
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี     6/2555 

เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
ของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2555 สาขาตางๆ นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันท่ี            
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  มีมติรับรองผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําป
การศึกษา 2555 สาขาตางๆ โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี     9  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2555  ดังรายช่ือตอไปนี้  

  

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
1.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1. ทพ.ณัฐภูมิ  อนันตสิทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพศ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. ทพญ.พิริยา  นวพักตรพิไล (มีตนสังกัด) รพ.บานแพว สาขาศูนยราชการแจงวัฒนะ กทม. 
3. ทพ.ศุภรัตน  ทวีศักดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.ศุกรศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
4. ทพญ.สุจิตรา  พิทักษธราดล (มีตนสังกัด) รพ.แกลง จ.ระยอง 
5. ทพ.อธิเดช  บรรหารวุฒิไกร (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
       ไมมี   
รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)     
      1.  ทพญ.ปล้ืมฤดี  โปตะวณิช (ไมมีตนสังกดั)  
      2.  ทพ.คณา  มุทิตานนท (ไมมีตนสังกดั)  
 

            ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหติดตอ คุณกิตติพร 
พินิชการ เลขานุการภาควิชาฯ โทร 02 218 8533 ในวนัและเวลาราชการ เร่ืองรายละเอียดการรายงานตัวและวนัเปดภาคเรียน 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

      1.  ทพญ.กาญจนา  ศรีมีสวน (ไมมีตนสังกดั)  
      2.  ทพญ.จิรายุ  วิเวกเมธากร (มีตนสังกัด) รพ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 
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 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2555 
เวลา 09.00 น. รายงานตัว ณ สํานักงานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ วันจันทรท่ี 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เร่ิมฝก
ปฏิบัติการงานทันตกรรมประดิษฐ (ติดตอคุณอรุณี บุญธรรม โทรศัพท 02 203 6441 ตอ 130 ) 

  
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันจันทรท่ี 2 

เมษายน 2555 เวลา 09.00 -12.00 น.รายงานตัว ณ สํานักงานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ วันอังคารท่ี 3 เมษายน 2555 เวลา 
09.00 น. เร่ิมเรียน (ติดตอคุณคันธรส  สนธิพพิัฒน โทรศัพท 074 429 874) 
 

      3.  ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
      4.   ทพ.ธีรภัทร  รัตนไพฑูรย (มีตนสังกัด) รพ.แมสอด จ.ตาก 
      5.   ทพญ.นันทพิพัฒน  มีศรีสุข (มีตนสังกัด) รพ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 
      6.  ทพญ.ปยานันต จรูญอนันต (มีตนสังกัด) รพ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 
      7.  ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย (มีตนสังกัด) รพ.หนองบัว จ.นครสวรรค 
      8.  ทพญ.สุณัฏฐา แกวทอง (มีตนสังกัด) รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)    
      1.  ทพญ.กนกพร  ศัลยพงษ (มีตนสังกัด) รพ.มะการักษ จ.กาญจนบุรี 
      2.  ทพ.สุเมธ จงเพิ่มพรวัฒนา (มีตนสังกัด) รพ.เพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 
      3.  ทพญ.ลดาวัลย ชีพสาทิศ (มีตนสังกัด) รพ.แกดํา จ.มหาสารคาม 
รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)    
     ไมมี   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

1. ทพญ.ชุติมนฑน ศิริประภารัตน (มีตนสังกัด) รพ.ยะลา จ.ยะลา 
2. ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร (มีตนสังกัด) รพ.สะเดา จ.สงขลา 
3. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด (มีตนสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี 
4. ทพญ.ทิพาพรรณ เศรษฐศิริสมบัติ (ไมมีตนสังกดั)  
5. ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร (มีตนสังกัด) รพ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)    
1. ทพ.ไพฑูรย  โรจนรัตน (มีตนสังกัด) รพ.เขาชัยสน จ.พุทลุง 

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   
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สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
2.  สาขาปริทันตวิทยา   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1. ทพญ.ธันวดี อ่ิมสมบัติ (มีตนสังกัด) รพ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
2. ทพ.คเชนทร บุญรอด (มีตนสังกัด) รพ.กระบ่ี จ.กระบ่ี 
3. ทพญ.ธีมน จงเฟองปริญญา (ไมมีตนสังกดั)  
4. ทพญ.พันธพิศา ตุรงคเรือง (มีตนสังกัด) รพ.บานหม่ี จ.ลพบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม จ.นครพนม 

