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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 

 

  ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2565  นั้น 

  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธ ิสอบ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566  ดังนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.จักรภัทร ครุสันธิ์ ไม่มี 
2.  ทพ.ภานุพงศ์ มาลาพงษ์ มี 
3.  ทพ.อชิตพงศ์ พชรวรณวิชญ์ ไม่มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เจียรนัย บุญสูง มี 
2.  ทพญ.ชนกานต์ พงศ์พิศาลธรรม มี 
3.  ทพ.ณน เจิมประยงค์ มี 
4.  ทพญ.นัทธมน ศิริวิภานันท์ มี 
5.  ทพญ.พราว เจนจรัสสกุล ไม่มี 
6.  ทพญ.ภิรญา บูรณสันติกูล มี 
7.  ทพญ.รวินกานท์ จึงศิรกุลวิทย์ มี 
8.  ทพ.รุจิภาส เขาะรัตน์ ไม่มี 
9.  ทพญ.สโรชา จุ้ยโต ไม่มี 
10.  ทพญ.อาภานาฏ  แข็งขัน ไม่มี 
11.  ทพ.เอกอุ ขวัญงาม มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ชนกานต์ พงศ์พิศาลธรรม มี 
2.  ทพญ.นภัสสร  รากผักแว่น มี 
3.  ทพญ.ประไพ เล้ารักษา ไม่มี 
4.  ทพ.ภานุพงศ์ มาลาพงษ์ มี 
5.  ทพ.ภูมิรพี คำเพ็ง มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพ.จักรภัทร ครุสันธิ์ ไม่มี 
2. ทพ.ตะวัน อักษรครบุรี มี 
3. ทพญ.นภัสสร  รากผักแว่น มี 
4. ทพญ.บุญสิตา วุฑฒิรักษ์ มี 
5. ทพญ.พูนทรัพย์ แพงทะรังสี ไม่มี 
6. ทพญ.ภิรญา บูรณสันติกูล มี 
7. ทพ.ภูรินทร์ คริสธานินทร์ ไม่มี 
8. ทพญ.รวินกานท์ จึงศิรกุลวิทย์ มี 
9. ทพญ.วริษฐา มุขพรหม มี 
10. ทพญ.สโรชา จุ้ยโต ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กุลณัฎฐ์ บริสุทธิ์ มี 
2.  ทพ.ณน เจิมประยงค์ มี 
3.  ทพญ.นารีรัตน์  ศรีหิรัญเดช มี 
4.  ทพ.ภานุพงศ์ มาลาพงษ์ มี 
5.  ทพญ.สุพิชชา ตาใจ มี 

 

โรงพยาบาลชลบุรี 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ชนกานต์ พงศ์พิศาลธรรม มี 
2. ทพ.ธนกฤษกรณ์ พุทไธวัฒน์ มี 
3. ทพญ.ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
4. ทพญ.แพรวา สุวรรณหงษ์ มี 
5. ทพญ.รวินกานท์ จึงศิรกุลวิทย์ มี 
6. ทพ.สัญชัย เศรษฐานุรักษ์กุล มี 

 

โรงพยาบาลตำรวจ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.รุจิภาส เขาะรัตน์  ไม่มี 

 

 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กุลณัฎฐ์ บริสุทธิ์ มี 
2. ทพ.ณน เจิมประยงค์ มี 
3. ทพญ.นารีรัตน์  ศรีหิรัญเดช มี 
4. ทพญ.สุพิชชา ตาใจ มี 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์ มี 
2. ทพ.สัญชัย เศรษฐานุรักษ์กุล มี 
3. ทพ.สุธน พัวตระกูล มี 

 

2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.ณน เจิมประยงค์  มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.ธิปก สมบัติศิรินันท์  มี 
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โรงพยาบาลชลบุรี 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.ณน เจิมประยงค์ มี 

 

3. สาขาปริทันตวิทยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพญ.กวิสรา วนรัตน์วิจิตร มี 
2.  ทพญ.คคนางค์ คำมูล มี 
3.  ทพญ.ชนกพร รัตน์ประสาทพร มี 
4.  ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล มี 
5.  ทพญ.ชัชชญา บุญญาธิการ มี 
6.  ทพญ.ณัชชา ทั้งไพศาล มี 
7.  ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มี 
8.  ทพ.ภูริณัฐ รัตนพันธ์ มี 
9.  ทพญ.มัทวัน เพชรวัตร มี 
10.  ทพญ.มาตุพร ศิโรรัตนรังษี มี 
11.  ทพญ. ศิรดา กฤษดำ มี 
12.  ร.ท.หญิงอลิศา โทณะวณิก มี 
13.  ทพ.อัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กวิสรา วนรัตน์วิจิตร มี 
2.  ทพญ.กานต์ธีรา ชาติชนะยืนยง ไม่มี 
3.  ทพญ.ชนกพร รัตน์ประสาทพร มี 
4.  ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล มี 
5.  ทพญ.ณัชชา ทั้งไพศาล มี 
6.  ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มี 
7.  ทพ.ผไทรักษ์ พัฒนาสันติชัย มี 
8.  ทพ.ภูริณัฐ รัตนพันธ์ มี 
9.  ทพญ.มัทวัน เพชรวัตร มี 
10.  ทพญ.เมธิศา จิตร์ไทย ไม่มี 
11.  ทพญ. ศิรดา กฤษดำ มี 
12.  ทพญ.สิรินดา  ยิ่งอำนวย ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
13.  ทพญ.อมานด้า ลี ยิน โก๊ะ ไม่มี 
14.  ร.ท.หญิงอลิศา โทณะวณิก มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.คคนางค์ คำมูล มี 
2.  ทพญ.ชนกพร รัตน์ประสาทพร มี 
3.  ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล มี 
4.  ทพ.ชัชพงศ์ ศรีสหบุรี มี 
5.  ทพญ.ณัชชา ทั้งไพศาล มี 
6.  ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มี 

 

4. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.จันทรา จิตต์งามกุศล ไม่มี 
2.  ทพ.ญาณวิทย์ ศิริพรรณ มี 
3.  ทพญ.ณัฏฐวรรณ มงคลการ มี 
4.  ทพญ.ณิชาภัทร อุดมกูล มี 
5.  ทพ.ธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์ มี 
6.  ร.ต.หญิงธวัลรัตน์ เหี้ยมโท ้ มี 
7.  ทพญ.ธิวรินท์ เลิศวีระศิริกุล ไม่มี 
8.  ทพญ.นรีสา ปิติวัชรากุล มี 
9.  ทพญ.นวินดา โพธิ์ทองสุนันท์ มี 
10.  ทพญ.ปพิชญา บุญปทุมพงศ์ มี 
11.  ทพญ.ปภาวรินท์ บุญเกิด มี 
12.  ทพญ.แพ จันทร์คุ้ม มี 
13.  ทพญ.ภัคพร สุวานิช ไม่มี 
14.  ร.ท.หญิงมนชนก กฤษณีไพบูลย์ มี 
15.  ทพญ.รสธร พูลสวัสดิ์ มี 
16.  ทพญ.ลักษิกา ถิรกุลถาวร ไม่มี 
17.  ทพญ.ศลิษา กิจสุวรรณรัตน์ มี 
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5. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกพร เผ่าพันธ์ ไม่มี 
2.  ทพ.กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ ไม่มี 
3.  ทพญ.กุลชญา จิรัชยโชติ ไม่มี 
4.  ทพญ.กุลปณิษา อ่อนสอาด ไม่มี 
5.  ทพ.เจตพล สาลีฉันท์ มี 
6.  ทพ.ชาติชาย บาลชายโขง มี 
7.  ทพญ.ญานิกา เอ้ืออารีย์พันธุ์ ไม่มี 
8.  ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา มี 
9.  ทพญ.ณัฐณิชา บุญไชย ไม่มี 
10.  ทพญ.ณัฐณิชา ชาติวิชิต ไม่มี 
11.  ทพญ.ณัฐธิดา  สุวรรณแพง มี 
12.  ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สืริฉัตร มี 
13.  ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
14.  ทพญ.ธนพร พัฒนวศิน มี 
15.  ทพญ.ธนพร อำนวยรุ่งเรือง มี 
16.  ทพญ.ธัญรศ เอี่ยมสัมฤทธิ์ ไม่มี 
17.  ทพญ.ธันย์ชนก ปรกติ ไม่มี 
18.  ทพญ.นลินธยาน์ ฉัตรเอกเจริญ ไม่มี 
19.  ทพญ.นัทธ์ชนัน ปัญจศิริ มี 
20.  ทพญ.นันทิชา  ธรรมจักรศิลา ไม่มี 
21.  ทพญ.เบญญาภา จันทศร ไม่มี 
22.  ทพญ.ปภาวรินทร์ วุฒิสิริวรภทัร์ ไม่มี 
23.  ทพญ.ปริณดา ทั้งสุข ไม่มี 
24.  ทพญ.ปริณาห์ อางนานนท์ ไม่มี 
25.  ทพญ.ปริม สุคันธิน มี 
26.  ทพญ.พชรกมล พูลสุวรรณ ไม่มี 
27.  ทพญ.พัช รูปประดิษฐ์ ไม่มี 
28.  ทพญ.พิชญา ชนะกิจเสรี ไม่มี 
29.  ทพญ.พิมพ์สุภางค์ พิทักษ์เมืองแมน มี 
30.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
31.  ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์ ไม่มี 
32.  ทพญ.ภัคพร สุวานิช ไม่มี 
33.  ทพญ.ภัทราพร อุรเคนทร์ ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
34.  ทพ.ภาพัญ ภัทรากุลพิเชฐ ไม่มี 
35.  ทพญ.รัตน์ติยา หมายมั่น มี 
36.  ทพญ.ลักษิกา ถิรกุลถาวร ไม่มี 
37.  ทพญ.วรัชยา เทววิชชุลดา ไม่มี 
38.  ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มี 
39.  ทพญ.เวชะอาภา มะเวชะ มี 
40.  ทพ.ศักดิ์ดา  วงค์หินกอง มี 
41.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
42.  ทพญ.สิตาภา เทพสุนทร มี 
43.  ทพญ.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี มี 
44.  ทพ.อชิตพงศ์ พชรวรณวิชญ์ ไม่มี 
