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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจำปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 นั้น 

ที ่ป ร ะ ช ุ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 ้ง ที ่ 1/ 2 5 6 4                       
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 2/2564                           
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้  
    

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.สุรทิน ไกรวิจิตรกุล มีต้นสังกัด รพ.นาตาล  จ.อุบลราชธานี 

2.ทพญ.ปุณย์คณิตา สุทธิวัฒน์ธนากูล มีต้นสังกัด รพ.กองบิน 2  จ.ลพบุรี   

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.กมลชนก ศรีบุรี มีต้นสังกัด รพ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

2.ทพ.ชิษณุพงศ์ ปั่นตระกลู มีต้นสังกัด รพ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 

3.ทพ.ธีวรัตน์ เวสารัชอารีย์กุล มีต้นสังกัด รพ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

4.ทพ.อดิเทพ ใจซื่อ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

5.ทพญ.สุนิสา ไม้แก้ว มีต้นสังกัด รพ.อินทรบ์ุรี  จ.สิงห์บุรี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.สุธาทิพย์ บุญยขันธ์ มีต้นสังกัด รพ.เกษตรสมบูรณ ์ จ.ชัยภูมิ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกดั สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ชยางกูร สมสายผล มีต้นสังกัด รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช  จ.เชยีงราย 

2.ทพญ.ฐิติการ์ พิเชฐไพศาล มีต้นสังกัด รพ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 

3.ทพ.วรัญญ์ คูสุวรรณ มีต้นสังกัด รพ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

4.ทพญ.วิธาริณี ศรีเคนขันธ์ มีต้นสังกัด รพ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.ภรณิดา ภู่ประเสริฐ มีต้นสังกัด รพ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 

รายชือ่ผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลชลบุรี 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.อารียา โศจิวิศาล มีต้นสังกัด รพ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์ 

2.ทพญ.ปาลิน สุวรรณฤทธิ์ มีต้นสังกัด รพ.ตราด  จ.ตราด 

3.ทพ.นวัทธร เพชรกูล มีต้นสังกัด รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จ.ชัยภูม ิ

4.ทพญ.แววปราชญ์ สุขศรี มีต้นสังกัด รพ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลตำรวจ 

       - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.วัชรพงษ์ อ่อนเกตุพล มีต้นสังกัด รพ.ระนอง  จ.ระนอง 

2.ทพญ.ปิยนันท์ ศรีสถาพร มีต้นสังกัด รพ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

รายช่ือผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ธนพ จำปาทิพย์ มีต้นสังกัด รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.ทพญ.รวิสรา สิงห์ฉัตรแก้ว มีต้นสังกัด รพ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพ.ศฐา เลอวิวัฒน์ถาวร มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ธัช  ลิ่มกุล มีต้นสังกัด รพ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 

2.ทพญ.ธันยรัตน์ ทรัพยธ์นากร มีต้นสังกัด รพ.อำนาจเจรญิ  จ.อำนาจเจรญิ 

3.ทพญ.อิษฎี จึงประดิษฐ์ผล มีต้นสังกัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธาน ี

4.ทพ.สิขเรศ ประชานุกูล ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

5.ทพญ.ศิรดา จินดามพร มีต้นสังกัด รพ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 

รายชือ่ผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.แก้วขวัญ ตันไทย มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.ทพญ.วรรัก ชูวานิชวงศ์ มีต้นสังกัด รพ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.ทพญ.พิมพ์สุนีย์ หล่อประดิษฐ์ มีต้นสังกัด รพ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุร ี

4.ทพญ.อุรัชนี อยู่ยืน มีต้นสังกัด รพ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู 

5.ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
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สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.กุลยา มณีวงศ์ มีต้นสังกดั รพ.เมยวดี  จ.ร้อยเอ็ด 

2.ทพญ.ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง มีต้นสังกดั คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.ทพ.ศตวรรษ มานพพันธ์ มีต้นสังกดั รพ.นครพนม  จ.นครพนม 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1.ทพญ.กาญจนา พิชญธรรม             มีต้นสังกดั       รพ.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร      
2.ทพญ.สิตานัน ทวิภาคี                   มีต้นสังกดั       รพ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  
3.ทพ.ธนวันต์ ธรรมสุนทร                      มีต้นสังกดั       รพ.ละอุ่น  จ.ระนอง                
 

