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เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 นั้น
ที ่ป ร ะ ชุม ค ณ ะ ผู ้บ ริห าร รา ช วิท ย า ลัย ทัน ต แ พ ท ย์แ ห่ง ป ร ะ เท ศ ไท ย ค รั ้ง ที ่ 3 /2 5 6 3
เดือนมีน าคม 2563 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปี
การศึ ก ษา 2563 รอบที่ 1 โดยอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการทั น ตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้ งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.ชนิกานต์ ชาญชนะโยธิน
มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
จ.ชลบุรี
2. ทพญ.สุชญา พืชน์ไพบูลย์
มีต้นสังกัด รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.สิริกันยา สิงห์บุญ
ไม่มีต้นสังกัด
3. ทพญ.พิม เชี่ยววิทย์
มีต้นสังกัด
4. ทพญ.ไพชญา หลายอำนวย
มีต้นสังกัด
5. ทพ.เจตน์สฤษฎิ์ ติตถะสิริ
ไม่มีต้นสังกัด
6. ทพญ.ธนัชพร ทองงาม
ไม่มีต้นสังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เอกชน
รพ.นครพนม จ.นครพนม
รพ.ด่านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบุรี
เอกชน
เอกชน

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.ปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา
มีต้นสังกัด
2. ทพ.พัทรพล คำเงิน
มีต้นสังกัด
3. ทพ.ศุภณัฐ ศุภกรพิชาญ
มีต้นสังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.พีรณัฐ ชาญฤทธิเสน
มีต้นสังกัด
2. ทพ.วทัญญู ขอดแก้ว
มีต้นสังกัด
3. ทพ.สุพล คำแก้ว
มีต้นสังกัด
4. ทพญ.พิชญา เอี่ยมกลาง
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รพ.น่าน จ.น่าน
รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
รพ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
ทพญ.พันธ์ชนก จันทร์ผง
มีต้นสังกัด รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลชลบุรี
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.ณภัทร กุฎอินทร์
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.ณัฐณิชา ศิริจริยวัตร
มีต้นสังกัด
3. ทพ.ณัฐวัฒน์ ภัทรเจริญสิน
มีต้นสังกัด
4. ทพญ.ศศิธร แย้มหลั่งทรัพย์
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.เรณูนคร จ.นครพนม
รพ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลตำรวจ
รายชื่อ
ต้นสังกัด
ทพ.สุทธิพล แสงสุวรรณโรจน์
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลหาดใหญ่
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.นนต์รัศม์ พรหมเพียรพงศ์
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.นพรดา ส่งเสริม
มีตน้ สังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สถาบัน โรงพยาบาลขอนแก่น
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.สุมนทิพย์ รู้กิจ
มีต้นสังกัด
2. ทพ.วรรณพงษ์ ตาสุวรรณ์
มีต้นสังกัด
3. ทพญ.พัชฎา ใจกล้า
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จ. นครนายก

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชือ่
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
ทพญ.ชนัดดา รัตนกรพันธ์
มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขา ปริทันตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร
มีต้นสังกัด รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2. ทพญ.พิมพ์ชนก สุปาลนันท์
มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา
มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ทพญ.บัณฑิตา กันต์พิทยา
มีต้นสังกัด รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ปริทันตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. รท.หญิงณัชชา บุณยประทีปรัตน์
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.อธิมาศ ชัฎอนันต์
มีต้นสังกัด
3. ทพญ.สรรุจี โอภาสเสถียร
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
รพ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
รพ.กะเปอร์ จ.ระนอง
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รายชื่อ
4. ทพญ.กานต์ธีรา พิรุณสาร
5. ทพญ.กัญญวรา แสงหงษ์
6. ทพญ.ชนัฎดา ฉัตรไชยเดช

ต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีตน้ สังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู
รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ปริทนั ตวิทยา
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล
มีต้นสังกัด รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
2. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ
มีต้นสังกัด รพ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา
3. ทพญ.กนกวรรณ นิพขันธุ์
มีต้นสังกัด รพ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
ทพ.ศุทธิพันธุ์ ทุมดี

