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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 

 

  ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นั้น 

  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว  จึงประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธ ิสอบ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ธนัชพร พุ่มพุทรา มี 
2.  ทพ.พสิษฐ์ ตั้งตรงคิด มี 
3.  เรืออากาศโทภัคพล ธีรกุลวาณิช มี 
4.  ทพญ.ภาสิริ ศิริรังษี ไม่มี 
5.  ทพญ.สุภลักษณ์ งามเจริญ มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฏิ์ แก้วจำนง มี 
2.  ทพ.ธนพงษ์ ทันตสุวรรณ ไม่มี 
3.  ทพญ.ธนัชพร พุ่มพุทรา มี 
4.  ทพญ.นัทชา วชิรเดชา ไม่มี 
5.  ทพญ.นาริศา อินแก้ว มี 
6.  ทพ.พสิษฐ์ ตั้งตรงคิด มี 
7.  ทพญ.พัทธมน ลีละชัยกุล มี 
8.  ทพญ.พิชญาภา ดวงมณี มี 
9.  ทพญ.พิมพ์ชนก  เจนวานิชกุล ไม่มี 
10.  เรืออากาศโทภัคพล ธีรกุลวาณิช มี 
11.  ทพญ.ภาสิริ ศิริรังษี ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
12.  ทพ.ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ มี 
13.  ทพญ.รวิภา ทองสุขมาก มี 
14.  ทพ.วชิรวิทย์  สันตะวัน มี 
15.  ทพญ.วรินธร พวงเจริญ ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ฐิตินันท์ กองฟู มี 
2.  ทพญ.พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด มี 
3.  ทพญ.ภรชนัน ผลทรัพย์เจริญ มี 
4.  ทพญ.ภาสิริ ศิริรังษี ไม่มี 
5.  ทพ.ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ มี 
6.  ทพ.วชิรายุทธ ทองฝั้น มี 
7.  ทพ.วรเศรษฐ์ อนันต์ก้านตง มี 
8.  ทพญ.ศิริพร จีเอ้ย มี 
9.  ทพญ.สุพิชชา เอกพัฒนพาณิชย์ มี 
10.  ทพญ.สุภลักษณ์ งามเจริญ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กาญจนา ยศสุนทร มี 
2. ทพญ.ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล มี 
3. ทพญ.พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด มี 
4. ทพญ.พิชญาภา ดวงมณี มี 
5. ทพญ.มณฑาวีร์ ประสิทธิ์ มี 
6. ทพญ.รวิภา ทองสุขมาก มี 
7. ร.ต.วชิระ ปราณีตพลกรัง มี 
8. ทพ.วชิรายุทธ ทองฝั้น มี 
9. ทพ.วรเศรษฐ์ อนันต์ก้านตง มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฏิ์ แก้วจำนง มี 
2.  เรืออากาศโทภัคพล ธีรกุลวาณิช มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ร.ต.วชิระ ปราณีตพลกรัง มี 
4.  ทพญ.วรินธร พวงเจริญ ไม่มี 
5.  ทพญ.ศิริพร จีเอ้ย มี 

 

โรงพยาบาลชลบุรี 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ณัฐพร กองแก้ว มี 
2. ทพ.ธนพงษ์ ทันตสุวรรณ ไม่มี 
3. ทพญ.นาริศา อินแก้ว มี 
4. ทพญ.ปวิตรา ศิริกำธร มี 
5. ทพญ.พัทธมน ลีละชัยกุล มี 
6. ทพญ.รวิภา ทองสุขมาก มี 
7. ทพญ.สุพิชชา เอกพัฒนพาณิชย์ มี 

 

โรงพยาบาลตำรวจ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.ธนพงษ์ ทันตสุวรรณ ไม่มี 
2. ทพญ.ธนัชพร พุ่มพุทรา มี 

 

 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ณัฐพร กองแก้ว มี 
2. ร.ต.วชิระ ปราณีตพลกรัง มี 
3. ทพญ.สุพิชชา เอกพัฒนพาณิชย์ มี 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพญ.มณฑาวีร์ ประสิทธิ์  มี 
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2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.ภัคพงศ์ รุธิรโก  มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.เกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ มี 
2. ทพ.ภัคพงศ ์รุธิรโก มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพญ.เกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ มี 

 

3. สาขาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพญ.กนกวรรณ จันทะอ่อน มี 
2.  ทพญ.ณัฐชนก อรัญญะ มี 
3.  ทพ.ทัชชานนท์ แสงสุบิน ไม่มี 
4.  ทพ.ทันการณ์ บุญพันธ์ มี 
5.  ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มี 
6.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 
7.  ทพญ.ปวรรัตน์ เจริญคุปต์ ไม่มี 
8.  ทพญ.ปัทมพร อมรวิทยกิจเวชา มี 
9.  ทพญ.พจนรรจ์ บัลลังก์ปัทมา ไม่มี 
10.  ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
11.  ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ จันทะอ่อน มี 
2.  ทพ.ทันการณ์ บุญพันธ์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มี 
4.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 
5.  ทพญ.ปวรรัตน์ เจริญคุปต์ ไม่มี 
6.  ทพญ.พจนรรจ์ บัลลังก์ปัทมา ไม่มี 
7.  ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
8.  ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ณัฐชนน พรหมรักษ์ มี 
2.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 

 

4. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.จรณวัณณ์ กองจันทึก มี 
2.  ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ มี 
3.  ทพญ.ชนิกานต์ อ่ืนสุวรรณ มี 
4.  ทพญ.ธนพร ตนัยอัชฌาวุฒ มี 
5.  ทพญ.นภาพร ทองเมือง มี 
6.  ทพญ.ปิยะรัตน์ ศรีสะดี มี 
7.  ทพญ.ปุญณิกา รัตนไชย ไม่มี 
8.  ทพญ.พรพิมล ผ่องลำเจียก ไม่มี 
9.  ทพญ.แพ จันทร์คุ้ม มี 
10.  ทพญ.รดามณี พรหมศรี มี 
11.  ทพญ.รักษิณา อนุวรรค มี 
12.  ทพ.สหรัฐ แจ่มใส มี 
13.  ทพญ.สิริรักษ์ สติมานนท์ มี 
14.  ทพญ.อุไรพร พงศ์พลาญชัย มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.จรณวัณณ์ กองจันทึก มี 
2.  ทพญ.จิรัชญา พัชรเวทิน มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ มี 
4.  ทพญ.ชนิกานต์ อ่ืนสุวรรณ มี 
5.  ทพญ.ถิรนันท์ วันเพ็ญ มี 
6.  ทพญ.ธนพร ตนัยอัชฌาวุฒ มี 
7.  ทพญ.นภาพร ทองเมือง มี 
8.  ทพญ.ปพิชญา บุญปทุมพงศ์ มี 
9.  ทพญ.ปิยะรัตน์ ศรีสะดี มี 
10.  ทพญ.ปุญณิกา รัตนไชย ไม่มี 
11.  ทพญ.พรพิมล ผ่องลำเจียก ไม่มี 
12.  ทพญ.แพ จันทร์คุ้ม มี 
13.  ทพญ.รดามณี พรหมศรี มี 
14.  ทพญ.รักษิณา อนุวรรค มี 
15.  ทพญ.วาทิตา โภชนุกูล มี 
16.  ทพ.ศิครินทร์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ไม่มี 
17.  ทพ.สหรัฐ แจ่มใส มี 
18.  ทพญ.สิริรักษ์ สติมานนท์ มี 
19.  ทพญ.อุไรพร พงศ์พลาญชัย มี 

 
5. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพญ.กนกพร เลิศอภิรมย์ ไม่มี 
2.  ทพญ.เกณิสรา กลิ่นกุสุม มี 
3.  ทพ.เจตพล สาลีฉันท์ มี 
4.  ทพญ.ชนมน รังสิกวานิช ไม่มี 
5.  ทพญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย มี 
6.  ทพญ.ชยาภา จริยมานะ ไม่มี 
7.  ทพญ.ณิชากร สุขวิบูลย์ผล มี 
8.  ทพ.ตัถย์ ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
9.  ทพ.ทวิภัทร ตริสกุล มี 
10.  ทพ.ธนพัฒน์ สายเสน มี 
11.  ทพญ.ธนาภรณ์ นีละกาญจน์ มี 
12.  ทพญ.นภัสวรรณ ทับศุข ไม่มี 
13.  ทพญ.นิโลบล แม่นยำ มี 
14.  ทพญ.ปัญญดา ฉันทศิริเวทย์ มี 
15.  ทพญ.เปมิกา จิวจินดา ไม่มี 