สาขา  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.ชนิตา ธัญญสนธิ มีต้นสังกดั รพ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 

2.ทพญ.ชวัลญา อัศวเลิศพลากร มีต้นสังกัด รพ.ตากสิน  กรุงเทพมหานคร 

3.ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน ไม่มีต้นสังกดั เอกชน 

4.ทพ.ปิยะวุฒิ ฐิติศักดิ์โยธิน ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

5.ทพญ.พิชชาพร  ปิตุวงศ์ มีต้นสังกัด สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 

6.ทพญ.รวงข้าว พิมลศรี มีต้นสังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 

7.ทพญ.วันวิสาข์ เล็กอาราม มีต้นสังกัด รพ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์                                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.ทพ.จตุพล กั้นชัยภูมิ มีต้นสังกัด รพ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 

3.ทพญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล มีต้นสังกัด วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

4.ทพญ.ณัฐรินทร์ วงศ์สิริฉัตร ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

5.ทพ.อรรถพงศ ์ดีดกลิ่น มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
   ทพญ.พิมพ์เรขา เขื่อนแก้ว มีต้นสังกัด รพ.ประจักษ์ศิลปาคม  จ.อุดรธาน ี

 
 
 



5 

 
สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ณัฐ ภัทรพงศกร มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.ทพ.วรุณ สุนทรธรรม มีต้นสังกัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 

4.ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงศศิมน เหรียญราชา มีตน้สังกัด รพ.ตำรวจ  กรุงเทพมหานคร 

5.ทพ.พงษ์อมร บูรณะจันทร์ มีต้นสังกัด รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จ.ชัยภูมิ 

6.ทพญ.ธันยพร เลิศประเสริฐพงศ์ มีต้นสังกัด รพ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

7.ทพญ.ณัฏฐิกา ใจดี มีต้นสังกัด รพ.ระยอง  จ.ระยอง 

8.ทพญ.อนันตญา เอกปณิธานพงศ์ มีต้นสังกัด รพ.กระบี่  จ.กระบี่ 

9.ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี มีต้นสังกัด รพ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  

10.ทพญ.รุจิภา จิรานุไชยวัฒนา ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ร.ท.หญิงณัฏฐณิชา จันทะบาล มีต้นสังกัด รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา  

2.ทพ.ธนวัฒน์ ป้องกัน มีต้นสังกัด รพ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 

3.ทพ.รวินันท์ ปวงแก้ว มีต้นสังกัด รพ.วังมว่งสัทธรรม จ.สระบุรี 

4.ทพ.สหธง จันทร์วุฒิคุณ มีต้นสังกัด รพ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

5.ทพ.อนุวัฒน์ ประมังคะตา มีต้นสังกัด รพ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภ ู

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    ทพญ.เกศินี รัตนทัศนีย์                      มีต้นสังกัด       รพ.แกลง  จ.ระยอง                 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์                                      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.ทพ.ชิตพล ภูเก้าล้วน ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

3.ทพ.วิชาชน ทองแกมแก้ว มีต้นสังกัด รพ.ระนอง  จ.ระนอง 

4.ทพ.อธิษฐ์ จิรนภาวิบูลย์ มีต้นสังกัด รพร.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 
สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.เกียรติสุดา วงศรียา มีต้นสังกดั รพ.วังยาง  จ.นครพนม 

2.ทพ.ปฤษฎางค์ ศักดิ์สิทธิ์ มีต้นสังกัด รพ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 

3.ทพ.มานพ พงศ์อายุกูล มีต้นสังกัด รพ.ตะกัว่ป่า  จ.พังงา 

4.ทพญ.ยศวรรณ หมื่นสายญาติ มีตน้สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 

 
สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ตน้สังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.ณัฏฐนิช  สาลีวรรณ์ มีตน้สังกัด สสจ.ราชบุรี  จ.ราชบุร ี

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไมมี่ 
 
 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.นภารัตน์ ธนสังข์นุชิต มีตน้สังกัด สสจ.พิษณุโลก  จ.พิษณุโลก 