มีต้นสังกัด

รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.กานติมา กุนทีกาญจน์
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน
2. ทพญ.วิมลรัช ศรีอุดม
มีต้นสังกัด รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น
3. ทพญ.ศุภนิดา แก้วกำชัย
มีต้นสังกัด รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
4. ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง
มีต้นสังกัด วสส.จังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์
ไม่มีต้นสังกัด
2. ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์
มีต้นสังกัด
3. ร.ท.หญิงธนภา พุทธานุภาพ
มีตน้ สังกัด
4. ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล
มีต้นสังกัด
5. ทพญ.สุทธิประภา อึ่งกุล
6. ทพญ.อนัญญา อุดมสิทธิ์
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี

มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
เอกชน
รพ.เชียงคาน จ.เลย
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
รพ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
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สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร
มีต้นสังกัด
3. ทพญ.วนิชยา อุดมวนิช
มีต้นสังกัด
4. ทพ.วันเฉลิม เทพรังศิริกุล
มีต้นสังกัด
5. ทพญ.หทัยชนก ภารการ
มีตน้ สังกัด
6. ทพ.เอกพล พลเสนา
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.พยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี
รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
รพ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.ลลิตา เจียมกตัญญู
มีต้นสังกัด รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2. ทพญ.สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล
มีต้นสังกัด รพ.กะปงชัยพัฒน์ จ.พังงา
3. ทพญ.ธนพร อุดมวิทยาไกร
มีต้นสังกัด รพ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
4. ทพ.ชินเวศ วรวิวัฒน์
มีตน้ สังกัด รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
5. ทพญ.ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต
มีต้นสังกัด รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
6. ทพ.พุทธพร สุภาณิชย์
มีต้นสังกัด รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
7. ทพญ.ตวงพร เจษฎาพรชัย
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน
8. ทพญ.วิภาวี ปัญญาอาจหาญสกุล
มีต้นสังกัด รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
9. ทพญ.วรปรียา จันทร์อัมพร
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน
10. ทพ.กานต์กวี เรือนแก้ว
มีตน้ สังกัด รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
11. ทพญ.สุธินันท์ สุขสุทธิพันธ์
มีต้นสังกัด รพ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
12. ทพญ.ปิยะธิดา เทียมลม
มีต้นสังกัด สสจ.ลพบุรี
13. ทพ.ปคุป์ เรืองพรหม
มีต้นสังกัด รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
14. ทพ.ศุภฤกษ์ และเจริญ
มีต้นสังกัด รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
ทพ.ธีร์ธวัช พิพัฒน์พงศา

มีต้นสังกัด

รพ.โคกสูง จ.สระแก้ว

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน
2. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ
มีต้นสังกัด รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
3. ทพ.นิธินันท์ ถิรพงษ์ไพศาล
มีต้นสังกัด รพ.หลังสวน จ.ชุมพร
4. ทพ.พัสกร ศิริไชย
มีต้นสังกัด รพ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
5. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด
มีต้นสังกัด รพ.พล จ.ขอนแก่น
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รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพ.ณัฐพงษ์ ทองยา
2. ทพญ.ณิชารีย์ ทวีเติมสกุล
3. ทพ.ประพฤทธิ์ กุลฐิติชัย
4. ทพญ.ฐิติรัตน์ เสียงลอย

มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

รายชื่อผู้ติดสำรอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพญ.ปุณยนุช สัมภวะผล
ไม่มีต้นสังกัด

รพ.เชียงคาน จ.เลย
รพ.นครพนม จ.นครพนม
รพ.บ้านฉาง จ.ระยอง
รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เอกชน

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ
มีต้นสังกัด วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล
มีต้นสังกัด รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
3. ทพ.ปวรุตม์ เจียมมั่นจิต
มีต้นสังกัด รพ.โคกสูง จ.สระแก้ว
4. ว่าที่ เรือโทณัฐพล อัศวนภ
มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
5. ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม
มีต้นสังกัด รพ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.กีรติ บำรุงชาติ
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.เพ็ญชนก แสนทวีสุข
ไม่มีต้นสังกัด
3. ทพ.วิจักษณ์ ทรัพย์ทวีผลบุญ
มีต้นสังกัด
4. ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา
มีต้นสังกัด
5. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.กระบุรี จ.ระนอง
เอกชน
สสจ.อำนาจเจริญ
รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
เรืออากาศโทหญิงชุติมา เลาหวินิจ

มีต้นสังกัด

รพ.กองบิน กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้ติดสำรอง (ไม่มีต้นสังกัด)
ทพ.ธนกันต์ จิวะเจริญ

