
 

 
 
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 นั้น 

ที ่ป ร ะช ุม ค ณ ะผู ้บ ร ิห า ร ร าช ว ิท ย าล ัย ท ัน ต แ พ ท ย ์แ ห ่งป ร ะ เท ศ ไท ย  ค รั ้งที ่ 5 /2 5 6 3                       
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 6/2563                           
เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้  

สาขา ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายช่ือ ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2.ทพญ.วิชุดา กิจพ่อค้า มีต้นสังกัด รพ.เชียงคำ  จ.พะเยา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด) 
ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ    มีต้นสังกัด รพ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 

สาขา ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายช่ือ ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ภูมิรพี ศรีวิจิตร มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.ทพ.วัชรภูมิ  อัจฉริยวงศ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายช่ือ ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.พัฑน์นรี เลิศวิริยะประภา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
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สาขา ศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน โรงพยาบาลตำรวจ 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

สาขา  ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายช่ือ ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.กุลภัทรา เหล็กเพ็ชร มีต้นสังกัด รพ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี 
2.ทพญ.สุธาสินี สงวนเชื้อ มีต้นสังกัด สสจ.พังงา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายช่ือ ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์ มีต้นสังกัด ภาคทันตกรรมบูรณะ              

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.ทพญ.สุธาสินี ศรีชัย มีต้นสังกัด รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง 

รายชื่อผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 
สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

- ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  19 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                
 

         (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
         ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

กำหนดการ 
ตอบรับผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 

ประจำปีการศึกษา 2563  รอบท่ี 2 
 

ตามที่  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ เข้ารับ            
การฝึกอบรมเพ่ือวุฒิ บั ตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่  2 ประกาศ ณ  วันที่                       
19 มิถุนายน 2563 นั้น 

ในการนี้  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย  จะส่ งแบบฟอร์มหนั งสื อตอบรับ                     
และแบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 พร้อมทั้งใบนำฝาก     
ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) สำหรับชำระค่าบำรุงราชวิทยาลัยทันตแพทย์                  
แห่งประเทศไทยตลอดหลักสูตร ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอให้ผู้ที่ได้รับ           
การคัดเลือกตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ  พร้อมชำระค่าบำรุงฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์สละสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือ           
สละสิท ธิ์ การเข้ าฝึ กอบรมฯ โดยส่ ง เอกสารดั งกล่ าวมาที่ ราชวิทยาลัย ทันตแพทย์ แห่ งประเทศ ไทย                              
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ royalthaident@gmail.com ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 หากไม่ตอบรับมา
ภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ตามที่ได้รับการคัดเลือก   

ทั้ งนี้  ขอให้ผู้ ได้ รับการคัด เลือก เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ                
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ กับราชวิทยาลัยทันตแพทย์                       
แห่งประเทศไทย ณ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในเดือนแรกของการเปิดฝึกอบรมของ           
แต่ละสถาบัน หรือสามารถติดต่อสอบถามกำหนดการเปิดฝึกอบรมไปยังสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก 

 

 
 
 

อัตราค่าบำรุงราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดหลักสูตร 
หลักสูตร 3 ปี และสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 21,000 บาท 
หลักสูตร 4 ปี จำนวน 28,000 บาท 
- ยกเว้น สาขาทันตสาธารณสุข สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด                  
ช่องปากใบหน้า ไม่ต้องชำระค่าบำรุง 

 
 


