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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา  

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 นั้น 

ที ่ประชุมคณะผู ้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั ้งที ่ 2/2566 เมื ่อวันที ่          
1 กุมภาพันธ์ 2566  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา                 
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10  ครั้งที่ 2/2566 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้  

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
   ทพ.จักรภัทร ครุสันธิ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.เจียรนัย บุญสูง มีต้นสังกัด รพ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

2. ทพญ.ชนกานต์ พงศ์พิศาลธรรม มีต้นสังกัด รพ.ค่ายภาณุรังษี  จ.ราชบุรี 

3. ทพญ.พราว เจนจรัสสกุล ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.อาภานาฏ  แข็งขัน ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพ.เอกอุ ขวัญงาม มีต้นสังกัด รพ.จุฬาภรณ ์ กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.นภัสสร  รากผักแว่น มีต้นสังกัด รพ.นาทม  จ.นครพนม 

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

3. ทพญ.ประไพ เล้ารักษา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

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

2. ทพญ.ภิรญา บูรณสันติกูล มีต้นสังกัด  รพ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 

3. ทพญ.วริษฐา มุขพรหม มีต้นสังกัด รพ.ปทุมรัตต ์ จ.ร้อยเอ็ด 

4. ทพญ.รวินกานท์ จึงศิรกุลวิทย์ มีต้นสังกัด รพ.องครักษ์  จ.นครนายก 

5. ทพญ.พูนทรัพย์ แพงทะรังสี ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

6. ทพ.ตะวัน อักษรครบุรี มีต้นสังกัด สสจ.นครพนม  จ.นครพนม 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ. ณน เจิมประยงค์ มีต้นสังกัด รพ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 

2. ทพญ.สุพิชชา ตาใจ มีต้นสังกัด รพ.เมืองปาน  จ.ลำปาง 

3. ทพ.ภานุพงศ์ มาลาพงษ์ มีต้นสังกัด รพ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลชลบุรี 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ธนกฤษกรณ์ พุทไธวัฒน์ มีต้นสังกัด รพ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย ์

2. ทพ.สัญชัย เศรษฐานุรักษ์กุล มีต้นสังกัด รพ.หนองบัวลำภ ู จ.หนองบัวลำภ ู

3. ทพญ.แพรวา สุวรรณหงษ์ มีต้นสังกัด รพ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุร ี

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 
 

 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลตำรวจ 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา... 
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สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

1. ทพญ.กุลณัฎฐ์ บริสุทธิ์ มีต้นสังกัด รพ.บางแก้ว  จ.พัทลุง 

2. ทพญ.นารีรัตน์  ศรีหิรัญเดช มีต้นสังกัด รพ.สงขลานครินทร์  จ.สงขลา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สถาบัน  โรงพยาบาลขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

1. ทพญ.ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์ มีต้นสังกัด  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จ.ตาก 

2. ทพ.สุธน พัวตระกูล มีต้นสังกัด รพ.อุตรดิตถ ์ จ.อุตรดิตถ์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
   ทพ.ธิปก สมบัติศิรินันท์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบัน  โรงพยาบาลชลบุรี 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ภูริณัฐ รัตนพันธ์ มีต้นสังกัด รพ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 

2. ทพญ.มาตุพร ศิโรรัตนรังษี มีต้นสังกัด รพ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 

3. ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล มีต้นสังกัด รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ทพญ.ชัชชญา... 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

4. ทพญ.ชัชชญา บุญญาธิการ มีต้นสังกัด รพ.กันทรลักษ ์ จ.ศรีสะเกษ 

5. ทพญ.กวิสรา วนรัตน์วิจิตร มีต้นสังกัด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ร.ท.หญิงอลิศา โทณะวณิก มีต้นสังกัด รพ.กองบิน บน.21 จ.อุบลราชธาน ี

2. ทพ.ผไทรักษ์ พัฒนาสันติชัย มีต้นสังกัด รพ.ศิริราช  กรุงเทพมหานคร 

3. ทพญ.ชนกพร รัตน์ประสาทพร มีต้นสังกัด รพ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์ 

4. ทพญ.มัทวัน เพชรวัตร มีต้นสังกัด รพ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี 

5. ทพญ.ณัชชา ทั้งไพศาล มีต้นสังกัด รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ปริทันตวิทยา 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

1. ทพญ.ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร มีต้นสังกัด รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จ.เชยีงใหม่ 