7 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
16.  ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์ ไม่มี 
17.  ทพญ.พรธิณีย์ ภูริเจริญวงศ์ มี 
18.  ทพญ.พิมพ์ทิชา จิตติ์โรย์ภาส ไม่มี 
19.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
20.  ทพญ.ภทรลภา เพชรผ่องใส ไม่มี 
21.  ทพ.ภาณุวิทย์ ปุญญฤทธิ์ มี 
22.  ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ ไม่มี 
23.  ทพญ.รสริน ชาญพิชัย ไม่มี 
24.  ทพญ.วรัชยา เทววิชชุลดา ไม่มี 
25.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
26.  ทพ.สวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ มี 
27.  ทพญ.อภิรวี อุ่นอ่อน ไม่มี 
28.  ทพญ.อรจิรา วิริยพงษ์สุกิจ ไม่มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกพร เลิศอภิรมย์ ไม่มี 
2.  ทพ.กฤตานน อังคนาวราพันธุ์ มี 
3.  ทพญ.เกณิสรา กลิ่นกุสุม มี 
4.  ทพญ.จิตพิชญา วิมลไชยจิต ไม่มี 
5.  ทพ.เจตพล สาลีฉันท์ มี 
6.  ทพญ.ฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย มี 
7.  ทพญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย มี 
8.  ทพญ.ชยาภา จริยมานะ ไม่มี 
9.  ทพ.ณัฐพงษ์ วงษ์โคเมท มี 
10.  ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร ไม่มี 
11.  ทพญ.ณิชา คู่คงวิริยพันธุ์ มี 
12.  ทพญ.ณิชากร สุขวิบูลย์ผล มี 
13.  ทพ.ตัถย์ ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
14.  ทพ.ทวิภัทร ตริสกุล มี 
15.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
16.  ทพ.ธนโชติ สิริจำรัสสกุล มี 
17.  ทพ.ธนพัฒน์ สายเสน มี 
18.  ทพญ.ธนัชชา เกิดศรี ไม่มี 
19.  ทพญ.ธนาภรณ์ นีละกาญจน์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
20.  ทพ.ธราธิป สีดาว มี 
21.  ทพ.ธิติวุฒิ เกตุประกอบ มี 
22.  ทพ.นครินทร์ ตู้ธีระ มี 
23.  ทพญ.นวศร รักษ์ธนกิจ ไม่มี 
24.  ทพญ.นิโลบล แม่นยำ มี 
25.  ทพญ.ปรางค์รัตน์ เลี้ยงจอหอ มี 
26.  ทพญ.ปานไพลิน ประจันพาณิชย์ ไม่มี 
27.  ทพญ.ปาริสุทธิ์ สัมมา มี 
28.  ทพญ.เปมิกา จิวจินดา ไม่มี 
29.  ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์ ไม่มี 
30.  ทพญ.พรชนิตว์ ตั้งสัมพันธ์ ไม่มี 
31.  ทพญ.พรธิณีย์ ภูริเจริญวงศ์ มี 
32.  ทพญ.พรพิมล คำชัย มี 
33.  ทพญ.พิมพ์ทิชา จิตติ์โรย์ภาส ไม่มี 
34.  ทพญ.พิมพ์พิชา ผาตะเนตร มี 
35.  ทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ มี 
36.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
37.  ทพญ.ภคพร สุนทรปกาสิต มี 
38.  ทพญ.ภทรลภา เพชรผ่องใส ไม่มี 
39.  ทพ.ภาณุวิทย์ ปุญญฤทธิ์ มี 
40.  ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ ไม่มี 
41.  ทพ.รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ มี 
42.  ทพ.วีรภัทร์ มงคลธัญพิมล มี 
43.  ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มี 
44.  ทพ.ศุปโชค สันตวะกุล มี 
45.  ทพญ.ศุภลักษณ์ ตรรกนันท์ มี 
46.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
47.  ทพ.สวิตต์ เอ้ืออุทัยรัตน์ มี 