ไม่มีต้นสังกัด

เอกชน

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.ลภน มุทธาพงศ์
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิวงศ์
มีต้นสังกัด
3. ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี
มีตน้ สังกัด
4. ทพญ.นัสวีน ตอแก
มีตน้ สังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
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รายชื่อ
5. ทพญ.ฑิตติมา เลิศอเนกสิน
6. ทพ.ธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
รพ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา

รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน

มีต้นสังกัด

รพ.บ้านคา จ.ราชบุรี

สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชือ่
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.ชมพูนุช สุขชีพ
มีต้นสังกัด รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2. ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล
มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล
มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ทพ.สิธรรม รังสิตเสถียร
มีต้นสังกัด รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
รายชือ่ ผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตสาธารณสุข
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.ชนพล ไกรตรวจพล
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.ดวงพร ทองป่าคาย
มีตน้ สังกัด
3. ทพญ.ภัทราพร พึงปิติพรชัย
มีตน้ สังกัด
4. ทพญ.รุจิรา แสนดี
มีตน้ สังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
รพ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
สสจ.เชียงราย

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตสาธารณสุข
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพ.วรรณพงษ์ ชลนภาสถิตย์
มีตน้ สังกัด สสจ.สมุทรปราการ
2. ทพญ.นิลุบล ปานะบุตร
มีตน้ สังกัด วสส.จังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.นพรัตน์ วัชรโยธิน
มีตน้ สังกัด สสจ.ระนอง
2. ทพ.นิรวิทธ์ ศิริพร
มีตน้ สังกัด รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
3. ทพ.ศาสิน อึ้งนภาธานินทร์
มีตน้ สังกัด รพท. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
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รายชื่อ
4. ทพ.ภูรินทร์ พุกกะวรรณะ

ต้นสังกัด
มีตน้ สังกัด

5. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร

มีตน้ สังกัด

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.พชร พรหมช่วย
ไม่มตี ้นสังกัด
2. ทพญ.กันยารัตน์ ถุงพุทซา
มีตน้ สังกัด
3. ทพ.นราวิชญ์ อ้นศิริ
มีตน้ สังกัด
4. ว่าที่เรือโทหญิงณิชารีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีตน้ สังกัด
5. ทพญ.ชญานิศ สัลเลขวิทย์
มีตน้ สังกัด
6. ทพญ.พิมพ์ชนก ศุภณรงค์พันธ์
มีตน้ สังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพ.ภรอิชณน์ สุขกระจ่าง
2. ทพญ.วรุณพันธุ์ ปราณีตพลกรัง

มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
เอกชน
รพ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
รพ.แกลง จ.ระยอง
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
รพ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์
รพ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
รพ.นครพนม จ.นครพนม

สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์
สถาบัน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.สุกัญญา จันทะ
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน
2. ทพญ.นิสารัตน์ ศรีผุดผ่อง
ไม่มีต้นสังกัด เอกชน

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรมหัตถการ
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพ.ชนกันต์ แผ้วพาลชน
มีตน้ สังกัด
2. ทพญ.ณัฐชยา สุวรรณพงศ์
มีตน้ สังกัด
3. ทพ.ณัฐนันท์ โพธิ์เอี่ยม
มีตน้ สังกัด
4. ทพญ.วงศ์นาถ ปรีดาปราโมทย์
มีตน้ สังกัด
5. ทพญ.ศิรดา รัตนจีนะ
ไม่มตี ้นสังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพ.หนองคาย จ.หนองคาย
เอกชน

9

สาขา ทันตกรรมหัตถการ
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์
ไม่มตี ้นสังกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
เอกชน

รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก)
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1. ทพญ.ชนกพิมพ์ ศักดาปรีชา
มีต้นสังกัด รพ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์
2. ทพ.วชิรวิทย์ ศิริพรกิตติ
มีต้นสังกัด สสจ.สมุทรสงคราม
3. ทพ.วิชญ์พัชร เก็งทอง
มีต้นสังกัด รพ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สาขา ทันตกรรมทั่วไป
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์
มีต้นสังกัด
2. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล
ไม่มีต้นสังกัด
3. ทพ.สุทธิพจน์ เอกเกิด
มีตน้ สังกัด
4. ทพญ.รุสมา วิภาวิน
มีต้นสังกัด
5. ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล
มีต้นสังกัด
6. ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ
มีต้นสังกัด
7. ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง
มีต้นสังกัด
8. ร้อยตรีหญิงภรรณพัตธ์ เงาศรี
มีต้นสังกัด
รายชื่อผู้ติดสำรอง (ไม่มีต้นสังกัด)
1. ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ
รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
2. ทพ.ปฐวี ธนโชติเจริญ
3. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล

ไม่มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน (ปัจจุบัน)
รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง
เอกชน
รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จ.นครปฐม
รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
รพ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
รพช.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
เอกชน
รพ.เกาะกูด จ.ตราด
รพ.สองพีน่ ้อง จ.จันทบุรี
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สาขา ทันตกรรมทั่วไป
สถาบัน สถาบันทันตกรรม
รายชื่อ
1. ทพญ.วรรณิการ์ อธิกูล
2. ทพ.ณัฐสรณ์ เพ็งสุวรรณ
3. ทพญ.ดลนภา น้าประเสริฐ
4. ทพญ.กชวรรณ บุบผาวาสน์
5. ทพญ.เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ
6. ทพญ.เดือนมนัส ขันลา
7. ทพญ.ธันยมนต์ ขวัญเกื้อ
8. ทพญ.ณภัทร โตโพธิ์ไทย
9. ทพญ.ณัฐกมล โชติพุทธิกุล
10. ทพญ.พิมพ์พร โชติการ

ต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
ไม่มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

รายชื่อผู้ติดสำรอง (มีต้นสังกัด)
1. ทพ.ปฐวี ธนโชติเจริญ
2. ทพญ.ณสุดา หงสวินิตกุล

มีต้นสังกัด
มีต้นสังกัด

สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
รพ.รามัน จ.ยะลา
รพ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
เอกชน
รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
รพ.นภาลัย จ.สมุทรสงคราม
รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.ละงู จ.สตูล
รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง
รพ.สิเกา จ.ตรัง
รพ.เกาะกูด จ.ตราด
รพ.สองพี่น้อง จ.จันทบุรี

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1.ทพ.วจน กีฬา
มีต้นสังกัด รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา
2.ทพญ.วัชรี เกลีย้ งแก้ว
ไม่มตี ้นสังกัด เอกชน
รายชื่อผู้ติดสำรอง
- ไม่มี
สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อ
ต้นสังกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)
1.ทพ.ชลธาร เกิดทอง
มีต้นสังกัด รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
2.ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร
มีตน้ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผูต้ ิดสำรอง
- ไม่มี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ
ตอบรับผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ตามที่ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ งประเทศไทย ได้ ป ระกาศผลการสอบคั ด เลื อ กผู้ เข้ า รั บ
การฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต รของทั น ตแพทยสภา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 รอบที่ 1 ประกาศ ณ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2563 นั้น
ในการนี้ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จะส่ ง แบบฟอร์ ม หนั ง สื อ ตอบรั บ
และแบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิ บั ตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 พร้อมทั้งใบนำฝาก
ชำระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร (Bill Payment Pay-in Slip) สำหรั บ ชำระค่ า บำรุ ง ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์
แห่ งป ระเท ศไทย ตลอดหลั ก สู ต ร ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กท างไปรษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (E-mail)
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ขอให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ การเข้าฝึกอบรมฯ พร้อมชำระค่าบำรุงฯ
สำหรั บ ผู้ ที่ ป ระสงค์ ส ละสิ ท ธิ์ จะต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ฝึ ก อบรมฯ โดยส่ งเอกสารดั ง กล่ า วมาที่
ราช วิ ท ย าลั ย ทั น ต แ พ ท ย์ แ ห่ งประเทศไทย ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ royalthaident@gmail.com
ในวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563 หากไม่ ต อบรั บ มาภายในวั น ที่ กำหนดจะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ฝึ ก อบรม
เพื่อวุฒิบัตร ตามที่ได้รับการคัดเลือก
ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเตรี ย มสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน จำนวน 2 ฉบั บ
พร้ อ มรั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ ง ประกอบการทำสั ญ ญาเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมฯ กั บ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์
แห่งประเทศไทย ณ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในเดือนแรกของการเปิดฝึกอบรมของแต่ละสถาบัน
หรือสามารถติดต่อสอบถามกำหนดการเปิดฝึกอบรมไปยังสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก

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

