. ทพ.วัชรวีร ์ธเนศเฉลิมพงษ์ มี 
41. ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร มี 
42. ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ มี 
43. ทพญ.ศมน ทองสวัสดิ์วงศ์ มี 
44. ทพ.ศรัณย์พงศ์ อ่ิมอ าไพ มี 
45. ทพญ.ศศิพิณ ธัญญสิริ มี 
46. ทพญ.ศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ มี 
47. ทพ.ศุภชัย ชนะชัย มี 
48. ทพ.สถาปัตย์ สารธิยากุล มี 
49. ทพญ.สิรินพร อนันตศิริจินดา ไม่มี 
50. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ มี 
51. ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน มี 
52. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล ไม่มี 
53. ทพญ.หทัยชนก ภารการ มี 
54. ทพญ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ ไม่มี 
55. ทพญ.อัณณ์ศรา ชิณโชติ มี 
56. ทพญ.อาทิตยา อ๊ึงแสงภากรณ์ มี 
57. ทพญ.อุษณีย์ ปัทมาลัย ไมมี่ 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
58. ทพ.เอกพล พลเสนา มี 

 

6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัณฐิกา เข็มทอง ไม่มี 
2. ทพญ.จรีพร ศรัทธาสุข ไม่มี 
3. ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี ไม่มี 
4. ทพญ.ชนิกา ลิ้มเลิศวาที ไม่มี 
5. ทพญ.ชลธิชา ทรพัย์สมบูรณ์ มี 
6. ทพ.ชาคริต ชายผา ไม่มี 
7. ทพญ.ชาวินีย์ อภิมั่นจินดากุล ไม่มี 
8. ทพญ.ชุติมา นวศรี มี 
9. ทพญ.ญาณิน รัตนติกุล ไม่มี 
10. ทพญ.ณัฐติยา อภิวาท ไม่มี 
11. ทพญ.ณัฐธยาน์ ตรีรานุรัตน์ ไม่มี 
12. ทพญ.ณัฐนรี แย้มสาย ไม่มี 
13. ทพญ.ณิชนันทน์ บริบูรณ์ ไม่มี 
14. ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล มี 
15. ทพญ.ดิศกุล ผิวหอม ไม่มี 
16. ทพญ.ธนัญญา พูนภักดี ไม่มี 
17. ทพญ.ธัญญา วัฒนเมธียานนท์ มี 
18. ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา ไม่มี 
19. ทพ.นนท์นที ฉลองเก้ือกูล มี 
20. ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม มี 
21. ร.ต.อ.หญิงนฤมล วิเศษสุวรรณภูม ิ มี 
22. ทพญ.นันทพัชร พนมยงค์ ไม่มี 
23. ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง มี 
24. ทพญ.บงกช พัฒนโกวิท ไม่มี 
25. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ ไม่มี 
26. ทพญ.ปราณปัทม์  ชัยกุล ไม่มี 
27. ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์ ไม่มี 
28. ทพญ.ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ ์ มี 
29. ทพญ.พิชญ์วิภา เมลืองนนท์ มี 
30. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
31. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
32. ทพญ.ภัทรพร บ้วนเพชร มี 
33. ทพญ.ภัทรสุดา ล้วนอารีสถิตย์ ไม่มี 
34. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
35. ทพญ.มานิตา ตั้งวิพัฒนพงค์ มี 
36. ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล มี 
37. ทพญ.วริศรา พ่ึงวัธนะ ไม่มี 
38. ทพญ.ศิรณา รัตนราศรี ไม่มี 
39. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
40. ทพ.สีหชาติ ลิมปิวัฒนา มี 
41. ทพญ.สุพรรษา ศิวากรณ์ ไม่มี 
42. ร.ท.หญิงสุพิชชา บุญ -หลง  มี 
43. ทพ.เสฏฐวุฒ ิชูชัยแสงรัตน์ มี 
44. ทพญ.อติพร จุลศักดิ์ศรีสกุล ไม่มี 
45. ทพญ.อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ไม่มี 
46. ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กุลจิราณัฐ จิตต์วีระโชติ ไม่มี 
2. ทพญ.เกศินี รัตนทัศนีย์ ไม่มี 
3. ทพญ.ชนิกา ลิ้มเลิศวาที ไม่มี 
4. ทพญ.ชนิกานต์  สุขเกษม ไม่มี 
5. ทพญ.ชลธิชา ทรัพย์สมบูรณ์ มี 
6. ทพญ.ชาวินีย์ อภิมั่นจินดากุล ไม่มี 
7. ทพญ.ชุติมา นวศรี มี 
8. ทพญ.ชุติมา เลาหวินิจ ไม่มี 
9. ทพญ.ญาณิน รัตนติกุล ไม่มี 
10. ทพ.ณรงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐบัณฑิต มี 
11. ทพญ.ณัฐธยาน์ ตรีรานุรัตน์ ไม่มี 
12. ทพญ.ณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ มี 
13. ทพญ.ณิชนันทน์ บริบูรณ ์ ไม่มี 
14. ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล มี 
15. ทพญ.ดิศกุล ผิวหอม ไม่มี 
16. ทพ.ตะวัน แสงซื่อ มี 
17. ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
18. ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
19. ทพ.ธนัชเศรษฐ์ คัมภิรานนท์ ไม่มี 
20. ทพ.ธรณิศวร์ อินทรปรีชา มี 
21. ทพ.ธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา ไม่มี 
22. ทพ.นนท์นที ฉลองเก้ือกูล มี 
23. ทพ.นรปกรณ์ ชอบธรรม มี 
24. ทพญ.บงกช พัฒนโกวิท ไม่มี 
25. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ ไม่มี 
26. ทพญ.ปรภาว์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่มี 
27. ทพญ.ปราณปัทม์  ชัยกุล ไม่มี 
28. ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์ ไม่มี 
29. ทพญ.ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ ์ มี 
30. ทพญ.พราวนภา นาทองค า มี 
31. ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง มี 
32. ทพญ.พิชญา เอนกสมบูรณ์ผล ไม่มี 
33. ทพญ.ภัทรพร บ้วนเพชร มี 
34. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
35. ทพญ.มานิตา ตั้งวิพัฒนพงค์ มี 
36. ทพญ.รัชวิภา นาคภู่ มี 
37. ทพญ.เรข์ณพัศ ศรีนพรัตนกุล มี 
38. ทพญ.วริศรา พ่ึงวัธนะ ไม่มี 
39. ทพญ.ศิรณา รัตนราศรี ไม่มี 
40. ทพญ.สรวงพร  ตันติศรีไกรแสง มี 
41. ทพ.สีหชาติ ลิมปิวัฒนา มี 
42. ทพญ.สุพรรษา ศิวากรณ์ ไม่มี 
43. ร.ท.หญิงสุพิชชา บุญ -หลง  มี 
44. ทพ.อดิศร จิรสุวรรณกุล มี 
45. ทพญ.อมรวดี  น่วมสวัสดิ ์ มี 
46. ทพญ.อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกพร วงชารี มี 
2. ทพญ.ชลธิชา ทรัพย์สมบูรณ์ มี 
3. ทพญ.ชุติมา นวศรี มี 
4. ทพ.ณรงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐบัณฑิต มี 
5. ทพญ.ณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ มี 
6. ทพญ.ณัฐนรี แย้มสาย ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
7. ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล มี 
8. ทพ.ตะวัน แสงซื่อ มี 
9. ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
10. ทพ.ธรณิศวร์ อินทรปรีชา มี 
11. ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา ไม่มี 
12. ทพ.นนท์นที ฉลองเก้ือกูล มี 
13. ทพ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ ไม่มี 
14. ทพ.ปฐวี สารีบท มี 
15. ทพญ.ปัทมาภรณ์  พุ่มเกาะ มี 
16. ทพญ.ปิ่นอนงค์ ธูปสุวรรณ ์ มี 
17. ทพญ.พิมพ์ชนก  โอสถประสิทธิ์ มี 
18. ทพญ.ภัทรพร บ้วนเพชร มี 
19. ทพญ.มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร ไม่มี 
20. ทพญ.มานิตา ตั้งวิพัฒนพงค์ มี 
21. ทพญ.รัชวิภา นาคภู่ มี 
22. ทพญ.เรข์ณพัศ ศรีนพรัตนกุล มี 
23. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
24. ทพ.สีหชาติ ลิมปิวัฒนา มี 
25. ร.ท.หญิงสุพิชชา บุญ -หลง  มี 
26. ทพญ.อมรวดี  น่วมสวัสดิ ์ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนิกา ลิ้มเลิศวาที ไม่มี 
2. ทพ.ณรงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐบัณฑิต มี 
3. ทพญ.ณัฐนรี แย้มสาย ไม่มี 
4. ทพญ.ณิชนันทน์ บริบูรณ ์ ไม่มี 
5. ทพ.ตะวัน แสงซื่อ มี 
6. ทพ.ท๊อป จิตรไกรสร มี 
7. ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
8. ทพญ.ธนัญญา พูนภักดี ไม่มี 
9. ทพ.ธรณิศวร์ อินทรปรีชา มี 
10. ทพ.ธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา ไม่มี 
11. ทพญ.ธัญญา วัฒนเมธียานนท์ มี 
12. ร.ต.อ.หญิงนฤมล วิเศษสุวรรณภูมิ มี 
13. ทพ.ปฐวี สารีบท มี 
14. ทพญ.ปวีณา คงคอน มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
15. ทพญ.พราวนภา นาทองค า มี 
16. ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง มี 
17. ทพญ.พิชญ์วิภา เมลืองนนท์ มี 
18. ทพญ.พิมพ์ชนก  โอสถประสิทธิ์ มี 
19. ทพญ.เพียงขวัญ สายประเสริฐ มี 
20. ทพญ.รัชวิภา นาคภู่ มี 
21. ทพญ.วริศรา พ่ึงวัธนะ ไม่มี 
22. ทพญ.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร ไม่มี 
23. ทพญ.สรวงพร  ตันติศรีไกรแสง มี 
24. ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ มี 
25. ทพ.อดิศร จิรสุวรรณกุล มี 
26. ทพญ.อมรวดี  น่วมสวัสดิ ์ มี 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กษมลรัตน์ ดิษฐาน มี 
2. ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย ไม่มี 