48.  ทพญ.อภิรวี อุ่นอ่อน ไม่มี 
49.  ทพญ.อรจิรา วิริยพงษ์สุกิจ ไม่มี 
50.  ทพญ.อรณิชา เล้าวงค์ ไม่มี 
51.  ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.เจตพล สาลีฉันท์ มี 
2.  ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร ไม่มี 
3.  ทพญ.ณิชา คู่คงวิริยพันธุ์ มี 
4.  ทพ.ตัถย์ ลลิตวจีวงศ์ ไม่มี 
5.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
6.  ทพ.ธนโชติ สิริจำรัสสกุล มี 
7.  ทพญ.ธนัชชา เกิดศรี ไม่มี 
8.  ทพ.ธราธิป สีดาว มี 
9.  ทพ.ธิติวุฒิ เกตุประกอบ มี 
10.  ทพ.นครินทร์ ตู้ธีระ มี 
11.  ทพญ.นภัสวรรณ ทับศุข ไม่มี 
12.  ทพญ.นวศร รักษ์ธนกิจ ไม่มี 
13.  ทพ.พงศ์สุวีร์ เผ่าตระการ ไม่มี 
14.  ทพญ.พรพิมล คำชัย มี 
15.  ทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ มี 
16.  ทพ.ภาณุวิทย์ ปุญญฤทธิ์ มี 
17.  ทพญ.รสริน ชาญพิชัย ไม่มี 
18.  ทพ.รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ มี 
19.  ทพ.วีรภัทร์ มงคลธัญพิมล มี 
20.  ทพ.ศุปโชค สันตวะกุล มี 
21.  ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ มี 
22.  ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กษิดิศ นิทัศน์นรเศรษฐ์ ไม่มี 
2.  ทพญ.เกณิสรา กลิ่นกุสุม มี 
3.  ทพญ.ฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย มี 
4.  ทพญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย มี 
5.  ทพญ.ชยาภา จริยมานะ ไม่มี 
6.  ทพ.ณัฐพงษ์ วงษ์โคเมท มี 
7.  ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร ไม่มี 
8.  ทพญ.ณิชา คู่คงวิริยพันธุ์ มี 
9.  ทพญ.ณิชากร สุขวิบูลย์ผล มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
10.  ทพ.ทวิภัทร ตริสกุล มี 
11.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
12.  ทพ.ธนโชติ สิริจำรัสสกุล มี 
13.  ทพ.ธนพัฒน์ สายเสน มี 
14.  ทพญ.ธนัชชา เกิดศรี ไม่มี 
15.  ทพญ.ธนาภรณ์ นีละกาญจน์ มี 
16.  ทพ.ธราธิป สีดาว มี 
17.  ทพ.ธิติวุฒิ เกตุประกอบ มี 
18.  ทพ.นครินทร์ ตู้ธีระ มี 
19.  ทพญ.นวศร รักษ์ธนกิจ ไม่มี 
20.  ทพญ.นิโลบล แม่นยำ มี 
21.  ทพญ.ปรางค์รัตน์ เลี้ยงจอหอ มี 
22.  ทพญ.ปัญญดา ฉันทศิริเวทย์ มี 
23.  ทพญ.ปาริสุทธิ์ สัมมา มี 
24.  ทพญ.เปมิกา จิวจินดา ไม่มี 
25.  ทพญ.ฝนทิพย์ กองอินทร์ ไม่มี 
26.  ทพ.พงศ์สุวีร์ เผ่าตระการ ไม่มี 
27.  ทพญ.พรธิณีย์ ภูริเจริญวงศ์ มี 
28.  ทพญ.พิมพ์ทิชา จิตติ์โรย์ภาส ไม่มี 
29.  ทพญ.พิมพ์พิชา ผาตะเนตร มี 
30.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
31.  ทพญ.ภทรลภา เพชรผ่องใส ไม่มี 
32.  ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ ไม่มี 
33.  ทพญ.รสริน ชาญพิชัย ไม่มี 
34.  ทพ.รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ มี 
35.  ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มี 
36.  ทพ.ศุปโชค สันตวะกุล มี 
37.  ทพ.สวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ มี 
38.  ทพญ.อนุตรา ธีรวัฒน์โพธิ์ทอง ไม่มี 
39.  ทพญ.อรจิรา วิริยพงษ์สุกิจ ไม่มี 
40.  ทพ.อัฐวุฒิ กมลสุธีชัย มี 

