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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 

 

  ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นั้น 

  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธ ิสอบ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ปุณย์คณิตา สุทธิวัฒน์ธนากูล มี 
2.  ทพญ.สุนิสา ไม้แก้ว มี 
3.  ทพ.สุรทิน ไกรวิจิตรกุล มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กมลชนก ศรีบุรี มี 
2.  ทพ.ชิษณุพงศ์ ปั่นตระกูล มี 
3.  ทพ.ธีวรัตน์ เวสารัชอารีย์กุล มี 
4.  ทพญ.ปาลิน สุวรรณฤทธิ์ มี 
5.  ทพญ.ปุณย์คณิตา สุทธิวัฒน์ธนากูล มี 
6.  ทพญ.สุนิสา ไม้แก้ว มี 
7.  ทพ.สุรทิน ไกรวิจิตรกุล มี 
8.  ทพ.อดิเทพ ใจซื่อ ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ปิยนันท์ ศรีสถาพร มี 
2. ทพ.วรัญญ์ คูสุวรรณ มี 
3. ทพญ.สุธาทิพย์ บุญยขันธ์ มี 



2 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ร.ต.ชยางกูร สมสายผล มี 
2. ทพญ.ฐิติการ์ พิเชฐไพศาล มี 
3. ทพ.วรัญญ์ คูสุวรรณ มี 
4. ทพญ.วิธาริณี ศรีเคนขันธ์ มี 
5. ทพญ.แววปราชญ์ สุขศรี มี 
6. ทพญ.สุธาทิพย์ บุญยขันธ์ มี 
7. ทพญ.สุนิสา ไม้แก้ว มี 
8. ทพ.สุรทิน ไกรวิจิตรกุล มี 
9. ทพญ.อารียา โศจิวิศาล มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ปาลิน สุวรรณฤทธิ์ มี 
2. ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ มี 
3. ทพ.วรัญญ์ คูสุวรรณ มี 

 

โรงพยาบาลชลบุรี 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ธนพ จำปาทิพย์ มี 
2. ทพ.ธีวรัตน์ เวสารัชอารีย์กุล มี 
3. ทพ.นวัทธร เพชรกูล มี 
4. ทพญ.ปาลิน สุวรรณฤทธิ์ มี 
5. ทพญ.แววปราชญ์ สุขศรี มี 
6. ทพญ.อารียา โศจิวิศาล มี 

 

โรงพยาบาลตำรวจ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพ.อดิเทพ ใจซื่อ ไม่มี 
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โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ธนพ จำปาทิพย์ มี 
2. ทพ.นวัทธร เพชรกูล มี 
3. ทพญ.ปิยนันท์ ศรีสถาพร มี 
4. ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ มี 
5. ทพ.วัชรพงษ์ อ่อนเกตุพล มี 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ธนพ จำปาทิพย์ มี 
2. ทพญ.ปิยนันท์ ศรีสถาพร มี 
3. ทพญ.รวิสรา สิงห์ฉัตรแก้ว มี 
4. ทพญ.ศศิภา จุลสม มี 

 

2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพ.ศฐา เลอวิวัฒน์ถาวร มี 

 

3. สาขาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพญ.กาญจนา พิชญธรรม มี 
2.  ทพญ.แก้วขวัญ ตันไทย มี 
3.  ทพญ.จิตญาดา ภักดีโชติ มี 
4.  ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง มี 
5.  ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต ไม่มี 
6.  ทพ.ธนวันต์ ธรรมสุนทร มี 
7.  ทพ.ธัช  ลิ่มกุล มี 
8.  ทพญ.ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร มี 
9.  ทพญ.นวพรรณ พรหมเอาะ มี 
10.  ทพญ.น้ำทิพย์ เตโชเรืองวิวัฒน์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
11.  ทพ.ปริญญา ไกรยวงษ์ มี 
12.  ทพญ.ปาริสุทธิ์ สัมมา มี 
13.  ทพญ.พิมพ์สุนีย์ หล่อประดิษฐ์ มี 
14.  ร.ท.ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
15.  ทพญ.เมธ์วดี อภิรักษ์นันท์ชัย มี 
16.  ทพญ.วรรัก ชูวานิชวงศ์ มี 
17.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
18.  ทพ.วโรดม จงสุวรรณวัฒนา มี 
19.  ทพ.ศตวรรษ มานพพันธ์ มี 
20.  ทพญ.ศิรดา จินดามพร มี 
21.  ทพ.สิขเรศ ประชานุกูล ไม่มี 
22.  ทพญ.สิตานัน ทวิภาคี มี 
23.  ทพญ.อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล มี 
24.  ทพญ.อุรัชนี อยู่ยืน มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กาญจนา พิชญธรรม มี 
2.  ทพญ.แก้วขวัญ ตันไทย มี 
3.  ทพญ.จริยา ต่อชีพ มี 
4.  ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง มี 
5.  ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต ไม่มี 
6.  ทพ.ธัช  ลิ่มกุล มี 
7.  ทพญ.ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร มี 
8.  ทพญ.น้ำทิพย์ เตโชเรืองวิวัฒน์ มี 
9.  ทพ.ปริญญา ไกรยวงษ์ มี 
10.  ทพญ.พิมพ์สุนีย์ หล่อประดิษฐ์ มี 
11.  ทพญ.เมธ์วดี อภิรักษ์นันท์ชัย มี 
12.  ทพญ.เมธาวี อัตถสุริยานันท์ ไม่มี 
13.  ทพญ.วรรัก ชูวานิชวงศ์ มี 
14.  ทพญ.ศิรดา จินดามพร มี 
15.  ทพญ.สิตานัน ทวิภาคี มี 
16.  ทพญ.อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล มี 
17.  ทพญ.อุรัชนี อยู่ยืน มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กาญจนา พิชญธรรม มี 
2.  ทพญ.กุลยา มณีวงศ์ มี 
3.  ทพญ.แก้วขวัญ ตันไทย มี 
4.  ทพญ.จริยา ต่อชีพ มี 
5.  ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง มี 
6.  ทพ.ธนวันต์ ธรรมสุนทร มี 
7.  ทพญ.ธันยรัตน์ ทรัพย์ธนากร มี 
8.  ทพญ.น้ำทิพย์ เตโชเรืองวิวัฒน์ มี 
9.  ทพญ.พิมพ์สุนีย์ หล่อประดิษฐ์ มี 
10.  ทพ.วโรดม จงสุวรรณวัฒนา มี 
11.  ทพ.ศตวรรษ มานพพันธ์ มี 
12.  ทพญ.ศิรดา จินดามพร มี 
13.  ทพญ.สิตานัน ทวิภาคี มี 

 

4. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กัญญารัตน์ กระจ่างมนตรี มี 
2.  ทพญ.จิรัชญา พัชรเวทิน มี 
3.  ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ ไม่มี 
4.  ทพญ.ชนิตา ธัญญสนธิ มี 
5.  ทพญ.ชวัลญา อัศวเลิศพลากร มี 
6.  ทพญ.ณัฐฐา วรรณปะกา มี 
7.  ทพญ.ธนพร ตนัยอัชฌาวุฒ ไม่มี 
8.  ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน ไม่มี 
9.  ทพญ.ปาลิตา โลกโบว์ มี 
10.  ทพ.ปิยะวุฒิ ฐิติศักดิ์โยธิน ไม่มี 
11.  ทพญ.พิชชาพร  ปิตุวงศ์ มี 
12.  ทพญ.แพ จันทร์คุ้ม มี 
13.  ทพญ.รวงข้าว พิมลศรี มี 
14.  ทพญ.รักษิณา อนุวรรค มี 
15.  ทพญ.วรุณพร นิติธรรมกูล ไม่มี 
16.  ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม มี 
17.  ทพญ.สุกฤตา เอ่ียมพินิจกุล มี 
18.  ทพญ.เสาวลักษณ์ ตรีสงฆ์ ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
19.  ทพญ.อภิสรา สุเทพารักษ์ มี 
20.  ทพญ.อรอนงค์ อินทร์โสม มี 
21.  ทพญ.อารยา ศักดิ์วราภรณ์ มี 

