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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 นั้น 

ที ่ประชุมคณะผู ้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที ่          
26 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา                 
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 วาระพิเศษ              
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้  

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ธนัชพร พุ่มพุทรา มีต้นสังกัด รพ.หนองบัวเเดง  จ.ชัยภูมิ 

2. ทพญ.สุภลักษณ์ งามเจริญ มีต้นสังกัด รพ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 

3. ร.ท.ภัคพล ธีรกุลวาณิช มีต้นสังกัด รพ.กองบิน 7  จ.สุราษฎร์ธาน ี

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายชื่อ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.นัทชา วชิรเดชา ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพ.กฤษฏิ์ แก้วจำนง มีต้นสังกัด รพ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 

3. ทพ.ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ทพ.พสิษฐ์ ตั้งตรงคิด มีต้นสังกัด รพ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 

5. ทพญ.พัทธมน ลีละชัยกุล มีต้นสังกัด รพ.มะเร็งชลบุรี  จ.ชลบุร ี

6. ทพ.วชิรวิทย์  สันตะวัน มีต้นสังกัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
     ทพญ.พิมพ์ชนก  เจนวานิชกุล ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน  

 

สาขา... 
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกดั สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบนั) 
1. ทพญ.ฐิตินันท์ กองฟู มีต้นสังกัด รพ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน 

2. ทพญ.พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ทพญ.ภรชนัน ผลทรัพย์เจริญ มีต้นสังกัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ทพ.วชิรายุทธ ทองฝั้น มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล มีต้นสังกัด รพ.ทันตกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ทพญ.กาญจนา ยศสุนทร มีต้นสังกัด รพ.มวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

3. ทพญ.พิชญาภา ดวงมณี มีต้นสังกัด รพ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 

4. ทพ.วรเศรษฐ์ อนันต์ก้านตง มีต้นสังกัด รพ.เกษตรสมบูรณ ์ จ.ชัยภูมิ 

รายชือ่ผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
  ทพญ.วรินธร พวงเจริญ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายชือ่ผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลชลบุรี 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.นาริศา อินแก้ว มีต้นสังกัด รพ.ศรีเมืองใหม ่ จ.อุบลราชธาน ี

2. ทพญ.รวิภา ทองสุขมาก มีต้นสังกัด รพ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด 

3. ทพญ.ปวิตรา ศิริกำธร มีต้นสังกัด รพ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 

4. ทพญ.สุพิชชา เอกพัฒนพาณิชย์ มีต้นสังกัด รพ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว 

รายชือ่ผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา... 
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลตำรวจ 

       - ไมมี่ผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

1.  ทพญ.ณัฐพร กองแก้ว มีต้นสังกัด รพ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

2. ร.ต.วชิระ ปราณีตพลกรัง มีต้นสังกัด รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน  จ.สุรินทร ์

รายช่ือผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

ทพญ.มณฑาวีร์ ประสิทธิ์ มีต้นสังกัด รพ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
    ทพ.ภัคพงศ์ รุธิรโก มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไมมี่ 
 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
 ทพญ.เกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ มีต้นสังกัด สำนักวชิาทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา... 
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สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ทันการณ์ บุญพันธ์ มีต้นสังกัด รพ.รามัน  จ.ยะลา 

2. ทพญ.ปัทมพร อมรวิทยกิจเวชา มีต้นสังกัด รพ.เกษตรสมบูรณ ์ จ.ชยัภูม ิ

3. ทพญ.ปวรรัตน์ เจริญคุปต์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.พจนรรจ์ บัลลังก์ปัทมา ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

รายชือ่ผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.กนกวรรณ จันทะอ่อน มีต้นสังกัด รพ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 

2. ทพญ.พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว มีต้นสังกัด รพ.พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพมหานคร 

3. ทพญ.ปรียาดา  หนูสังข์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.ศิรินภา ธานินทราวัฒน์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

รายชือ่ผู้ติดสำรอง  
ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มีต้นสังกัด รพ.เทพรัตน์เวชชานุกูล ฯ  จ.เชียงใหม่ 

 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
     ทพ.ณัฐชนน พรหมรักษ์ มีต้นสังกัด คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.จรณวัณณ์ กองจันทึก มีต้นสังกัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 

2. ทพญ.ชนากานต์ นันทเจริญ มีต้นสังกัด สำนักวชิาทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ทพญ.ชนิกานต์ อ่ืนสุวรรณ มีต้นสังกัด สสจ.บุรีรัมย ์ จ.บุรีรัมย ์

4. ทพญ.นภาพร ทองเมือง มีต้นสังกัด รพ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ ์

5. ทพญ.รดามณี พรหมศรี มีต้นสังกัด รพ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  