45.  ทพญ.โอริสา จิตตวานิช มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  Miss Fathimath Maaisha ไม่มี 
2.  ทพญ.กนกพร เผ่าพันธ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.กุลปณิษา อ่อนสอาด ไม่มี 
4.  ทพญ.ปภาวรินทร์ วุฒิสิริวรภทัร์ ไม่มี 
5.  ทพญ.พัช รูปประดิษฐ์ ไม่มี 
6.  ทพญ.พิชญา ชนะกิจเสรี ไม่มี 
7.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย มี 
8.  ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์ ไม่มี 
9.  ทพญ.ภัทราพร อุรเคนทร์ ไม่มี 
10.  ทพญ.ลักษิกา ถิรกุลถาวร ไม่มี 
11.  ทพญ.วรัชยา เทววิชชุลดา ไม่มี 
12.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
13.  ทพ.อชิตพงศ์ พชรวรณวิชญ์ ไม่มี 
14.  ทพญ.โอริสา จิตตวานิช มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ ไม่มี 
2.  ทพญ.กุลชญา จิรัชยโชติ ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพ.ชยพล ผดุงกุล ไม่มี 
4.  ทพ.ชาติชาย บาลชายโขง มี 
5.  ทพ.ชิตพล อุไรพันธ์ มี 
6.  ทพญ.ณัฐณิชา ชาติวิชิต ไม่มี 
7.  ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
8.  ทพญ.ธนพร พัฒนวศิน มี 
9.  ทพญ.ธนพร อำนวยรุ่งเรือง มี 
10.  ทพญ.ธัญรศ เอี่ยมสัมฤทธิ์ ไม่มี 
11.  ทพญ.ธันย์ชนก ปรกติ ไม่มี 
12.  ทพญ.นลินธยาน์ ฉัตรเอกเจริญ ไม่มี 
13.  ทพญ.เบญญาภา จันทศร ไม่มี 
14.  ทพญ.ปริม สุคันธิน มี 
15.  ทพญ.พิมพ์สุภางค์ พิทักษ์เมืองแมน มี 
16.  ทพญ.ภัทราพร อุรเคนทร์ ไม่มี 
17.  ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มี 
18.  ทพ.ศักดิ์ดา  วงค์หินกอง มี 
19.  ทพญ.สิตาภา เทพสุนทร มี 
20.  ทพญ.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี มี 
21.  ทพญ.อรอุมา อริวรรณา มี 
22.  ทพญ.โอริสา จิตตวานิช มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ ไม่มี 
2.  ทพญ.กุลชญา จิรัชยโชติ ไม่มี 
3.  ทพ.เจตพล สาลีฉันท์ มี 
4.  ทพ.ชยพล ผดุงกุล ไม่มี 
5.  ทพ.ชาติชาย บาลชายโขง มี 
6.  ทพญ.ณัฐธิดา  สุวรรณแพง มี 
7.  ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สืริฉัตร มี 
8.  ทพ.ทัฬห์ คูศิริสิน ไม่มี 
9.  ทพญ.ธนพร พัฒนวศิน มี 
10.  ทพญ.ธนพร อำนวยรุ่งเรือง มี 
11.  ทพญ.ธัญชนก นิ่มไชยนันท์ ไม่มี 
12.  ทพญ.ธัญนันท์ ประเสริฐถาวรศิร ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
13.  ทพญ.นลินธยาน์ ฉัตรเอกเจริญ ไม่มี 
14.  ทพญ.นันทิชา  ธรรมจักรศิลา ไม่มี 
15.  ทพญ.เบญญาภา จันทศร ไม่มี 
16.  ทพญ.ปริม สุคันธิน มี 
17.  ทพญ.พิมพ์สุภางค์ พิทักษ์เมืองแมน มี 
18.  ทพญ.รัตน์ติยา หมายมั่น มี 
19.  ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มี 
20.  ทพ.ศักดิ์ดา  วงค์หินกอง มี 
21.  ทพญ.สิตาภา เทพสุนทร มี 
22.  ทพญ.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี มี 
23.  ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล มี 
24.  ทพญ.อรอุมา อริวรรณา มี 