2.ทพ.ภัคธร ดลสฤษฎ์ไชย ไมม่ีตน้สังกัด เอกชน 

3.ทพญ.ภิรญา ศรีชรัตน์ มีตน้สังกัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
  ทพญ.ปวีณา กันหาชัย มีตน้สังกัด รพ.แกดำ  จ.มหาสารคาม  

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.ภัคภูมิ เจตะภัย มีตน้สังกัด รพ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ์

2.ทพญ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร มีตน้สังกัด รพ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด 

3.ทพญ.ฉัตฑริกา ฉัตรณรงค์ชัย มีตน้สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.ทพญ.ชนม์สิริ เวชพาณิชย์ มีตน้สังกัด รพ.บึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
5.ทพญ.พลอย โอภาเจริญสุข มีตน้สังกัด รพ.บ้านแพง  จ.นครพนม 

6.ทพ.พศวัต ตรงสวัสดิ์ มีตน้สังกัด รพ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1.ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มีตน้สังกัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน จ.นนทบุรี 
2.ทพญ.พรพิรัตน์ ชาญเฉลิมชัย มีตน้สังกัด รพ.นครพนม  จ.นครพนม 
3.ทพญ.ชนันชิดา ต้นเนียม มีตน้สังกัด รพ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี 

 

 
สาขา  วิทยาเอน็โดดอนต์ 
สถาบัน  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 

สาขา ทันตกรรมหตัถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัตงิาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.พสิกา มีนามพันธ์ มีตน้สังกดั รพ.หนองก่ี  จ.บุรีรัมย์  

2.ทพญ.ภัทรสินี พันธุสุนทร ไมม่ีต้นสังกดั เอกชน 

3.ทพ.วิชากร ว่องธวัชชัย มีต้นสังกดั  วสส.อุบลราชธานี  จ.อุบลราชธาน ี

4.ทพญ.ศิลป์ศุภา สายเงิน มีต้นสังกดั รพ.ระนอง  จ.ระนอง 

5.ทพญ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช มีต้นสังกดั รพ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
      - ไม่มี 
 

    

สาขา ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพ.ชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์ มีต้นสังกดั รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 

 
สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.ปรียาพร  สมศักดิ์ มีตน้สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 
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สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ตน้สังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์ มีต้นสังกัด วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 
 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ตน้สังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพญ.กัญญาณัฐ บุญยัง มีต้นสังกัด รพ.คลองใหญ่  จ.ตราด 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 
 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต มีต้นสังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

 
สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.ชวิศา  ชินสมบูรณ์ มีต้นสังกัด รพ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

2.เรือโทอธิคม ตันติมหานนท์ มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุร ี

3.ทพญ.ชญานิศ ธีระวงษ์ไพโรจน์ มีต้นสังกัด รพ.กุดชุม  จ.ยโสธร 

4.ทพญ.นรพร สุธีรยงประเสริฐ มีต้นสังกัด วสส.ชลบุรี  จ.ชลบุรี 

5.ทพญ.เพ็ญไพฑูรย์ เปรมพาณิชย์นุกูล มีต้นสังกัด รพ.สวี  จ.ชุมพร 

6.ทพญ.ภัคจิรา ทองเพ็ชร มีต้นสังกัด รพ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7.ทพญ.ดลัญพร แก้วกำเนิด มีต้นสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ 

8.ทพญ.วทันยา กว้างวิทยานนท์ มีต้นสังกัด รพ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1.ทพญ.รชยา เชื้อดี มีต้นสังกัด รพ.กองบิน 1  จ.นครราชสีมา 
2.ทพ.วโรชช์ อารยางกูร มีต้นสังกัด รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จ.นครปฐม 
3.ทพญ.กันติชา ลันโทมรัตนะ มีต้นสังกดั รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
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4.ทพญ.หนึ่งฤดี เกิดก๋ง มีต้นสังกัด รพ.นาทม  จ.นครพนม 
5.ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มีต้นสังกัด รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 
6.ทพญ.ชิดชนก อั้ง มีต้นสังกัด สสจ.เชียงราย  จ.เชียงราย 