6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพญ.กนกวรรณ จันทร์อยู่ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
2.  ทพ.กฤษฎา อินทรประจักษ์ มี 
3.  ทพญ.ฑีนาก์ ดิลกวณิช ไม่มี 
4.  ทพญ.ทิพรดา เจียรวิชญกุล มี 
5.  ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ธนัทกัญญ์ มุสิสิริวัฒน์ ไม่มี 
7.  ทพญ.นภัสวรรณ ทับศุข ไม่มี 
8.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 
9.  ทพญ.ปาณิสรา เกตุประยูร มี 
10.  ทพญ.ปาลิดา เทียนเงิน มี 
11.  ทพญ.พิชญา อัมราลิขิต ไม่มี 
12.  ทพญ.พิมพ์ชนก ธาตุเพชร ไม่มี 
13.  ทพญ.ภคพร มุทาพร ไม่มี 
14.  ทพญ.ภัทรภร เผ่าบรรจง ไม่มี 
15.  ทพญ.มุกรินทร์ อ้ึงนภาธานินทร์ มี 
16.  ทพญ.เมฑิณี อังศุรัตนเวช ไม่มี 
17.  ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย มี 
18.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
19.  ทพญ.วีรวรรณ เจริญผล ไม่มี 
20.  ทพญ.ศลิษา ศรียารันต์ ไม่มี 
21.  ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง ไม่มี 
22.  ทพญ.สริตา อภิรมย์วิจิตร มี 
23.  ทพญ.สุพัชชา สกลสุจินต์ ไม่มี 
24.  ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา ไม่มี 
25.  ร.ท.หญิงอลิสา ศรียาภัย มี 
26.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฎา อินทรประจักษ์ มี 
2.  ทพ.คุณัชญ์ ศิลาทอง ไม่มี 
3.  ทพญ.ฉัตรชนก จันทวิชานุวงษ์ มี 
4.  ทพญ.ฐิติอร พาณยง ไม่มี 
5.  ทพ.ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ณัฐนรี เหลืองธุวปราณีต มี 
7.  ทพญ.ณัฐวรา  วิริยจันทร์ตา มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
8.  ทพญ.ทิพรดา เจียรวิชญกุล มี 
9.  ทพ.ธนพงษ์ ทันตสุวรรณ ไม่มี 
10.  ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ ไม่มี 
11.  ทพญ.ธนัทกัญญ์ มุสิสิริวัฒน์ ไม่มี 
12.  ทพ.ธรรมศิริ นามศิริ มี 
13.  ทพญ.นภัสวรรณ ทับศุข ไม่มี 
14.  ทพ.นักสิทธิ์ จิตรตรง มี 
15.  ทพญ.ปาณิสรา เกตุประยูร มี 
16.  ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มี 
17.  ทพญ.พรจิรา พลอยส่องแสง มี 
18.  ทพญ.พิมพ์ชนก ธาตุเพชร ไม่มี 
19.  ทพญ.ภคพร มุทาพร ไม่มี 
20.  ทพญ.ภัทรภร เผ่าบรรจง ไม่มี 
21.  ทพ.ภีมพล ทรงสุภา มี 
22.  ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย มี 
23.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
24.  ทพญ.วลิสา เจริญพร มี 
25.  ทพ.วิสุทธิ์ อางนานนท์ ไม่มี 
26.  ทพญ.วีรวรรณ เจริญผล ไม่มี 
27.  ทพญ.ศลิษา ศรียารันต์ ไม่มี 
28.  ทพญ.ศศกรณ์ เลากุลศานต์ มี 
29.  ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง ไม่มี 
30.  ทพ.สมพล จั่วแจ่มใส ไม่มี 
31.  ทพญ.สริตา อภิรมย์วิจิตร มี 
32.  ทพญ.สุพัชชา สกลสุจินต์ ไม่มี 
33.  ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา ไม่มี 