 
5. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มี 
2.  ทพญ.กาจน์กาญน์ ธิติวัฒน์พลาการ มี 
3.  ทพ.กุลธร ปักการะโน มี 
4.  ทพ.จตุพล กั้นชัยภูมิ มี 
5.  ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล มี 
6.  ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
7.  ทพ.ชัยวุฒิ คำปิงใจ มี 
8.  ทพญ.ณัฐณิชา วงศ์เที่ยง มี 
9.  ทพ.ณัฐพงษ์ ทองยา มี 
10.  ทพญ.ณัฐรินทร์ วงศ์สิริฉัตร ไม่มี 
11.  ทพ.ณัฐวิช เจริญสุข ไม่มี 
12.  ทพ.ตัถย์ ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
13.  ทพ.ทวิภัทร ตริสกุล มี 
14.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
15.  ทพ.ทัศน์พล อธิดมเสรณี มี 
16.  ทพ.ธนกร แก้วจา มี 
17.  ทพ.ธนพัฒน์ สายเสน มี 
18.  ทพ.ธราธิป สีดาว มี 
19.  ทพญ.นวศร รักษ์ธนกิจ มี 
20.  ทพญ.นัทธมน ศิริวิภานันท์ มี 
21.  ทพญ.นิโลบล แม่นยำ มี 
22.  ทพญ.ปณัฏฐธนี ประเสริฐพันธุ์ มี 
23.  ทพญ.ปรางค์รัตน์ เลี้ยงจอหอ มี 
24.  ทพญ.ปาริสุทธิ์ สัมมา มี 
25.  ทพญ.ฝนทิพย์ กองอินทร์ ไม่มี 
26.  ทพ.พงศ์สุวีร์ เผ่าตระการ ไม่มี 
27.  ทพญ.พิมพ์พิชา ผาตะเนตร มี 
28.  ทพญ.พิมพ์เรขา เขื่อนแก้ว มี 
29.  ทพ.พีรพงศ์ อดิเศรษฐกุล มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
30.  ร.อ.หญิงเพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
31.  ทพ.ภาวิช ขวัญใจ มี 
32.  ทพญ.มาริสา งามสมบัติเจริญ มี 
33.  ทพญ.ศานตญา รอดไทย มี 
34.  ทพญ.ศิริพร จูวัฒนสำราญ ไม่มี 
35.  ทพญ.สุชานาถ ยุทธวงศ์ มี 
36.  ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น มี 
37.  ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 
38.  ทพญ.อาภาภรณ์ พูลบัว มี 
39.  ทพญ.อุไรพร พงศ์พลาญชัย มี 