 

6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1.  ทพ.กานต์ เวทย์วิหารธรรม ไม่มี 
2.  ทพ.ชวพัฒน์ สุริยจันทร์ มี 
3.  ทพ.ชัยทัศน์ บารมีอวยชัย ไม่มี 
4.  ทพญ.ณัฐชยา ฐิติวราภรณ์ ไม่มี 
5.  ทพญ.ธนินท์ธร ประเสริฐรุ่งเรือง ไม่มี 
6.  ทพญ.ธัญชนก ตรึงจิตวิลาส ไม่มี 
7.  ทพญ.ปิยวรรณ พิณทอง มี 
8.  ทพ.พร้อม วงศ์มณีโรจน์ ไม่มี 
9.  ทพ.ภูวเดช ประทุมยศ มี 
10.  ทพ.เมธา เสรีธรรมานุวัฒน์ ไม่มี 
11.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
12.  ทพ.วิศรุต สุรเนาวรัตน์ ไม่มี 
13.  ทพ.วิศวะ แม้นพยัคฆ์ มี 
14.  ทพญ.ศดานันท์ อินหันต์ ไม่มี 
15.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
16.  ทพญ.สวรินทร์ มณีฤทธิ์ มี 
17.  ทพญ.อภิพร รักษ์มณี มี 
18.  ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา ไม่มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กรุณา บูรณะกรณ์ มี 
2.  ทพญ.ชนิประภา ลิมสัมพันธ์เจริญ มี 
3.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
4.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
5.  ทพญ.ธนพร โชสิวสกุล ไม่มี 
6.  ทพญ.ธนัชชา วิเศษสุทธิมนต์ ไม่มี 
7.  ทพ.ธัญพงศ์ มาไพศาลสิน ไม่มี 
8.  ทพญ.นรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ไม่มี 
9.  ทพ.ปัญญา วิรเศรณี มี 
10.  ทพญ.ปุญญิศา อัศวรุ่งเรือง ไม่มี 
11.  ทพ.พร้อม วงศ์มณีโรจน์ ไม่มี 
12.  ทพญ.พฤฒิภา เจียรรัตนจิตต์ ไม่มี 
13.  ทพ.พฤทธิ์ โพธิคุณ ไม่มี 
14.  ทพ.พลช ปิยะกิจสมบูรณ์ ไม่มี 
15.  ทพญ.พิมผกามาส นพรัตน์ มี 
16.  ทพ.พีรพัฒน์ ปลีนารัมย์ มี 
17.  ทพญ.พีริยา รัถยาวิศิษฏ์ มี 
18.  ทพ.ภาสวัฒณ์ ยอดหงษ์ มี 
19.  ทพ.ภูวเดช ประทุมยศ มี 
20.  ทพ.ยศยุต จุนทองวิรัตน์ ไม่มี 
21.  ทพ.วิศรุต สุรเนาวรัตน์ ไม่มี 
22.  ทพญ.ศดานันท์ อินหันต์ ไม่มี 
23.  ทพ.ศุภชัย สมบัติดี มี 
24.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
25.  ทพญ.สวรินทร์ มณีฤทธิ์ มี 
26.  ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา ไม่มี 
27.  ทพ.อัครวินท์  สุทเธนทร์ ไม่มี 
28.  ทพ.อุชุกร นฤนาทไพศาล ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กรุณา บูรณะกรณ์ มี 
2.  ทพ.จาตุภัทร โรจนพงษ์ มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.ชนิประภา ลิมสัมพันธ์เจริญ มี 
4.  ทพ.ชัยทัศน์ บารมีอวยชัย ไม่มี 
5.  ทพ.ณวรรษ ชูศรี มี 
6.  ทพญ.ณัฐชยา ฐิติวราภรณ์ ไม่มี 
7.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
8.  ทพญ.ทัตพร นิลเอก มี 
9.  ทพญ.นรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ไม่มี 
10.  ทพ.ปัญญา วิรเศรณี มี 
11.  ทพ.พร้อม วงศ์มณีโรจน์ ไม่มี 
12.  ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ มี 
13.  ทพญ.พิมผกามาส นพรัตน์ มี 
14.  ทพ.เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ มี 
15.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 
16.  ทพ.วิศรุต สุรเนาวรัตน์ ไม่มี 
17.  ทพญ.ศุภิสรา ธำรงศักดิ์ ไม่มี 
18.  ทพญ.สวรินทร์ มณีฤทธิ์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กรุณา บูรณะกรณ์ มี 
2.  ทพ.จาตุภัทร โรจนพงษ์ มี 
3.  ทพญ.ชนิประภา ลิมสัมพันธ์เจริญ มี 
4.  ทพ.ชัยทัศน์ บารมีอวยชัย ไม่มี 
5.  ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มี 
6.  ทพ.ปัญญา วิรเศรณี มี 
7.  ทพญ.ปิยวรรณ พิณทอง มี 
8.  ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ มี 
9.  ทพ.พีรพัฒน์ ปลีนารัมย์ มี 
10.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 
11.  ทพ.วิศวะ แม้นพยัคฆ์ มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ณวรรษ ชูศรี มี 
2.  ทพญ.ณัฐชยา ฐิติวราภรณ์ ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
3.  ทพญ.ธัญกมล ดีสกุล ไม่มี 
4.  ทพญ.ธัญชนก ตรึงจิตวิลาส ไม่มี 
5.  ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ มี 
6.  ทพญ.พิมผกามาส นพรัตน์ มี 
7.  ทพ.ภาสวัฒณ์ ยอดหงษ์ มี 
8.  ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มี 

 

 

สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ณวรรษ ชูศรี มี 
2.  ทพญ.ปณาลี จันทร์วิทัน ไม่มี 
3.  ทพญ.ปิยวรรณ พิณทอง มี 
4.  ทพ.พลช ปิยะกิจสมบูรณ์ ไม่มี 
5.  ทพ.พีรพัฒน์ ปลีนารัมย์ มี 
6.  ทพ.ภาสวัฒณ์ ยอดหงษ์ มี 
7.  ทพ.ภูวเดช ประทุมยศ มี 
8.  ทพ.เมธา เสรีธรรมานุวัฒน์ ไม่มี 
9.  ทพญ.วริศรา ศุภณาฤกษ์ ไม่มี 
10.  ทพ.วิศวะ แม้นพยัคฆ์ มี 
11.  ทพ.ศุภชัย สมบัติดี มี 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.ณัฐวรรณ เสือเพชร มี 
2.  ทพ.ปิติพงษ์ สุวรรณมณีโชติ มี 
3.  ทพญ.ภาวินี วุฒิยาสกุล มี 
4.  ทพญ.สโรชา จุ้ยโต ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพ.ภูมิ สืบคง  มี 
2.  ทพญ.สโรชา จุ้ยโต  ไม่มี 
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8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กมลชนก คงศักดินาสาร ไม่มี 
2.  ทพญ.กรวรรณ สนธิรัตน์ ไม่มี 
3.  ทพญ.แก้วรัศมี ดำรงกิจอุดม มี 
4.  ทพ.คณธัช ศิริทัศนกุล มี 
5.  ทพญ.ธันยพร บูรณากาญจน์ มี 
6.  ทพญ.นภัสพร ศุภวิชญกุล ไม่มี 
7.  ทพญ.ปาณิสรา จูยืนยง มี 
8.  ทพญ.พลอยไพลิน โพธิ์สุยะ มี 
9.  ทพญ.พีรญา ปานสอน มี 
10.  ทพ.ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์ มี 
11.  ทพญ.ภัทรียา ธนะโสธร ไม่มี 
12.  ทพ.วสันต์ วชิรดิลก มี 
13.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
14.  ทพญ.ศุภลักษณ์ ชื่นชีพ ไม่มี 
15.  ทพญ.ศุภากร ฤกษนันทน์ มี 
16.  ทพญ.อนินธิตา วรรณา มี 
17.  ทพ.อรรถสิทธิ์ จึงพรพงศ์เกษม มี 
18.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กมลชนก คงศักดินาสาร ไม่มี 
2.  ทพญ.กรวรรณ สนธิรัตน์ ไม่มี 
3.  ทพญ.แก้วรัศมี ดำรงกิจอุดม มี 
4.  ทพ.คณธัช ศิริทัศนกุล มี 
5.  ทพญ.ธันยพร บูรณากาญจน์ มี 
6.  ทพญ.นภัสพร ศุภวิชญกุล ไม่มี 
7.  ทพ.ปรัตถกร บุญครอง มี 
8.  ทพญ.ปาณิสรา จูยืนยง มี 
9.  ทพญ.พลอยไพลิน โพธิ์สุยะ มี 
10.  ทพญ.พีรญา ปานสอน มี 
11.  ทพญ.ภัทรียา ธนะโสธร ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
12.  ทพ.ภูริณัฐ บงสุนันท์ ไม่มี 
13.  ทพญ.รวิภา วุฒิจำนงค์ มี 
14.  ทพ.วสันต์ วชิรดิลก มี 
15.  ทพญ.ศิวพร ระวิวงศ์ มี 
16.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
17.  ทพญ.ศุภากร ฤกษนันทน์ มี 
18.  ทพญ.ศุภิสรา สุวรรณนันท์ มี 
19.  ทพญ.หฤทัย ยางเดิม มี 
20.  ทพญ.อนินธิตา วรรณา มี 
21.  ทพ.อรรถสิทธิ์ จึงพรพงศ์เกษม มี 
22.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 

 