34.  ทพญ.อสมา สายวัฒน์ มี 
35.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ฉัตรชนก จันทวิชานุวงษ์ มี 
2.  ทพ.ฐานันท์ ตัณฑศรี มี 
3.  ทพญ.ฐิติอร พาณยง ไม่มี 
4.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
5.  ทพญ.ทิพรดา เจียรวิชญกุล มี 
6.  ทพ.ธนพงษ์ ทันตสุวรรณ ไม่มี 
7.  ทพญ.ธนัทกัญญ์ มุสิสิริวัฒน์ ไม่มี 
8.  ทพญ.ธัญมน บุญแต่ง มี 
9.  ทพญ.นภัสวรรณ ทับศุข ไม่มี 
10.  ทพญ.นัฐริกา โสรินทร์ มี 
11.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 
12.  ทพญ.ปาลิดา เทียนเงิน มี 
13.  ทพญ.พิชญา อัมราลิขิต ไม่มี 
14.  ทพญ.พิมพ์ขวัญ กลมกล่อม มี 
15.  ทพญ.พิมพ์ชนก ธาตุเพชร ไม่มี 
16.  ทพ.ภูมิรพี คำเพ็ง มี 
17.  ทพญ.มุกรินทร์ อึ้งนภาธานินทร์ มี 
18.  ทพญ.เมฑิณี อังศุรัตนเวช ไม่มี 
19.  ทพญ.รุ่งทิพย์ โชว์ธนะพานิช มี 
20.  ทพ.รุ่งโรจน์ กุศล มี 
21.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 
22.  ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย มี 
23.  ทพญ.วริษา เชื้อดวงผุย มี 
24.  ทพญ.วลิสา เจริญพร มี 
25.  ทพ.วิสุทธิ์ อางนานนท์ ไม่มี 
26.  ทพญ.ศลิษา ศรียารันต์ ไม่มี 
27.  ทพญ.ศศกรณ์ เลากุลศานต์ มี 
28.  ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง ไม่มี 
29.  ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ มี 
30.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ฐิติกานต์ จันทร์วิบูลย์ มี 
2.  ทพ.ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.ณัฐนรี เหลืองธุวปราณีต มี 
4.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
5.  ทพ.ธรรมศิริ นามศิริ มี 
6.  ทพญ.ธัญมน บุญแต่ง มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
7.  ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มี 
8.  ทพญ.ภัทรภร เผ่าบรรจง ไม่มี 
9.  ทพ.ภูมิรพี คำเพ็ง มี 
10.  ทพญ.มณธนา วรรธนะวิศาล มี 
11.  ทพญ.รุ่งทิพย์ โชว์ธนะพานิช มี 
12.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 
13.  ทพญ.วริษา เชื้อดวงผุย มี 
14.  ทพ.ศุภัทรวิชญ์ เหมะธุรินทร์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ฐานันท์ ตัณฑศรี มี 
2.  ทพ.ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.ณัฐวรา  วิริยจันทร์ตา มี 
4.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
5.  ทพ.ธรรมศิริ นามศิริ มี 
6.  ทพญ.ธัญมน บุญแต่ง มี 
7.  ทพญ.นัฐริกา โสรินทร์ มี 
8.  ทพญ.พิชญา อัมราลิขิต ไม่มี 
9.  ทพ.ภูมิรพี คำเพ็ง มี 
10.  ทพญ.มณธนา วรรธนะวิศาล มี 
11.  ทพ.รุ่งโรจน์ กุศล มี 
12.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 
13.  ทพ.วิสุทธิ์ อางนานนท์ ไม่มี 
14.  ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ มี 