6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฎา อินทรประจักษ์ มี 
2.  ทพญ.เกศินี รัตนทัศนีย์ มี 
3.  ทพญ.ขวัญรัตน์ พลอยส่องแสง ไม่มี 
4.  ทพญ.ณภัทร ศุภสิริเพ็ญพงศ์ มี 
5.  ทพ.ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ณัฏฐิกา ใจดี มี 
7.  ทพ.ณัฐ ภัทรพงศกร มี 
8.  ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี มี 
9.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
10.  ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
11.  ทพ.ธนสินธ์ พันธุ์เมธิศร์ ไม่มี 
12.  ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ มี 
13.  ทพญ.ธันยพร เลิศประเสริฐพงศ์ มี 
14.  ทพ.พงษ์อมร บูรณะจันทร์ มี 
15.  ทพญ.พักตร์พิไล ทิรานุกูล ไม่มี 
16.  ทพญ.พิมพ์ชนก ธาตุเพชร ไม่มี 
17.  ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์ มี 
18.  ทพญ.ภัสสร บุญธีรวร ไม่มี 
19.  ทพ.ภาณุ รตนะวรรธน์ ไม่มี 
20.  ทพ.ภุมเรศ บุตตะจีน มี 
21.  ทพ.รัฐวิชญ์  หุ่นสุวรรณ ไม่มี 
22.  ทพญ.รุจิภา จิรานุไชยวัฒนา ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
23.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
24.  ทพ.วรุณ สุนทรธรรม มี 
25.  ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงศศิมน เหรียญราชา มี 
26.  ทพ.ศุภกิจ โอภาสตระกูล ไม่มี 
27.  ทพ.สหธง จันทร์วุฒิคุณ มี 
28.  ทพญ.สุดารัตน์ วงศ์ภัทรกุล ไม่มี 
29.  ทพญ.อนันตญา เอกปณิธานพงศ์ มี 
30.  ทพ.อนุวัฒน์ ประมังคะตา มี 
31.  ทพญ.อัญชลี วณิชโยบล มี 
32.  ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล มี 
33.  ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เกศินี รัตนทัศนีย์ มี 
2.  ทพ.จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร มี 
3.  ทพญ.ณภัทร ศุภสิริเพ็ญพงศ์ มี 
4.  ร.ท.หญิงณัฏฐณิชา จันทะบาล มี 
5.  ทพญ.ณัฏฐิกา ใจดี มี 
6.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
7.  ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
8.  ทพญ.พักตร์พิไล ทิรานุกูล ไม่มี 
9.  ทพญ.พิมพ์ชนก ธาตุเพชร ไม่มี 
10.  ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์ มี 
11.  ทพ.รวินันท์ ปวงแก้ว มี 
12.  ทพญ.รุจิภา จิรานุไชยวัฒนา ไม่มี 
13.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
14.  ทพ.ศุภกิจ โอภาสตระกูล ไม่มี 
15.  ทพ.สหธง จันทร์วุฒิคุณ มี 
16.  ทพญ.อนันตญา เอกปณิธานพงศ์ มี 
17.  ทพ.อนุวัฒน์ ประมังคะตา มี 
18.  ทพญ.อัญชลี วณิชโยบล มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เกศินี รัตนทัศนีย์ มี 
2.  ทพญ.ขวัญรัตน์ พลอยส่องแสง ไม่มี 
3.  ทพ.จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร มี 
4.  ทพ.ชิตพล ภูเก้าล้วน ไม่มี 
5.  ทพญ.ณภัทร ศุภสิริเพ็ญพงศ์ มี 
6.  ทพญ.ณัฏฐิกา ใจดี มี 
7.  ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี มี 
8.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
9.  ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มี 
10.  ทพ.ธนสินธ์ พันธุ์เมธิศร์ ไม่มี 
11.  ทพญ.ธันยพร เลิศประเสริฐพงศ์ มี 
12.  ทพญ.บงกช ศิรินิรันดร์ มี 
13.  ทพญ.ปภาดา สังฆารักษ์ มี 
14.  ทพญ.พักตร์พิไล ทิรานุกูล ไม่มี 
15.  ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์ มี 
16.  ทพ.รวินันท์ ปวงแก้ว มี 
17.  ทพ.รัฐวิชญ์  หุ่นสุวรรณ ไม่มี 
18.  ทพญ.รุจิภา จิรานุไชยวัฒนา ไม่มี 
19.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
20.  ทพ.วรุณ สุนทรธรรม มี 
21.  ทพ.วิชาชน ทองแกมแก้ว มี 
22.  ทพ.ศุภกิจ โอภาสตระกูล ไม่มี 
23.  ทพ.สหธง จันทร์วุฒิคุณ มี 
24.  ทพ.อธิษฐ์ จิรนภาวิบูลย์ มี 
25.  ทพญ.อนันตญา เอกปณิธานพงศ์ มี 
26.  ทพ.อนุวัฒน์ ประมังคะตา มี 
27.  ทพญ.อลิสา ศรียาภัย ไม่มี 
28.  ทพญ.อัญชลี วณิชโยบล มี 
29.  ทพญ.ไอลดา เบ็ญจลักษณ์ ไม่มี 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เกียรติสุดา วงศรียา มี 
2.  ทพ.ปฤษฎางค์ ศักดิ์สิทธิ์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพ.มานพ พงศ์อายุกูล มี 
4.  ทพญ.ยศวรรณ หมื่นสายญาติ มี 
5.  ทพ.อัฐพงศ ฮวกนิล มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เกียรติสุดา วงศรียา มี 
2.  ทพญ.ณัฏฐนิช สาลีวรรณ์ มี 