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพ.วสันต์ วชิรดิลก  มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กมลชนก คงศักดินาสาร ไม่มี 
2.  ทพญ.กรวรรณ สนธิรัตน์ ไม่มี 
3.  ทพญ.แก้วรัศมี ดำรงกิจอุดม มี 
4.  ทพ.คณธัช ศิริทัศนกุล มี 
5.  ทพญ.พลอยไพลิน โพธิ์สุยะ มี 
6.  ทพญ.พีรญา ปานสอน มี 
7.  ทพญ.รวิภา วุฒิจำนงค์ มี 
8.  ทพญ.ศิวพร ระวิวงศ์ มี 
9.  ทพญ.ศุภนิดา มังษา มี 
10.  ทพญ.ศุภิสรา สุวรรณนันท์ มี 
11.  ทพญ.หฤทัย ยางเดิม มี 
12.  ทพญ.อนินธิตา วรรณา มี 
13.  ทพ.อรรถสิทธิ์ จึงพรพงศ์เกษม มี 
14.  ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มี 
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9. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ร.ท.หญิงชัญญานุช ปรีดาวุฒ ิ มี 
2.  ทพญ.ชัญญ่า ดำรงปราชญ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.ธนณัฐ วิวัฒน์โชติการย์ มี 
4.  ทพญ.นภัสร ปิยานุลักษณ์ มี 
5.  ทพญ.ปัทมพร ปัญญาสงค์ มี 
6.  ทพญ.พัทธนิษย์ คงเดชา มี 
7.  ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์ ไม่มี 
8.  ทพญ.ภคมน  ตั้งกิตติถาวร มี 
9.  ทพ.ศุภกร ทวีเศรษฐ์ ไม่มี 
10.  ทพญ.สุพิชญา เลิศเพียรธรรม มี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ร.ท.หญิงชัญญานุช ปรีดาวุฒ ิ มี 
2.  ทพญ.ชัญญ่า ดำรงปราชญ์ ไม่มี 
3.  ทพญ.ธนณัฐ วิวัฒน์โชติการย์ มี 
4.  ทพญ.นภัสร ปิยานุลักษณ์ มี 
5.  ทพญ.นราวรรณ มณีนพ มี 
6.  ทพญ.ปัทมพร ปัญญาสงค์ มี 
7.  ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์ ไม่มี 
8.  ทพญ.ภคมน  ตั้งกิตติถาวร มี 
9.  ทพญ.สุพิชญา เลิศเพียรธรรม มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ร.ท.หญิงชัญญานุช ปรีดาวุฒ ิ มี 
2.  ทพญ.ปัทมพร ปัญญาสงค์ มี 
3.  ทพญ.ภคมน  ตั้งกิตติถาวร มี 
4.  ทพญ.สุพิชญา เลิศเพียรธรรม มี 
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10. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1. ทพญ.กนกกร กิจกาญจนมงคล มี 
2. ทพ.ทศพล มณีธร มี 

 

         แขนงวิชา  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1. ทพ.กฤตเมธ คีรีวิเชียร  ไม่มี 
2. ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์  มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

         แขนงวิชา  เวชศาสตร์ช่องปาก 
ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

   ทพ.ทศพล มณีธร มี 
 

         แขนงวิชา  พยาธิวิทยาช่องปาก 
ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