2. ทพ.ชัชพงศ์ ศรีสหบุรี มีต้นสังกัด รพ.กุดบาก  จ.สกลนคร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

 

สาขา  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ณัฏฐวรรณ มงคลการ มีต้นสังกัด รพ.นครพนม  จ.นครพนม 

2. ร.ต.หญิงธวัลรัตน์ เหี้ยมโท ้ มีต้นสังกัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี  จ.ชลบรุี 

3. ทพญ.นรีสา ปิติวัชรากุล มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ทพญ.นวนิดา โพธิ์ทองสุนนัท์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. ทพญ.ปภาวรินท์ บุญเกิด มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ทพญ.แพ จันทร์คุ้ม มีต้นสังกัด รพร.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

7. ทพญ.รสธร... 
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                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
7. ทพญ.รสธร พูลสวัสดิ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ทพญ.ศลิษา กิจสุวรรณรัตน์ มีต้นสังกัด รพ.เกาะคา  จ.ลำปาง 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา มีต้นสังกัด ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรงุรักษ ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ทพญ.ณัฐธิดา  สุวรรณแพง มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 

3. ทพญ.นัทธ์ชนัน ปัญจศิริ มีต้นสังกัด รพ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ 

4. ทพญ.เบญญาภา จันทศร ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพญ.ปริณดา ทั้งสุข ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

6. ทพญ.วรัชยา เทววิชชุลดา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

7. ทพ.วีรวัฒน์ ทิพชรา มีต้นสังกัด รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  จ.อุบลราชธาน ี

8. ทพ.ศักดิ์ดา  วงค์หินกอง มีต้นสังกัด รพ.เอราวัณ  จ.เลย 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1. ทพญ.ธันย์ชนก ปรกติ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน  
2. ทพญ.ปภาวรนิทร์ วุฒิสิรวิรภัทร์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน  

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ชิตพล อุไรพันธ์ มีต้นสังกัด รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ทพญ.โอริสา จิตตวานิช มีต้นสังกัด รพ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

3. ทพ.ชยพล ผดุงกุล ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา... 
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สาขา  ทันตกรรมจัดฟัน 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุร ี

2. ทพญ.นันทิชา  ธรรมจักรศิลา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพญ.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี มีต้นสังกัด รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จ.เพชรบูรณ์ 

4. ทพญ.อรอุมา อริวรรณา มีต้นสังกัด คณะทันแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.กานต์ เวทย์วิหารธรรม ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพ.ชวพัฒน์ สุริยจันทร์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. ทพญ.ณัฐชยา ฐิติวราภรณ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.ธนินท์ธร ประเสริฐรุ่งเรือง ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพญ.ปิยวรรณ พิณทอง มีต้นสังกัด  รพ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
ทพ.ภูวเดช ประทุมยศ มีต้นสังกัด รพ.โคกสูง  จ.สระแก้ว 

 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.กรุณา บูรณะกรณ์ มีต้นสังกัด รพร.นครไทย  จ.พิษณุโลก 

2. ทพญ.นรีกานต์ ตั้งสุจริตพันธ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพญ.ปุญญิศา อัศวรุ่งเรือง ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.พฤฒิภา เจียรรัตนจิตต์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพ.พฤทธิ์ โพธิคุณ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

6. ทพญ.พิมผกามาส นพรัตน์ มีต้นสังกัด รพ.นครพนม  จ.นครพนม 

7. ทพญ.พีริยา รัถยาวิศิษฏ์ มีต้นสังกัด รพ.ละอุ่น  จ.ระนอง 

8. ทพ.ยศยุต จุนทองวิรัตน์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

9. ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

10. ทพ.อัครวินท์  สุทเธนทร์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ติดสำรอง  

1. ทพ. ธัญพงศ์ มาไพศาลสิน ไม่มีต้นสังกัด   เอกชน  
2. ทพญ.ธนัชชา วิเศษสุทธิมนต์ ไม่มีต้นสังกัด   เอกชน  
3. ทพ. อุชุกร นฤนาทไพศาล ไม่มีต้นสังกัด   เอกชน  

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.ปัญญา วิรเศรณี มีต้นสังกัด รพ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี 

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

3. ทพญ.สวรินทร์ มณีฤทธิ์ มีต้นสังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช 

4. ทพ.เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ มีต้นสังกัด รพ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
1. ทพ. พร้อม วงศ์มณีโรจน์ ไมม่ีต้นสังกัด เอกชน 
2. ทพญ.ทัตพร นิลเอก มีต้นสังกัด รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.วรรณศิริ ถนอมรัตนชัย มีต้นสังกัด รพ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 