 

8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ทองเพ็ชร์ มี 
2.  ทพญ.ชนม์สิริ เวชพาณิชย์ มี 
3.  ทพญ.ชนันท์พร  สุขจันทร์ มี 
4.  ทพ.ชนาธิป ฉัตรพัฒนศิริ มี 
5.  เรือโทหญิงดาลัด ปิ่นเฉลียว มี 
6.  ทพญ.เตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์ มี 
7.  ทพญ.ธนัชพร รัตนงามกุล มี 
8.  ทพ.นพดล สิทธิธนาวรกุล มี 
9.  ทพญ.นภวัณ หาญดำรงค์ ไม่มี 
10.  ทพญ.นภารัตน์ ธนสังข์นุชิต มี 
11.  ทพญ.นัฐณิชา ติยะพิษณุไพศาล มี 
12.  ทพ.นันทวัฒน์ จูมบาล มี 
13.  ว่าที่ ร.ต.ท.นาถวิชญ์ หงษ์สถิตย์ มี 
14.  ทพญ.นาอีฟ สาแม็ง ไม่มี 
15.  ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มี 
16.  ทพญ.เบญจวรรณ รุจิกาญจนรัตน์ ไม่มี 
17.  ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มี 
18.  ทพ.พงศธร ธนัญชัย มี 
19.  ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย มี 
20.  ทพญ.พลอย โอภาเจริญสุข มี 
21.  ทพ.พศวัต ตรงสวัสดิ์ มี 
22.  ทพญ.พัชรพร ไชโยแสง มี 
23.  ทพ.พัฐรวี สินคณารักษ์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
24.  ทพญ.พัณณิตา หงสวินิตกุล ไม่มี 
25.  ทพ.ภัคธร ดลสฤษฎ์ไชย ไม่มี 
26.  ทพญ.ภิรญา ศรีชรัตน์ มี 
27.  ทพญ.มิเชล วีระแกล้ว ไม่มี 
28.  ทพญ.ลีนา กีรติวุฒิ มี 
29.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
30.  ทพญ.สุวนันท์ สินส่งสุข ไม่มี 
31.  ทพ.อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์ ไม่มี 
32.  ทพญ.อภิชาดา ชเยมะ ไม่มี 
33.  ทพญ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ทองเพ็ชร์ มี 
2.  ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์ มี 
3.  ทพญ.ฉัตฑริกา ฉัตรณรงค์ชัย มี 
4.  ทพญ.ชนม์สิริ เวชพาณิชย์ มี 
5.  ทพญ.ชนันชิดา ต้นเนียม มี 
6.  ทพญ.ชนันท์พร  สุขจันทร์ มี 
7.  เรือโทหญิงดาลัด ปิ่นเฉลียว มี 
8.  ทพญ.เตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์ มี 
9.  ทพญ.ธนัชพร รัตนงามกุล มี 
10.  ทพญ.นภวัณ หาญดำรงค์ ไม่มี 
11.  ทพญ.นภารัตน์ ธนสังข์นุชิต มี 
12.  ทพญ.นัฐณิชา ติยะพิษณุไพศาล มี 
13.  ทพ.นันทวัฒน์ จูมบาล มี 
14.  ว่าที่ ร.ต.ท.นาถวิชญ์ หงษ์สถิตย์ มี 
15.  ทพญ.นาอีฟ สาแม็ง ไม่มี 
16.  ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มี 
17.  ทพญ.เบญจวรรณ รุจิกาญจนรัตน์ ไม่มี 
18.  ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มี 
19.  ทพ.พงศธร ธนัญชัย มี 
20.  ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย มี 
21.  ทพญ.พลอย โอภาเจริญสุข มี 
22.  ทพ.พศวัต ตรงสวัสดิ์ มี 
23.  ทพญ.พัชรพร ไชโยแสง มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
24.  ทพ.พัฐรวี สินคณารักษ์ มี 
25.  ทพญ.พัณณิตา หงสวินิตกุล ไม่มี 
26.  ทพ.ภัคภูมิ เจตะภัย มี 
27.  ทพญ.ภิรญา ศรีชรัตน์ มี 
28.  ทพญ.มิเชล วีระแกล้ว ไม่มี 
29.  ทพญ.ลีนา กีรติวุฒิ มี 
30.  ทพ.วัฒนพงศ์ เพชรสังข์ มี 
31.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
32.  ทพญ.ศุภลักษณ์ ชื่นชีพ ไม่มี 
33.  ทพ.อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์ ไม่มี 
34.  ทพญ.อภิชาดา ชเยมะ ไม่มี 
35.  ทพญ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร มี 