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.มณณิชา โตวรรณเดชศิริ (ไมมีตนสังกดั)  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

1.  ทพญ.มธุริน ใจหงส (มีตนสังกัด) รพ.เทิง จ.เชียงราย 
2.  ทพญ.ภาณนิี ดวงฉํ่า (มีตนสังกัด) รพ.กองบิน 7 จ.สุราษฎรธานี 
3.  ทพ.ธนกฤต อ้ึงจิตรไพศาล (มีตนสังกัด) สสจ.เชียงใหม จ.เชียงใหม 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1.  ทพญ.สุณิสา อินทรนนทวิไล (มีตนสังกัด) รพ.ทาตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา 
2.  ทพ.กฤตวฒัน เลิศสุขประเสริฐ (มีตนสังกัด) รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
3.  ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร (มีตนสังกัด) รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
4.  ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ (ไมมีตนสังกดั)  
5.  ทพ.อารภัฎ ธินรุงโรจน (มีตนสังกัด) รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม จ.นครพนม 
2.  ทพญ.กรรณิการ วฒันะจติเสรี (มีตนสังกัด) สสจ.สิงหบุรี จ.สิงหบุรี 
3.  ทพญ.นิชกานต ปญญากรวงศ (มีตนสังกัด) รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพญ. มณณิชา โตวรรณเดชศิริ (ไมมีตนสังกดั)  
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สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
3.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1.  ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ (มีตนสังกัด) รพ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 
รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   

ไมมี   
รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   

ไมมี   
คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1.  ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรม จ.นครปฐม 
2.  ทพ.เผาเทพ อ๋ึงสกุล (ไมมีตนสังกดั)  
3.  ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล (มีตนสังกัด) ศูนยอนามัยท่ี 8 จ.นครสวรรค 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.วรรษมน สินฉํ่า (มีตนสังกัด) รพ.ตราด จ.ตราด 

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.ฐิตาภา ภิญโญโสภณ (ไมมีตนสังกดั)  
2.  ทพ.เกรียงไกร ปนชํานาญกุล (ไมมีตนสังกดั)  

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
4.  สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1.  ทพญ.ปาริฉัตร ล้ิมสุวรรณ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
2.  ทพ.เชิดพันธุ เบญจกุล (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
3.  ทพญ.วัลยลิกา เกษร (มีตนสังกัด) รพ.นครนายก จ.นครนายก 
4.  ทพ.ณัฐกร แซเหงา (ไมมีตนสังกดั)  

รายชื่อผูตดิสํารอง(มีตนสังกัด)    
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพ.อภิรุณ จั่นบรรจง (ไมมีตนสังกดั)  
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1.  ทพญ.เกศศจี นาครัตน (มีตนสังกัด) รพ.ครบุรี จ.นคราชสีมา 
2.  ทพ.คมสันต อภิญญาอุปถัมภ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
3.  ทพ.ธนพล อริยะนนัทกะ (ไมมีตนสังกดั)  
4.  ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต (มีตนสังกัด) รพ.กันตัง จ.ตรัง 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

1.  ทพ.ณัฐพล ผองแผว (มีตนสังกัด) รพ.อาวลึก จ.กระบ่ี 
2.  ทพ.คณาธิป อินทรทอง (มีตนสังกัด) รพ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

หนวยศัลยศาสตรชองปากฯ โรงพยาบาลชลบุรี    

1.  ทพ.กรกฤษณ บุญราช (มีตนสังกัด) รพ.ฝาง จ.เชียงใหม 
2.  ทพ.พรวิทย ประภาอนันตชัย (มีตนสังกัด) รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
3.  ทพ.พุฒิพงศ ต้ังพีระสิทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
4.  ทพญ.อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล (มีตนสังกัด) รพ.มะการักษ จ.กาญจนบุรี 
5.  ทพญ.กมลรัฐ นวนคงรอด (มีตนสังกัด) รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

หนวยศัลยศาสตรชองปากฯ โรงพยาบาลตํารวจ   

1.  ทพ.จิรวิชญ ฐิติโชตอนันทต (มีตนสังกัด) รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
2.  ร.ต.ทพ.อานันท จักรอิศราพงศ (มีตนสังกัด) รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช จ.พะเยา 