1. ทพญ.ปิยะรัตน์ ศรีสะดี มีต้นสังกัด รพ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
2. ทพ. สหรัฐ แจ่มใส มีต้นสังกัด รพ.ดอนตาล  จ.มกุดาหาร 

 

สาขา  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ถิรนันท์ วันเพ็ญ มีต้นสังกัด รพ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ 

2. ทพญ.ธนพร ตนัยอัชฌาวุฒ มีต้นสังกัด รพ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ 

3. ทพญ.ปุญณิกา รัตนไชย ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.รักษิณา อนุวรรค มีต้นสังกดั รพ.สตูล  จ.สตูล 

5. ทพญ.สิริรักษ์ สติมานนท์ มีต้นสังกัด รพ.ชุมตาบง  จ.นครสวรรค์ 

6. ทพญ.อุไรพร พงศ์พลาญชัย มีต้นสังกัด รพ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
      ทพ.ศิครินทร์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน  

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ชนมน รังสิกวานิช ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย มีต้นสังกัด รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร ์

3. ทพญ.ชยาภา จริยมานะ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.ณิชากร สุขวิบูลย์ผล มีต้นสังกัด รพ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

5. ทพ.ธนพัฒน์ สายเสน มีต้นสังกัด รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 

6. ทพญ.เปมิกา จิวจินดา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.กฤตานน อังคนาวราพันธุ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ทพญ.อรณิชา เล้าวงค์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพ.ธนโชติ สิริจำรัสสกุล มีต้นสังกัด รพ.สระใคร  จ.หนองคาย 

4. ทพญ.นิโลบล แม่นยำ มีต้นสังกัด รพ.แคนดง  จ.บุรีรัมย์ 

รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ณิชา คู่คงวิริยพันธุ์ มีต้นสังกัด รพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

2. ทพญ.สิริกร เตชะฤดีวรรณ มีต้นสังกัด คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ทพ.รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ มีต้นสังกัด รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  จ.สุรินทร์ 

4. ทพ.ธิติวุฒิ เกตุประกอบ มีต้นสังกัด รพ.ป่าบอน  จ.พัทลุง 

5. ทพญ.พรพิมล คำชัย มีต้นสังกดั รพ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์ 

6. ทพ.ธราธิป สีดาว มีต้นสังกัด รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 

7. ทพ.ตัถย์ ลลิตวจีวงศ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

8. ทพ.ภาณุวิทย์ ปุญญฤทธิ์ มีต้นสังกัด รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ธนาภรณ์ นีละกาญจน์ มีต้นสังกัด รพ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร 

2. ทพญ.ปรางค์รัตน์ เลีย้งจอหอ มีต้นสังกัด รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

3. ทพญ.พรธิณยี์ ภูริเจริญวงศ์ มีต้นสังกัด รพ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธาน ี

4. ทพ.ภูรณิัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพ. ทวิภัทร ตริสกุล มีต้นสังกัด รพ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
 1. ทพญ.ปัญญดา ฉันทศิริเวทย์ มีต้นสังกัด รพ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
 2. ทพญ.พิมพ์ทิชา จิตติ์โรย์ภาส ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ฑีนาก์ ดิลกวณิช ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพญ.ปาลิดา เทียนเงิน มีต้นสังกัด รพ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 

4.ทพญ.ปาณิสรา... 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
4. ทพญ.ปาณิสรา เกตุประยูร มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ร.ท.หญิงอลิสา ศรียาภัย มีต้นสังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ฉัตรชนก จันทวิชานุวงษ์ มีต้นสังกัด รพ.ระนอง  จ.ระนอง 

2. ทพญ.ณัฐนรี เหลืองธุวปราณีต มีต้นสังกัด รพ.ทัพทนั  จ.อุทัยธานี 

3. ทพญ.ศศกรณ์ เลากุลศานต์ มีต้นสังกัด รพ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 

4. ทพญ.อสมา สายวัฒน์ มีต้นสังกัด รพ.ศรีเชียงใหม ่ จ.หนองคาย 

5. ทพญ.ปาริชาต ลีรัตนชัย มีต้นสังกัด รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช 

6. ทพญ.พรจิรา พลอยส่องแสง มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. ทพ.ภีมพล ทรงสุภา มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ทพ.คุณัชญ์ ศิลาทอง ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

9. ทพ.ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

10. ทพญ.ศลิษา ศรียารันต์ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ฐานันท์ ตัณฑศรี มีต้นสังกัด รพ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

2. ทพญ.ธัญมน บุญแต่ง มีต้นสังกัด รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 

3. ทพ.รุ่งโรจน์ กุศล มีต้นสังกัด รพ.อุ้มผาง  จ.ตาก 

4. ทพ.วรัตม์ กาญจโนมัย มีต้นสังกัด รพ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