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ชนันท์พร  สุขจันทร์ มี 
2.  ทพญ.นาอีฟ สาแม็ง ไม่มี 
3.  ทพญ.เบญจวรรณ รุจิกาญจนรัตน์ ไม่มี 
4.  ทพญ.ศุภสุตา  มานะมั่นชัยพร ไม่มี 

 

9. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์ มี 
2.  ทพญ.นงนภัส เอกปัญญากุล มี 
3.  ทพญ.พสิกา มีนามพันธ์ มี 
4.  ทพญ.ภัทรสินี พันธุสุนทร ไม่มี 
5.  ทพญ.รศนา บุญเพ็ง ไม่มี 
6.  ทพ.วิชากร ว่องธวัชชัย มี 
7.  ทพญ.ศิลป์ศุภา สายเงิน มี 
8.  ทพ.ศุภณัฐ ชัยมหาวัน ไม่มี 
9.  ทพญ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช มี 
10. ทพญ.อนุสรา ทองพูน มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์ มี 
2.  ทพญ.นงนภัส เอกปัญญากุล มี 
3.  ทพญ.พสิกา มีนามพันธ์ มี 
4.  ทพญ.รศนา บุญเพ็ง ไม่มี 
5.  ทพ.วิชากร ว่องธวัชชัย มี 
6.  ทพ.ศุภณัฐ ชัยมหาวัน ไม่มี 
7.  ทพญ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช มี 
8.  ทพญ.อนุสรา ทองพูน มี 

 

10. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กัญญาณัฐ บุญยัง มี 
2. ทพญ.ปรียาพร สมศักดิ์ มี 

         แขนงวิชา  พยาธิวิทยาช่องปาก 
ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์ มี 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 
ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

ทพญ.กัญญาณัฐ บุญยัง มี 

         แขนงวิชา  พยาธิวิทยาช่องปาก 
ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต มี 
 