 

 

สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ณัฐวรา  วิริยจันทร์ตา มี 
2.  ทพ.ธนวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ ไม่มี 
3.  ทพ.นักสิทธิ์ จิตรตรง มี 
4.  ทพญ.นัฐริกา โสรินทร์ มี 
5.  ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มี 
7.  ทพญ.พิมพ์ขวัญ กลมกล่อม มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
8.  ทพญ.ภคพร มุทาพร ไม่มี 
9.  ทพญ.มณธนา วรรธนะวิศาล มี 
10.  ทพญ.มุกรินทร์ อึ้งนภาธานินทร์ มี 
11.  ทพญ.เมฑิณี อังศุรัตนเวช ไม่มี 
12.  ทพญ.รุ่งทิพย์ โชว์ธนะพานิช มี 
13.  ทพ.รุ่งโรจน์ กุศล มี 
14.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
15.  ทพญ.วลิสา เจริญพร มี 
16.  ทพญ.วีรวรรณ เจริญผล ไม่มี 
17.  ทพญ.สริตา อภิรมย์วิจิตร มี 
18.  ทพญ.สุพัชชา สกลสุจินต์ ไม่มี 
19.  ทพญ.อสมา สายวัฒน์ มี 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ชนกพิมพ์ จันทร์คำ มี 
2.  ทพ.นราวิชญ์ ทมงาม มี 
3.  ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน์ มี 
4.  ทพญ.พิจิตรา จันคณา มี 
5.  ทพญ.รุ่งทิพย์ มหรรณพกุล มี 
6.  ทพญ.อนุสรา แจ้งไพร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤตนันท์ บุบผาชื่น มี 
2.  ทพญ.ชนากานต์ ศิริประภานุกูล มี 
3.  ทพญ.ณัฐณิชา จิระชัยประสิทธิ มี 
4.  ทพญ.นูรีดา เปาะเดร์ มี 
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8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ทองเพ็ชร์ มี 
2.  ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์ มี 
3.  ร.ท.หญิงดาลัด ปิ่นเฉลียว มี 
4.  ทพ.เติมศักดิ์ ปิตตาระเต มี 
5.  ทพ.ธนัตถ์พงศ์ รุจิราวรรณ ไม่มี 
6.  ทพ.ธีรพล นันทการัตน์ ไม่มี 
7.  ร.ท.หญิงนภวัณ หาญดำรงค ์ มี 
8.  ทพ.นันทวัฒน์ จูมบาล มี 
9.  ทพ.บดินทร์ วรกมล มี 
10.  ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มี 
11.  ทพญ.ปิยพร ชวพันธุ์ มี 
12.  ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ ไม่มี 
13.  ทพญ.มีนนา สุรพลชัย มี 
14.  ทพญ.รวิศร บุญเจริญ ไม่มี 
15.  ทพญ.วรรณิศา เจริญภัณฑารักษ์ มี 
16.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
17.  ทพญ.ศุภากร ฤกษนันทน์ มี 
18.  ทพญ.สิริณัฐ จุลจิราภรณ์ ไม่มี 
19.  ร.ท.หญิงอภิชาดา ชเยมะ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ทองเพ็ชร์ มี 
2.  ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์ มี 
3.  ทพ.เติมศักดิ์ ปิตตาระเต มี 
4.  ทพ.ธนกร ดำรงค์สกุล มี 
5.  ทพญ.ธนพร พันธ์สุภะ มี 
6.  ทพ.ธนัตถ์พงศ์ รุจิราวรรณ ไม่มี 
7.  ทพ.ธีรพล นันทการัตน์ ไม่มี 
8.  ร.ท.หญิงนภวัณ หาญดำรงค์ มี 
9.  ทพ.นันทวัฒน์ จูมบาล มี 
10.  ทพ.นาถวิชญ์ หงษ์สถิตย์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
11.  ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มี 
12.  ทพญ.ปิยพร ชวพันธุ์ มี 
13.  ทพญ.พัณณิตา  หงสวินิตกุล ไม่มี 
14.  ทพญ.มิเชล วีระแกล้ว ไม่มี 
15.  ทพญ.มีนนา สุรพลชัย มี 
16.  ทพญ.รวิภา วุฒิจำนงค์ มี 
17.  ทพญ.วรรณิศา เจริญภัณฑารักษ์ มี 
18.  ทพ.วัฒนพงศ์  เพชรสังข์ มี 
19.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
20.  ทพญ.ศุภากร ฤกษนันทน์ มี 
21.  ทพญ.สิริณัฐ จุลจิราภรณ์ ไม่มี 
22.  ทพญ.สุวนันท์ สินส่งสุข ไม่มี 
23.  ร.ท.หญิงอภิชาดา ชเยมะ มี 
24.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ธนกร ดำรงค์สกุล มี 
2.  ทพญ.ปิยพร ชวพันธุ์ มี 

 

9. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.พัชร ตั้งวิรุฬห์ มี 
2.  ร.ต.หญิงศุภิสา ปลอดเปลี่ยว มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ฐากูร ผาลา  มี 
2.  ร.ต.หญิงศุภิสา ปลอดเปลี่ยว มี 
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10. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ มี 
2. ทพ.ธัมธัม ปวรางกูร มี 
3. ทพญ.พาณิภัค อัศวทรงศิลป์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1. ทพญ.เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ มี 
2. ทพ.ธัมธัม ปวรางกูร มี 
3. ทพญ.พาณิภัค อัศวทรงศิลป์ มี 

 