2. ทพ.วิศวะ แม้นพยัคฆ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ทพญ.ชนิประภา ลิมสัมพันธ์เจริญ มีต้นสังกัด รพ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

4. ทพ.ชัยทัศน์ บารมีอวยชัย ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.พัทธ์ธีรา คงนิวัฒน์ศิริ มีต้นสังกัด รพ.บ้านบึง  จ.ชลบุร ี

2. ทพญ.ธัญกมล ดีสกุล ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพ.ณวรรษ ชูศรี มีต้นสังกัด รพ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา 

4. ทพ.ภาสวัฒณ์ ยอดหงษ์ มีต้นสังกัด รพ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา... 
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สาขา  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
สถาบัน  สถาบันทันตกรรม 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ปณาลี จันทร์วิทัน ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพ.พลช ปิยะกิจสมบูรณ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

3. ทพ.ศุภชัย สมบัติดี มีต้นสังกัด รพ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       - ไม่มี 

สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ณัฐวรรณ เสือเพชร มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

2. ทพ.ปิติพงษ์ สุวรรณมณีโชติ มีต้นสังกัด สสจ.พิจิตร  จ.พิจิตร 

3. ทพญ.ภาวินี วุฒิยาสกุล มีต้นสังกัด สสจ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 

สาขา ทันตสาธารณสุข 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
  ทพ.ภูมิ สืบคง มีต้นสังกัด รพ.ทับปุด  จ.พังงา  

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 
 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.แก้วรัศมี ดำรงกิจอุดม มีต้นสังกัด รพ.พระปกเกล้า  จ.จันทบุรี 

2. ทพญ.ธันยพร บูรณากาญจน์ มีต้นสังกัด สสจ.สุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 

3. ทพญ.ไอริณ มัณฑะจิตร ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 
 

สาขา... 
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สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.คณธัช ศิริทัศนกุล มีต้นสังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ทพ.ปรัตถกร บุญครอง มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ทพญ.ปาณิสรา จูยืนยง มีต้นสังกัด รพ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 

4. ทพญ.พลอยไพลิน โพธิ์สุยะ มีต้นสังกัด รพ.วชิระภเูก็ต  จ.ภูเก็ต 

5. ทพญ.ศิวพร ระวิวงศ์ มีต้นสังกัด รพ.สวี  จ.ชุมพร 

6. ทพญ.ศุภนิดา มังษา มีต้นสังกัด รพร.บ้านดุง  จ.อุดรธาน ี

7. ทพญ.ศุภิสรา สุวรรณนันท์ มีต้นสังกัด รพ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 

8. ทพญ.หฤทัย ยางเดิม มีต้นสังกัด รพ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.อนินธิตา วรรณา มีต้นสังกัด รพ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 

2. ทพญ.กรวรรณ สนธิรัตน์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง 
       - ไม่มี 

สาขา ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ธนณัฐ วิวัฒน์โชติการย์ มีต้นสังกัด รพ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ 

2. ทพญ.นภัสร ปิยานุลักษณ์ มีต้นสังกัด รพ.ศรีณรงค ์ จ.สุรินทร์ 

3. ทพญ.พัทธนิษย์ คงเดชา มีต้นสังกัด คณะทันตเเพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพญ.ภคมน  ตั้งกิตติถาวร มีต้นสังกัด รพ.ชัยภูม ิ จ.ชัยภูมิ 

6. ทพ.ศุภกร ทวีเศรษฐ์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

     รายชื่อ… 



10 

 
 รายช่ือผู้ติดสำรอง  

      - ไม่มี 
 

    

สาขา ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.สุพิชญา เลิศเพียรธรรม มีต้นสังกัด สสจ.อุตรดิตถ ์ จ.อุตรดิตถ์ 

2. ร.ท.หญิงชัญญานุช ปรีดาวุฒิ มีต้นสังกัด รพ.กองบิน กองบิน 56  จ.สงขลา 

3. ทพญ.ปัทมพร ปัญญาสงค์ มีต้นสังกัด รพ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 

4. ทพญ.นราวรรณ มณีนพ มีต้นสังกัด รพ.ไชยวาน  จ.อุดรธานี 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 

สาขา ทันตกรรมหัตถการ 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.กนกกร กิจกาญจนมงคล มีต้นสังกัด รพ.จุฬาภรณ ์ กรุงเทพมหานคร 