5. ทพ.สหรัฐ จงรุ่งสำราญ มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รายช่ือผูต้ิดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา... 
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สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.มณธนา วรรธนะวิศาล มีต้นสังกัด รพ.เกษตรสมบูรณ ์ จ.ชัยภูมิ 

2. ทพ.ศุภัทรวิชญ์ เหมะธุรินทร์  มีต้นสังกัด รพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

3. ทพ.ธรรมศิริ นามศิริ  มีต้นสังกัด รพ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 

4. ทพญ.วริษา เชื้อดวงผุย  มีต้นสังกัด รพร.ธาตุพนม จ.นครพนม 

5. ทพญ.ฐิติกานต์ จันทร์วิบูลย์  มีต้นสังกัด รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
     ทพ.ทัตพงศ์ สรรพมงคล มีต้นสังกัด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.นัฐริกา โสรินทร์ มีต้นสังกัด รพ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ 

2. ทพ. ภูมิรพี คำเพ็ง มีต้นสังกัด รพ.อุตรดิตถ ์ จ.อุตรดิตถ์ 

3. ทพ. วิสุทธิ์ อางนานนท์ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  สถาบันทันตกรรม 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปจัจุบัน) 
1. ทพ.นักสิทธิ์ จิตรตรง มีต้นสังกัด รพ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี 

2. ทพญ.รุ่งทิพย์ โชว์ธนะพานิช มีต้นสังกัด รพ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 

3. ทพญ.ณัฐวรา  วิริยจันทร์ตา มีต้นสังกัด รพ.คง  จ.นครราชสีมา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกดั สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ชนกพิมพ์ จันทร์คำ มีต้นสังกัด รพ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 

2. ทพ.นราวิชญ์ ทมงาม มีต้นสังกัด รพ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 

3. ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน์ มีต้นสังกัด รพร.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

4.ทพญ.พิจิตรา... 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกดั สถานที่ปฏิบตัิงาน (ปัจจุบัน) 
4. ทพญ.พิจิตรา จันคณา มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ทพญ.รุ่งทิพย์ มหรรณพกุล มีต้นสังกัด รพ.พุทธโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา 

6. ทพญ.อนุสรา แจ้งไพร มีต้นสังกัด รพ.พิจิตร  จ.พิจิตร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 

สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.กฤตนันท์ บุบผาชื่น มีต้นสังกัด สสจ.สระบุรี  จ.สระบุรี   

2. ทพญ.ชนากานต์ ศิริประภานุกูล มีต้นสังกัด รพ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ 

3. ทพญ.ณัฐณิชา จิระชัยประสิทธิ มีต้นสังกัด รพ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ 

4. ทพญ.นูรีดา เปาะเดร์ มีต้นสังกัด รพร.สายบุร ี จ.ปัตตานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไมมี่ 
 
 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ธีรพล นันทการัตน์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพ.นันทวัฒน์ จูมบาล มีต้นสังกัด รพ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 

3. ทพญ.รวิศร บุญเจริญ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผูต้ิดสำรอง 
       - ไมมี่ 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.กนกวรรณ ทองเพ็ชร์ มีต้นสังกัด รพ.สิรินธร  จ.อุบลราชธาน ี

2. ทพญ.ธนพร พันธ์สุภะ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ทพ.ธนัตถ์พงศ์ รุจิราวรรณ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ร.ท.หญิงนภวัณ หาญดำรงค์ มีต้นสังกัด รพ.กองบิน 21  จ.อุบลราชธาน ี

5. ทพญ.บุญถวิล สันติธำรงวิทย์ มีต้นสังกัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  จ.นนทบุรี 

6. ทพญ.วรรณิศา เจริญภัณฑารักษ์ มีต้นสังกัด รพ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

     7. ร.ท.หญิง... 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานทีป่ฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
7. ร.ท.หญิงอภิชาดา ชเยมะ มีต้นสังกัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
ทพญ.ศุภนิดา มงัษา มีต้นสังกัด รพร.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 

สาขา  วทิยาเอน็โดดอนต์ 
สถาบัน  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

สาขา ทันตกรรมหตัถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ. พัชร ตั้งวิรุฬห ์ มีต้นสังกัด รพ.ปากชม  จ.เลย 

2. ร.ต.หญิงศุภิสา ปลอดเปลี่ยว มีต้นสังกัด รพ.ค่ายอดิศร  จ.สระบุรี 

      รายชื่อผู้ติดสำรอง  
      - ไม่มี 
 

    

สาขา ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
   ทพ.ฐากูร ผาลา มีต้นสังกัด คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

      รายชื่อผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.พาณิภัค อัศวทรงศิลป์ มีต้นสังกัด สสจ.บุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย ์