11. สาขาทันตกรรมทั่วไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กมลสันต์ กระทอง มี 
2.  ทพญ.เฉลิมพร อุบลสูตรวนิช มี 
3.  ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มี 
4.  ทพญ.ชลญา สุขนิ่ม มี 
5.  ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไม่มี 
6.  ทพญ.ณัชชา เรือนใส มี 
7.  ทพ.ณัฐดนัย ยิ่งภักดี มี 
8.  ทพญ.ณิชนันทน์ จิระชัยประสิทธิ มี 
9.  ทพญ.ทิพวรรณ อังคานุสรณ์ มี 
10.  ทพญ.ธมนวรรณ ชาฎา มี 
11.  ทพญ.นวพร ตั้งทวี ไม่มี 
12.  ทพญ.นันทพร สุรินทร์ศิริรัฐ มี 
13.  ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช มี 
14.  ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มี 
15.  ทพญ.พชรกมล พูลสุวรรณ ไม่มี 
16.  ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
17.  ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ ไม่มี 
18.  ทพญ.ภัทรวรรณ สิงฆราช มี 
19.  ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์ มี 
20.  ทพญ.รัฐพร หวังรุ่งทรัพย์ มี 
21.  ทพญ.วรรษพร เทียมทอง มี 
22.  ทพญ.วรินธร พวงเจริญ ไม่มี 
23.  ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไม่มี 
24.  ทพญ.ศิริลักษณ์ ใจทน มี 
25.  ทพญ.สรัญญา พงศ์พัฒนกาญจน์ มี 
26.  ทพญ.สุทัตตา โชตมั่นคงสิน มี 
27.  ทพญ.สุภัสสร  มหรรทัศนะพงศ์ มี 
28.  ทพญ.หนึ่งฤดี  เกิดก๋ง มี 
29.  ทพญ.อวิกา อู่โภคิน ไม่มี 
30.  ทพญ.อาภาศิริ สุดสาคร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เฉลิมพร อุบลสูตรวนิช มี 
2.  ทพญ.ชลญา สุขนิ่ม มี 
3.  ทพญ.ณัชชา เรือนใส มี 
4.  ทพ.ณัฐดนัย ยิ่งภักดี มี 
5.  ทพญ.ธมนวรรณ ชาฎา มี 
6.  ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช มี 
7.  ทพญ.เพ็ญพิชญ์ พิทักษ์ธรรม มี 
8.  ทพญ.ภัทรวรรณ สิงฆราช มี 
9.  ทพญ.รินลดา แจ้งชัดใจ ไม่มี 
10.  ทพญ.สุทัตตา โชตมั่นคงสิน มี 
11.  ทพญ.อภิชญา ใจการณ์ ไม่มี 
12.  ทพญ.อาภาศิริ สุดสาคร มี 

 

สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เฉลิมพร อุบลสูตรวนิช มี 
2.  ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.ชลญา สุขนิ่ม มี 
4.  ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไม่มี 
5.  ทพญ.ณิชนันทน์ จิระชัยประสิทธิ มี 
6.  ทพญ.ทิพวรรณ อังคานุสรณ์ มี 
7.  ทพญ.ธมนวรรณ ชาฎา มี 
8.  ทพญ.นันทพร สุรินทร์ศิริรัฐ มี 
9.  ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช มี 
10.  ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มี 
11.  ทพญ.เพ็ญพิชญ์ พิทักษ์ธรรม มี 
12.  ทพญ.ภัณฑิรา กิตติคุณ ไม่มี 
13.  ทพญ.ภัทรวรรณ สิงฆราช มี 
14.  ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์ มี 
15.  ทพญ.รัฐพร หวังรุ่งทรัพย์ มี 
16.  ทพญ.รินลดา แจ้งชัดใจ ไม่มี 
17.  ทพญ.วรรษพร เทียมทอง มี 
18.  ทพญ.วรินธร พวงเจริญ ไม่มี 
19.  ทพญ.ศิริลักษณ์ ใจทน มี 
20.  ทพญ.สุทัตตา โชตมั่นคงสิน มี 
21.  ทพญ.สุภัสสร  มหรรทัศนะพงศ์ มี 
22.  ทพญ.อภิชญา ใจการณ์ ไม่มี 
23.  ทพญ.อาภาศิริ สุดสาคร มี 

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.นันทพร สุรินทร์ศิริรัฐ มี 
2.  ทพญ.เพ็ญพิชญ์ พิทักษ์ธรรม มี 
3.  ทพญ.รัฐพร หวังรุ่งทรัพย์ มี 
4.  ทพญ.รินลดา แจ้งชัดใจ ไม่มี 
5.  ทพญ.สุภัสสร  มหรรทัศนะพงศ์ มี 

 

 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
 ทพญ.อภิชญา ใจการณ์  ไม่มี 
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12. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.คัทฬิยา เลาหพจนารถ มี 
2.  ทพญ.ชลลดา ชำนัญมนูญธรรม มี 
3.  ทพญ.ไอริณ ลักษมีกีรติกุล มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.คัทฬิยา เลาหพจนารถ มี 
2.  ทพญ.ชลลดา ชำนัญมนูญธรรม มี 
3.  ทพญ.รุจิรดา โรจน์จินดา มี 
4.  ทพญ.ไอริณ ลักษมีกีรติกุล 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  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

  
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                         เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

http://www.royalthaident.org/