2. ทพ.ทศพล มณีธร มีต้นสังกัด รพ.วังเจ้า  จ.ตาก 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชารงัสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.มัชฌิมา เพชรสุทธิ์ มีต้นสังกัด สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2. ทพ.กฤตเมธ คีรีวิเชียร ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

 

สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

สาขา... 
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สาขา  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (แขนงวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก) 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
  ทพญ.ศิรดา โชคดีวาณิชย์ธำรง มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ชัญญา เพชรไพบูลย์ ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

2. ทพญ.ภาสินี  ศรีสุรักษ์ มีต้นสังกัด รพ.ตราด  จ.ตราด 

3. ทพญ.อาภาสิริ เหลี่ยมไทย ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

4. ทพญ.ภัทรกันย์ เทียนเครือ มีต้นสังกัด รพ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 

5. ทพ.ธิปก เลาหอารีดิลก มีต้นสังกัด รพ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช 

6. ทพญ.เอลิสา ส่งแสง มีต้นสังกัด รพ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

7. ทพญ.หทัยภัทร ศรีจันทร์กาศ มีต้นสังกัด รพ.แพร่  จ.แพร่ 

8. ทพ.ฐิติกานต์ รื่นสุคนธ์ มีต้นสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

9. ทพ.จิรภาค จาตุรนต์ มีต้นสังกัด รพ.กะเปอร์  จ.ระนอง 

10. ทพญ.ดวงทิพย์ ตันวิเชียร มีต้นสังกัด รพ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
       ทพญ.ณิชนันทน์ ภาวศทุธิ์ มีต้นสังกัด รพ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพญ.ธัญธิดา แก่นไชย มีต้นสังกัด รพ.น่าน  จ.น่าน 

2. ทพญ.กนกวรรณ จันทร์อยู่ มีต้นสังกัด รพ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 

3. ทพ.ธัชนนท์ กอบฝั้น มีต้นสังกัด รพ.แม่ระมาด  จ.ตาก 

4. ทพญ.กาญจนา ชัยต้นเทือก มีต้นสังกัด รพ.กุดจับ  จ.อุดรธานี 

5. ทพญ.สิริรัตน์ ศรทรง มีต้นสังกัด รพ.วังชิ้น  จ.แพร่ 

6. ทพญ.ศิริพร จีเอ้ย มีต้นสังกัด รพ.อุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์   

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

สาขา... 
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สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  สถาบันทันตกรรม  
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 
1. ทพ.พรพิพัฒน์ เพชรน้อย มีต้นสังกัด รพ.แกลง  จ.ระยอง 

2. ทพญ.วัชรีภรณ์ โอฬาริกบุตร มีต้นสังกัด รพ.ละงู  จ.สตูล 

3. ร.ท.วรินทร์ ศุภเสียง มีต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จ.ชลบุร ี

4. ทพญ.วริศรา เฑียรทอง ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

5. ทพญ.พีรดา กิจเลิศตระกูล มีต้นสังกัด รพ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา 

6. ทพญ.อินทุอร กลั่นภักดี มีต้นสังกัด รพ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี 

7. ทพญ.ปภาวี เครือสา มีต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

8. ทพญ.สุธีนาถ หลีล้วน ไม่มีต้นสังกัด เอกชน 

รายช่ือผู้ติดสำรอง  
    - ไม่มี 

สาขา  ทันตกรรมทั่วไป 
สถาบัน  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  รายช่ือ  ต้นสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) 

ทพญ.เพ็ญสิริ วรรธนะวลัญช์ มีต้นสังกัด รพ.เชียงขวัญ  จ.ร้อยเอ็ด 

      รายช่ือผู้ติดสำรอง  
- ไม่มี 
 

สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 
 

 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์) 
        ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 



 
 
 
 
 

 

กำหนดการ 
ตอบรับการเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 

ประจำปีการศึกษา 2566  รอบท่ี 1 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม            
เพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 ลงวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น 

ในการนี้  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งเอกสารให้ผู้ที่ ได้รับ                
การคัดเลือกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง  E-mail  ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติในการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 
2. แบบฟอร์มหนังสือตอบรับ/สละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 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 และหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.jpg หรือ .pdf)                         
ไปยังราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทางอีเมล royalthaident@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
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 
3 มีนาคม 2566 ตามท่ีอยู่ดังนี้  

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

        ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:royalthaident@gmail.com