 
  
 
 

6

 

 
 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

โรงพยาบาลขอนแกน   

1.  ทพ.ชลวิทย วงศไพโรจนพานิช (มีตนสังกัด) รพ.พิจิตร จ.พจิิตร 
2.  ทพญ.วรรณพร ศิริวัฒนชาติ (มีตนสังกัด) รพ.สถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

งานศัลยกรรมชองปากฯ โรงพยาบาลหาดใหญ   

1.  ทพญ.สายพิณ ช่ืนโชคสันต (มีตนสังกัด) โรงพยาบาลทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 
2.  ทพ.ปวีร พีรภูติ (มีตนสังกัด) โรงพยาบาลหวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 

รายชื่อผูติดสํารอง(มีตนสังกัด)    
1.  ทพ.คณาธิป  อินทรทอง (มีตนสังกัด) โรงยาบาลทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
5.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป   

สถาบันทันตกรรม   

1. ทพญ. สิริพร  วงศจิรัฐิติกาล (ไมมีตนสังกดั)  
2. ทพ. กษิดิ์เดช  ศิริเวชยันต  (มีตนสังกัด) รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย 
3. ทพญ. วิสาข  วัฒนาสุรกติต (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระเจาตากสินฯ จ.ตาก 
4. ทพ. จักรเทพ  เผือกศิริพิบูลย (มีตนสังกัด) รพ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 
5. พทญ.นวรัตน  กาศสกุล  (มีตนสังกัด) รพ.สูงเมน จ.แพร 
6. ทพญ.ณีรชร  เพริศพรายวงศ (มีตนสังกัด) รพ.ปากพลี จ.นครนายก 
7. ทพ. นที  ปฐมกุลวงศ (มีตนสังกัด) รพ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
8. ทพ.ทัศไนย  วงศปนตา (มีตนสังกัด) รพ.ทาวังผา จ.นาน 
9.ทพญ. นันทฉัฐ  วิบูลยขวัญ (มีตนสังกดั) รพ.รามัน จ.ยะลา 
10.ทพญ. ชุษณา  รุงอดุลพิศาล (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระเจาตากสินฯ จ.ตาก 
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รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ. สุภัค  วงษวรสันต (มีตนสังกัด) วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง 
2.  ทพญ. ธนิตา  รักยุติธรรมกุล (มีตนสังกัด) รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 
3.  ทพญ. จิรชยา  อยูเกษม (มีตนสังกัด) รพ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 
4.  ทพ. กฤษฎา  ต้ังจิตโสมนัส (มีตนสังกัด) รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
5.  ทพญ. สุจิตรา  บุตรดา (มีตนสังกัด) รพ.ประจวบคีรีจขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ 
6.  ทพญ. ปฐมพร  จงจรวยสกุล (มีตนสังกัด) รพ.พระปกเกลาจันทบุรี จ.จนัทบุรี 
7.  ทพ. ณัฐพงศ  อภิวัฒนเสวี (มีตนสังกดั) รพ.หลวงพอทวีศักดิฯ์ จ.กรุงเทพฯ 
8.  ทพ. วิษุวัต  ดานเสถียรสกุล (มีตนสังกัด) รพ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
9.  ทพญ. วรภา  ดาสูงเนิน (มีตนสังกัด) รพ.คง จ.นครราชสีมา 

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพญ. อาภาวรรณ  นามศิริเลิศ (ไมมีตนสังกดั)  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1.  ทพญ. พิมพสุภัค  บุญมงคลรักษา (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ทพ.รัฐธนินท  โพธิโยธิน (มีตนสังกัด) รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
3.  ทพญ. ศรีประภา  ภูริธนสาร (มีตนสังกัด) รพ.อางทอง จ.อางทอง 
4.  ทพ.ปยพงศ  ปวงคํา  (มีตนสังกัด) รพ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 
5.  ทพญ.วาทิณี  สุรเชษฐชัยพงศ (มีตนสังกัด) รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
1.  ทพญ. ธนิตา  รักยุติธรรมกุล (มีตนสังกัด) รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 
2.  ทพญ.วิไลพร  คุณะวัฒนสถิตย (มีตนสังกัด) รพ.หนองโดน จ.สระบุรี 
3.  ทพ.วรรณพงษ  ชลนภาสถิตย (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร 
4.  ทพญ. ปฐมพร  จงจรวยสกุล (มีตนสังกัด) รพ.ปกเกลา จ.จันทบุรี 
5.  ทพญ. วรรณา  พุทธวงศ (มีตนสังกัด) รพ.เชียงคํา จ.พะเยา 
6.  ทพญ. สุภัค  วงษวรสันต (มีตนสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง 