 
สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  สถาบนัทันตกรรม  
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพญ.จิรวรรณ มนต์วิรัตน์กุล มีต้นสังกัด รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.ทพญ.มณิชญา ทานา มีต้นสังกัด รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 

3.ทพญ.นิรชา เจริญกิจจาธร มีต้นสังกดั รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

4.ทพญ.ปณัฏดา ทองวิเชียร มีตน้สังกัด รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ระยอง 

5.ทพญ.พิชญา ดิษเจริญ มีต้นสังกัด รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

6.ทพ.วชัรพงศ์ ศรีมาลัย มีต้นสังกัด สสจ.บุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย ์

7.ทพ.ธัญธร จันทร มีต้นสังกัด รพ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

8.ทพ.กฤตวิทย์ ไทยเกื้อ มีต้นสังกัด รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1.ทพญ.กันติชา ลันโทมรัตนะ มีต้นสังกัด รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
2.ทพญ.รชยา เชื้อดี มีต้นสังกัด รพ.กองบิน 1  จ.นครราชสีมา 
3.ทพญ.กาญจนา เหมันตกุล มีต้นสังกัด รพ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
4.ทพ.เจฏฐพงค์ อมรวงศ์ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 
5.ทพญ.พิรญาณ์ อยู่ทอง มีต้นสังกัด รพ.ศรีณรงค ์ จ.สุรินทร์ 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปจัจุบัน) 
1.ทพญ.กรรณ์ญารัตน์ สุขสำราญ มีต้นสังกัด รพ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

2.ทพ.วีรโชติ อังคณานุวัฒน์ มีต้นสังกัด รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
ทพญ.สุภัสสร มหรรทัศนะพงศ์ มีต้นสังกัด รพ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 

 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1.ทพ.อนวัทย์ พวงสมบัติ มีต้นสังกดั รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก  จ.พิษณุโลก 

2.ทพญ.มาริษา มาสอน มีตน้สังกัด รพ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
ทพ.ธรรศ ศรีสุวรรณ มีต้นสังกัด รพ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 
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สาขา  ทันตกรรมท่ัวไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
                  รายช่ือ  ตน้สังกดั สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
ทพ.อภิสิทธิ์ ชัยชนะ มีต้นสังกัด รพ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 

รายชื่อผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

 

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปจัจุบัน) 
ทพญ.นุสบา ก้าวงามพาณิชย์ (มีต้นสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  จ.นครปฐม 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
                                
 

          (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
         ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 



 
 
 
 
 

กำหนดการ 
ตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 

ประจำปีการศึกษา 2564  รอบที่ 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม            
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 น้ัน 

ในการนี้  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้ที่ ได้รับ                
การคัดเลือกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail  ดังนี ้

1. แนวปฏิบัติในการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

2. แบบฟอร์มหนงัสือตอบรับ/สละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1  

3. หนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ (มีต้นสังกัด/ไม่มีต้นสังกัด พร้อมตัวอย่างในการกรอกหนังสือสัญญา) 

4. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) สำหรับชำระค่าบำรุง            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดหลักสูตร 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ โดยกรอกข้อมูลและลงนาม “ผู้ให้สัญญา”            
ในหนังสือสัญญาตามแบบฟอร์ม “มีต้นสังกัด” หรือ “ไม่มีต้นสังกัด” พร้อมชำระเงินค่าบำรุงฯ และขอให้ท่านส่งไฟล์
หนังสือตอบรับ หนังสือสัญญา และหลักฐานการชำระค่าบำรุงฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.jpg หรือ .pdf)                         
ไปยังราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทาง E-mail : royalthaident@gmail.com ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
สำหรับผู้ที่ประสงค์สละสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมฯ มาทางอีเมล์ดังกล่าวเช่นกัน 

ทั้งนี้ หากไม่ตอบรับภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ตามที่
ได้รับการคัดเลือก  หลังจากส่งเอกสารทางอีเมล์แล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งหนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ฉบับจริงที่ลงลายมือชื่อ จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ          
ส่งไปยังราชวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564  ตามที่อยู่ดังนี้  

เรียน    เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (หนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรม) 
88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข  

        ถนนตวิานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   

mailto:royalthaident@gmail.com