2. ทพญ.เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไมมี่ 
 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
     ทพ.ธัมธัม ปวรางกูร มีต้นสังกัด รพ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 
 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.หนึ่งฤดี  เกิดก๋ง มีต้นสังกัด รพ.นาทม  จ.นครพนม 

2. ทพญ.ณิชนันทน์ จิระชัยประสิทธิ มีต้นสังกัด รพ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

3. ทพญ.ชนากานต์ กอบเกียรติกวิน มีต้นสังกัด รพ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ 

4. ทพญ.ทิพวรรณ อังคานุสรณ์ มีต้นสังกัด รพ.ยะลา  จ.ยะลา 

5. ทพญ.ณัชชา เรือนใส มีต้นสังกัด รพ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร 

6. ทพญ.สุทัตตา โชตมั่นคงสิน มีต้นสังกัด รพ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1. ทพญ.อวิกา อู่โภคิน ไมมี่ต้นสังกดั เอกชน  
2. ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไมมี่ต้นสังกัด เอกชน  
3. ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์ มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 
สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ. ณัฐดนัย ยิ่งภักดี   มีต้นสังกัด รพ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรธีรรมราช 

2. ทพญ.ธมนวรรณ ชาฎา มีต้นสังกัด รพ.สระใคร  จ.หนองคาย 

3. ทพญ.ภัทรวรรณ สิงฆราช มีต้นสังกัด รพ.วังเหนือ  จ.ลำปาง 

4. ทพญ.อาภาศิริ สุดสาคร มีต้นสังกัด รพ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
  ทพญ.ชลญา สุขนิ่ม มีต้นสังกัด รพ.มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม  

 
สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  สถาบนัทันตกรรม  
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.เพ็ญพิชญ์ พิทักษ์ธรรม มีต้นสังกัด รพ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร 

2. ทพญ.ศิริลักษณ์ ใจทน  มีต้นสังกดั รพ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 

3. ทพญ.รัฐพร หวังรุ่งทรัพย์ มีต้นสังกดั รพ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ 

4. ทพญ.นันทพร สุรินทร์ศิริรัฐ มีต้นสังกัด รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จ.สุรินทร์ 

5. ทพญ.สุภัสสร  มหรรทัศนะพงศ ์ มีต้นสังกัด รพ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 

6.ทพญ.วรรษพร… 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
6. ทพญ.วรรษพร เทียมทอง มีต้นสังกัด รพ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ 

7. ทพญ.เฉลิมพร อุบลสูตรวนิช มีต้นสังกัด รพ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 

8. ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช มีต้นสังกัด รพ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1. ทพญ.ชลญา สุขนิ่ม มีต้นสังกัด รพ.มหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 
2. ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 

 
 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

สาขา  ทันตกรรมท่ัวไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
   ทพญ.ไอริณ ลักษมีกีรติกุล มีต้นสังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.คัทฬิยา เลาหพจนารถ มีต้นสังกัด รพ.กันทรลักษ ์ จ.ศรีสะเกษ 

2. ทพญ.ชลลดา ชำนัญมนูญธรรม มีต้นสังกัด รพ.ปากชม  จ.เลย 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 

 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
                                
 

          (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
         ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 



 
 
 
 
 

 

กำหนดการ 
ตอบรับการเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 

ประจำปีการศึกษา 2565  รอบท่ี 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม            
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ในการนี้  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้ที่ ได้รับ                
การคัดเลือกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail  ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติในการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 
2. แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ/สละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1  
3. หนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ (มีต้นสังกัด/ไม่มีต้นสังกัด พร้อมตัวอย่างในการกรอกหนังสือสัญญา) 
4. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) สำหรับชำระค่าบำรุง            

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดหลักสูตร 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ โดยกรอกข้อมูลและลงนาม “ผู้ให้สัญญา”            
ในหนังสือสัญญาตามแบบฟอร์ม “มีต้นสังกัด” หรือ “ไม่มีต้นสังกัด” พรอ้มชำระเงินค่าบำรุงฯ และขอให้ท่านส่งไฟล์
หนังสือตอบรับ หนังสือสัญญา และหลักฐานการชำระค่าบำรุงฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.jpg หรือ .pdf)                         
ไปยังราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทาง E-mail : royalthaident@gmail.com ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2565  
สำหรับผู้ที่ประสงค์สละสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมฯ มาทางอีเมลดังกล่าวเช่นกัน 

ทั้งนี้ หากไม่ตอบรับภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ตามที่
ได้รับการคัดเลือก  หลังจากส่งเอกสารทางอีเมลแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งหนังสือสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ฉบับจริงที่ลงลายมือชื่อ จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ          
ส่งไปยังราชวิทยาลัยฯ ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) หรือทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 
18 มีนาคม 2565 ตามท่ีอยู่ดังนี้  

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

        ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:royalthaident@gmail.com