   ทพญ.ศิรดา โชคดีวาณิชย์ธำรง  มี 
 

11. สาขาทันตกรรมทั่วไป 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ จันทร์อยู่ มี 
2.  ทพญ.กาญจนา ชัยต้นเทือก มี 
3.  ทพญ.กิตติวรรณ กันสุข มี 
4.  ทพ.จิรภาค จาตุรนต์ มี 
5.  ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไม่มี 
6.  ทพ.ฐิติกานต์ รื่นสุคนธ์ มี 
7.  ทพญ.ณิชนันทน์ ภาวศุทธิ์ มี 
8.  ทพญ.ดวงกมล ทรัพย์วงศ์เจริญ ไม่มี 
9.  ทพญ.ดวงทิพย์ ตันวิเชียร มี 
10.  ทพญ.ธนพร โชสิวสกุล ไม่มี 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
11.  ทพญ.ธัญธิดา แก่นไชย มี 
12.  ทพ.ธิปก เลาหอารีดิลก มี 
13.  ทพญ.นันทิชา  ธรรมจักรศิลา ไม่มี 
14.  ทพญ.ปภาวี เครือสา มี 
15.  ทพ.พรพิพัฒน์ เพชรน้อย  มี 
16.  ทพญ.พีรญา ปานสอน มี 
17.  ทพญ.พีรดา กิจเลิศตระกูล มี 
18.  ทพญ.ภัทรกันย์ เทียนเครือ มี 
19.  ทพ.ภาพัญ ภัทรากุลพิเชฐ ไม่มี 
20.  ทพญ.ภาสินี  ศรีสุรักษ์ มี 
21.  ทพญ.มุทิตา หอรัตนากรณ์ ไม่มี 
22.  ร.ท.วรินทร์ ศุภเสียง มี 
23.  ทพญ.วริศรา เฑียรทอง ไม่มี 
24.  ทพญ.วัชรีภรณ์ โอฬาริกบุตร มี 
25.  ทพญ.สิริรัตน์ ศรทรง มี 
26.  ทพญ.สุธีนาถ หลีล้วน ไม่มี 
27.  ทพญ.หทัยภัทร ศรีจันทร์กาศ มี 
28.  ทพญ.อาภาสิริ เหลี่ยมไทย ไม่มี 
29.  ทพญ.อินทุอร กลั่นภักดี มี 
30.  ทพญ.เอลิสา ส่งแสง มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กนกวรรณ จันทร์อยู่ มี 
2.  ทพญ.กาญจนา ชัยต้นเทือก มี 
3.  ทพ.ธัชนนท์ กอบฝั้น มี 
4.  ทพญ.ธัญธิดา แก่นไชย มี 
5.  ทพญ.ปภาวี เครือสา มี 
6.  ทพญ.พีรดา กิจเลิศตระกูล มี 
7.  ทพญ.ศิริพร จีเอ้ย มี 
8.  ทพญ.สิริรัตน์ ศรทรง มี 
9.  ทพญ.หทัยภัทร ศรีจันทร์กาศ มี 
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สถาบันทันตกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.กาญจนา ชัยต้นเทือก มี 
2.  ทพ.จิรภาค จาตุรนต์ มี 
3.  ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไม่มี 
4.  ทพญ.ดวงทิพย์ ตันวิเชียร มี 
5.  ทพ.ธัชนนท์ กอบฝั้น มี 
6.  ทพญ.ปภาวี เครือสา มี 
7.  ทพ.พรพิพัฒน์ เพชรน้อย  มี 
8.  ทพญ.พีรดา กิจเลิศตระกูล มี 
9.  ทพญ.ภัทรกันย์ เทียนเครือ มี 
10.  ทพญ.ภาสินี  ศรีสุรักษ์ มี 
11.  ทพญ.มุทิตา หอรัตนากรณ์ ไม่มี 
12.  ร.ท.วรินทร์ ศุภเสียง มี 
13.  ทพญ.วริศรา เฑียรทอง ไม่มี 
14.  ทพญ.วัชรีภรณ์ โอฬาริกบุตร มี 
15.  ทพญ.สุธีนาถ หลีล้วน ไม่มี 
16.  ทพญ.หทัยภัทร ศรีจันทร์กาศ มี 
17.  ทพญ.อินทุอร กลั่นภักดี มี 
18.  ทพญ.เอลิสา ส่งแสง มี 

 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพญ.ธัญธิดา แก่นไชย มี 

 

12. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
1.  ทพญ.เพ็ญสิริ วรรธนะวลัญช์  มี 
2.  ทพญ.เพียงอัมพร วัฒนรณชัย  มี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 
   ทพญ.เพ็ญสิริ วรรธนะวลัญช์  มี 
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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 หน้าทันตแพทย์ประจำบ้าน หัวข้อ สมัครเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

  
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                         เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

http://www.royalthaident.org/