 

8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กรรภิรมย์ สมพงษ์ ไม่มี 
2. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา มี 
3. ทพญ.กิตติกา กิจตรงศิริ ไม่มี 
4. ทพญ.ชญานันทน์ ทีฆกุล มี 
5. ทพญ.ณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์ ไม่มี 
6. ทพญ.ณัฐพร นิมมานนท์ มี 
7. ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย มี 
8. ทพญ.นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์ ไม่มี 
9. ทพญ.นภสร ตันพิพัฒน์ ไม่มี 
10. ทพ.นราวิชญ์ อ้นศิริ ไม่มี 
11. ทพญ.นัทธีรา ภูมชาติ มี 
12. ทพญ.นันทิชา พฤทธิพันธุ์ มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
13. ทพญ.บุษกร ว่องไวพาณิชย์ มี 
14. ทพญ.เบญจะพร ตันติวณิชพันธุ์ มี 
15. ทพ.พชร พรหมช่วย ไม่มี 
16. ทพญ.พนิตนาฏ พรรณรายน์ มี 
17. ทพญ.พัชราพร ดิษทับ มี 
18. ทพ.พิชญะ ศรีปินตา มี 
19. ทพญ.พิชาภา กสิไพศาล มี 
20. ทพญ.พิมพ์ชนก ศุภณรงค์พันธ์ มี 
21. ทพ.พีรวิช แพรญาติ มี 
22. ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ ไม่มี 
23. ทพญ.มนทิพย์ วรรณขจีพิบูลย์ มี 
24. ทพญ.มานิตา บุบผาวาสน์ มี 
25. ทพ.รัฐนันท์ โรจนจิรานนท์ มี 
26. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง มี 
27. ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์ มี 
28. ทพญ.สวรส วงษ์ษา ไม่มี 
29. ทพ.สหพล  หังสพฤกษ์ ไม่มี 
30. ทพญ.สาณิศา ตระกูลมุทุตา ไม่มี 
31. ทพญ.สิรินทรา จึงจตุพรชัย มี 
32. ทพญ.สุภลดา เจียกวธัญญู ไม่มี 
33. ทพญ.อริสา ยืนยงพัฒนะกุล มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กรรภิรมย์ สมพงษ์ ไม่มี 
2. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา มี 
3. ทพญ.กิตติกา กิจตรงศิริ ไม่มี 
4. ทพญ.ชญานันทน์ ทีฆกุล มี 
5. ทพญ.ณัฐธยาน์ ศักดิ์สมบูรณ์ ไม่มี 
6. ทพญ.ณัฐพร นิมมานนท์ มี 
7. ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย มี 
8. ทพญ.นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์ ไม่มี 
9. ทพญ.นภสร ตันพิพัฒน์ ไม่มี 
10. ทพญ.นภิสพันธ์ พลก าแหง มี 
11. ทพ.นราวิชญ์ อ้นศิริ ไม่มี 
12. ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
13. ทพญ.นัทธีรา ภูมชาติ มี 
14. ทพญ.นันทิชา พฤทธิพันธุ์ มี 
15. ทพญ.บุษกร ว่องไวพาณิชย์ มี 
16. ทพญ.เบญจะพร ตันติวณิชพันธุ์ มี 
17. ทพ.พชร พรหมช่วย ไม่มี 
18. ทพญ.พนิตนาฏ พรรณรายน์ มี 
19. ทพ.พิชญะ ศรีปินตา มี 
20. ทพญ.พิชาภา กสิไพศาล มี 
21. ทพญ.พิมพ์ชนก ศุภณรงค์พันธ์ มี 
22. ทพ.พีรวิช แพรญาติ มี 
23. ทพญ.ภาวิณี ภูพันธ์พร ไม่มี 
24. ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ ไม่มี 
25. ทพญ.มนทิพย์ วรรณขจีพิบูลย์ มี 
26. ทพญ.มานิตา บุบผาวาสน์ มี 
27. ทพ.รัฐนันท์ โรจนจิรานนท์ มี 
28. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง มี 
29. ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์ มี 
30. ทพญ.สวรส วงษษ์า ไม่มี 
31. ทพญ.สาณิศา ตระกูลมุทุตา ไม่มี 
32. ทพญ.สิรินทรา จึงจตุพรชัย มี 
33. ทพญ.สิริรัตน์ บงกชวิลาวัณย์ ไม่มี 
34 ทพญ.สุภลดา เจียกวธัญญู ไม่มี 
35. ทพญ.อริสา ยืนยงพัฒนะกุล มี 