11. สาขาทันตกรรมทั่วไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กรรณ์ญารัตน์ สุขสำราญ มี 
2.  ทพ.กฤตวิทย์ ไทยเกื้อ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.กันติชา ลันโทมรัตนะ มี 
4.  ทพญ.กาญจนา เหมันตกุล มี 
5.  ทพญ.จิรวรรณ มนต์วิรัตน์กุล มี 
6.  ทพญ.ชญานิศ ธีระวงษ์ไพโรจน์ มี 
7.  ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มี 
8.  ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
9.  ทพญ.ชวิศา  ชินสมบูรณ์ มี 
10.  ทพญ.ชิดชนก อั้ง มี 
11.  ทพญ.ฌานิกา เรืองเจริญธรรม มี 
12.  ร.ท.หญิงณัฐธยาน์ แสนโภชน์ มี 
13.  ทพญ.ดลัญพร แก้วกำเนิด มี 
14.  ทพ.ธัญธร จันทร มี 
15.  ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ มี 
16.  ทพญ.นวพร ตั้งทวี ไม่มี 
17.  ทพ.พงศ์ศิริ เกษมุติ มี 
18.  ทพญ.พิชามญชุ์ เกียรติกุล มี 
19.  ทพญ.พิรญาณ์ อยู่ทอง มี 
20.  ทพญ.เพ็ญไพฑูรย์ เปรมพาณิชย์นุกูล มี 
21.  ทพญ.ภัคจิรา ทองเพ็ชร มี 
22.  ทพญ.ภัชรีย์ วัฒนภิญโญ ไม่มี 
23.  ทพญ.มณิชญา ทานา มี 
24.  ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
25.  ทพญ.รชยา เชื้อดี มี 
26.  ทพ.รุตติคนธ์ ผัดผล มี 
27.  ทพญ.วทันยา กว้างวิทยานนท์ มี 
28.  ทพ.วโรชช์ อารยางค์กูร มี 
29.  ทพ.วัชรพงศ์ ศรีมาลัย มี 
30.  ทพ.วีรโชติ อังคณานุวัฒน์ มี 
31.  ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไม่มี 
32.  ทพ.ศุภกิจ โอภาสตระกูล ไม่มี 
33.  ทพญ.สรัญญา พงศ์พัฒนกาญจน์ มี 
34.  ทพญ.สุภัสสร มหรรทัศนะพงศ์ มี 
35.  ทพญ.หนึ่งฤดี เกิดก๋ง มี 
36.  เรือโทอธิคม ตันติมหานนท์ มี 
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สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤตวิทย์ ไทยเกื้อ มี 
2.  ทพญ.กันติชา ลันโทมรัตนะ มี 
3.  ทพญ.กาญจนา เหมันตกุล มี 
4.  ทพญ.จิรวรรณ มนต์วิรัตน์กุล มี 
5.  ทพ.เจฏฐพงค์ อมรวงศ์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ชญานิศ ธีระวงษ์ไพโรจน์ มี 
7.  ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มี 
8.  ทพญ.ชนิษฐา ศิริจันทร์ ไม่มี 
9.  ทพญ.ชวิศา  ชินสมบูรณ์ มี 
10.  ทพญ.ชิดชนก อั้ง มี 
11.  ทพญ.ฌานิกา เรืองเจริญธรรม มี 
12.  ทพญ.ดลัญพร แก้วกำเนิด มี 
13.  ทพ.ธัญธร จันทร มี 
14.  ทพญ.นิรชา เจริญกิจจาธร มี 
15.  ทพญ.ปณัฏดา ทองวิเชียร มี 
16.  ทพญ.พิชญา ดิษเจริญ มี 
17.  ทพญ.พิชามญชุ์ เกียรติกุล มี 
18.  ทพญ.พิรญาณ์ อยู่ทอง มี 
19.  ทพญ.เพ็ญไพฑูรย์ เปรมพาณิชย์นุกูล มี 
20.  ทพญ.ภัชรีย์ วัฒนภิญโญ ไม่มี 
21.  ทพญ.มณิชญา ทานา มี 
22.  ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
23.  ทพญ.รชยา เชื้อดี มี 
24.  ทพญ.วทันยา กว้างวิทยานนท์ มี 
25.  ทพ.วัชรพงศ์ ศรีมาลัย มี 
26.  ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไม่มี 
27.  ทพ.ศุภกิจ โอภาสตระกูล ไม่มี 
28.  ทพญ.สุภัสสร มหรรทัศนะพงศ์ มี 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กรรณ์ญารัตน์ สุขสำราญ มี 
2.  ทพญ.จิรวรรณ มนต์วิรัตน์กุล มี 
3.  ทพญ.ปณัฏดา ทองวิเชียร มี 
4.  ทพ.วัชรพงศ์ ศรีมาลัย มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
5.  ทพ.วีรโชติ อังคณานุวัฒน์ มี 
6.  ทพญ.สุภัสสร มหรรทัศนะพงศ์ มี 

 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ธรรศ ศรีสุวรรณ มี 
2.  ทพญ.ปณัฏดา ทองวิเชียร มี 
3.  ทพญ.พิชญา ดิษเจริญ มี 
4.  ทพญ.มาริษา มาสอน มี 
5.  ทพ.อนวัทย์ พวงสมบัติ มี 

 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤตวิทย์ ไทยเกื้อ มี 
2.  ทพ.เจฏฐพงค์ อมรวงศ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.ฌานิกา เรืองเจริญธรรม มี 
4.  ทพ.อภิสิทธิ์ ชัยชนะ มี 

 

12. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
ทพญ.นุสบา ก้าวงามพาณิชย์ 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  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

  
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                         เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

http://www.royalthaident.org/