 

9. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกกาญจน์ ขอรัตน์ มี 
2. ร.ท.หญิงจิดาภา บัวศรี มี 
3. ทพญ.ณัฐนรี แย้มสาย ไม่มี 
4. ทพ.ณัฐโรฒ คณูวัฒนา ไม่มี 
5. ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล ไม่มี 
6. ทพญ.ไพพิศ ศิริธรรมพันธ์ มี 
7. ทพญ.ยศยา แหลมหลัก มี 
8. ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์ มี 
9. ทพ.สิวาลัย เลิศคารม ไม่มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
10. ทพญ.เอ้ือการย์  อุบลสะอาด มี 

 

10. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.จารุวัฒน์ หารรุ่งศร ี(พยาธิวิทยาช่องปาก) มี 
2. ทพญ.ณัฐนิช ก่อกิจพูนผล (เวชศาสตร์ช่องปาก) มี 

 

12. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม มี 
2. ทพญ.กวิสรา วรรณเสวต มี 
3. ทพญ.กัญญารัตน์ กัลยา ไม่มี 
4. ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน มี 
5. ทพญ.กัลยรัตน์ ไกรประยูร มี 
6. ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย มี 
7. ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม มี 
8. ทพญ.จรีพร ศรัทธาสุข ไม่มี 
9. ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ มี 
10. ร.ต.หญิงจีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ไม่มี 
11. ทพญ.ชมพูนุท อุยสุย มี 
12. ทพ.ชลธิศ สนิทนวล มี 
13. ทพญ.ชิดชนก อั้ง ไม่มี 
14. ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ มี 
15. ทพ.ณภัทร ภัทรพันธกุล มี 
16. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล ไม่มี 
17. ทพญ.ดารณี วณิชตันติพงษ์ ไม่มี 
18. ร.อ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ มี 
19. ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา ไม่มี 
20. ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย มี 
21. ทพญ.นภัสวรรณ  บุญฤทธิ์ มี 
22. ร.ต.อ.หญิง นฤมล วิเศษสุวรรณภูม ิ มี 
23. ทพญ.นัฐฐา แพทย์นุเคราะห์ มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
24. ทพญ.บุณยนุช สุขสว่าง ไม่มี 
25. ทพญ.เบญญานุช กิ่งแก้ว มี 
26. ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ มี 
27. ทพ.ปิยะณัฐ สินธุ์ญา มี 
28. ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ มี 
29. ทพญ.พัชรา กองยศสืบ มี 
30. ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี มี 
31. ทพญ.พีรยาภรณ์ พวงมลิวัลย์ มี 
32. ทพ.ภรณ์ณัฎฐ์ สนจิตร์ มี 
33. ร.ท.ภาณุ จักรวาลพิทักษ์ มี 
34. ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 
35. ทพญ.วริยา ศิริยศ มี 
36. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
37. ทพญ.ศรัณภัสร์ แมนสุมิตร์ชัย ไม่มี 
38. ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ มี 
39. ทพญ.สวพร นพวงศ์ มี 
40. ทพญ.สินีวรรณ เสาวรัจ มี 
41. ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ไม่มี 
42. ทพญ.อังคณา ร่วมชาติ มี 
43. ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 

 

สถาบันทันตกรรม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม มี 
2. ทพญ.กวิสรา วรรณเสวต มี 
3. ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน มี 
4. ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย มี 
5. ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม มี 
6. ทพญ.จรีพร ศรัทธาสุข ไม่มี 
7. ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ มี 
8. ร.ต.หญิงจีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ไม่มี 
9. ทพญ.ชมพูนุท อุยสุย มี 
10. ทพ.ชลธิศ สนิทนวล มี 
11. ทพญ.ชิดชนก อั้ง ไม่มี 
12. ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ มี 
13. ทพ.ณภัทร ภัทรพันธกุล มี 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
14. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล ไม่มี 
15. ทพญ.ณัฐติยา อภิวาท ไม่มี 
16. ทพญ.ดารณี วณิชตันติพงษ์ ไม่มี 
17. ร.อ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ มี 
18. ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี มี 
19. ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา ไม่มี 
20. ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย มี 
21. ทพญ.นภัสวรรณ  บุญฤทธิ์ มี 
22. ร.ต.อ.หญิงนฤมล วิเศษสุวรรณภูมิ มี 
23. ทพญ.นุชนลิน ปึงเลิศ มี 
24. ทพญ.บุณยนุช สุขสว่าง ไม่มี 
25. ทพญ.เบญญานุช กิ่งแก้ว มี 
26. ทพ.ปริวุฒิ เชาวนีนาท มี 
27. ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ มี 
28. ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ มี 
29. ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี มี 
30. ทพญ.พีรยาภรณ์ พวงมลิวัลย์ มี 
31. ทพ.ภรณ์ณัฎฐ์ สนจิตร์ มี 
32. ทพญ.รัชนู พรมนารี ไม่มี 
33. ทพญ.วริยา ศิริยศ มี 
34. ทพญ.วริศรา บุญพร้อม มี 
35. ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
36. ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ มี 
37. ทพญ.สวพร นพวงศ์ มี 
38. ทพญ.สินีวรรณ เสาวรัจ มี 
39. ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ไม่มี 
40. ทพญ.อังคณา ร่วมชาติ มี 

 

12. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพญ.รังสิมา  จารีบูรณภาพ มี 

 

 

 



หมายเหตุ 

 1. ผู้สมัครที่ มีต้นสังกัดโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข  จะต้องน าหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด 
ให้ลาศึกษาต่อและหนังสือรับรองต้นสังกัด มายื่นในวันที่สอบข้อเขียน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครไม่มีต้นสังกัด 

 2. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากส่วนราชการอ่ืน จะต้องน าหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาต่อ มายื่น 
ในวันที่สอบข้อเขียน  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครไม่มีต้นสังกัด 

 3.  โปรดดู รายละเ อี ยดก าหนดการสอบคัดเลื อกเข้ าฝึ กอบ รมเ พ่ือวุฒิ บั ตรสาขาต่ างๆ ได้ ที่
www.royalthaident.org หน้าการสมัครการสอบ หัวข้อการสมัครเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

           (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
            เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

http://www.royalthaident.org/