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

1.  ทพญ.เนตรนภา  ลักขณษานุรักษ (มีตนสังกัด) รพ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
2.  ทพ.สัจจะพงศ  ศรีพันธุ (มีตนสังกัด) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
6.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1. ทพญ.ณชัชาภัทร ธนพงศไพสิฎฐ (มีตนสังกัด) รพ.วังช้ิน จ.แพร 
2. ทพญ.ดวงรัตน โอวัฒนาพาณิช (มีตนสังกัด) รพ.พระนารายณมหาราช จ.ลพบุรี 
3. ทพญ.ปยวัลย หอภัทรพุฒิ (มีตนสังกัด) รพ.ปาซาง จ.ลําพูน 
4. ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
5. ทพญ.มณีรัตน แตไพสิฐพงษ (มีตนสังกัด) รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
6. ทพญ.สุมนา  ไหวดี (มีตนสังกัด) รพ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
7. ทพญ.สุรัสวดี จันทรวิทัน (มีตนสังกัด) รพ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
8. ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ (มีตนสังกัด) รพ.กันตัง จ.ตรัง 
9. ทพญ.ไอยเรศ เติมรุงเรืองเลิศ (มีตนสังกัด) รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 
10. ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน (มีตนสังกัด) รพ.บานแพง จ.นครพนม 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)    
1.  ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษกุล (มีตนสังกัด) รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 
2.  ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกียรติ (มีตนสังกัด) รพ.อาวอุดม จ.ชลบุรี 
3.  ทพญ.วรรณวิภา โพธินามทอง (มีตนสังกัด) รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
4.  ทพญ.อัศวินี ศรีอุทัย (มีตนสังกัด) รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
1.  ทพญ.วรินทร ทองเนรมิตชัย (ไมมีตนสังกดั)  
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คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1.  ทพญ.วริฏฐา ทองตัน (ไมมีตนสังกดั)  
2.  ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ (มีตนสังกัด) รพ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 
3.  รท.หญิงปนภัทร จิตตะเวช (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ จ.ชลบุรี 
4.  ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล (มีตนสังกัด) รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   
   

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
7.  สาขาทันตกรรมจัดฟน   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

1. ทพญ.กนกพร  ศักดาสุรรักษ (มีตนสังกัด) รพ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 
2. ทพ.ชวลิต สุจริตวิริยะกุล (มีตนสังกัด) รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
3. ทพ.ณัฐพงษ ขําฉา (มีตนสังกัด) รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
4. ทพญ.พิชญาพร เลาหสุรโยธิน (มีตนสังกัด) รพ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
5. ทพ.ยศธร ชวนเกริกกุล (มีตนสังกัด) รพ.เวียงวิเศษ จ.ตรัง 
6. ทพญ.วราพร เดนศิริอักษร (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ จ.หนองคาย 
7. ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศักดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี 
8. ทพญ.อักษรินทร วสุเมธารัศมี (มีตนสังกัด) รพ.นากลาง จ.หนองบัวลําภ ู
9. ทพญ.กนกวรรณ ทรัพยรุงโรจน (ไมมีตนสังกดั)  
10. ทพญ.นิตยา จิระอนันตกุล (ไมมีตนสังกดั)  
11. ทพญ.ศศิตา ศักดิ์ชูวงษ (ไมมีตนสังกดั)  

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   
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จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
                 
 

                     ประกาศ   ณ   วันท่ี     13    กมุภาพันธ  2555 
 

                                                                                                    
                     (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 

                                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

สาขา/สถาบัน/รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
8.  สาขาทันตกรรมหัตถการ   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

1. ทพญ.พรรณนิภา คําทอง (มีตนสังกัด) รพ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 
2. ทพญ.ลลิตศรา เธียรประมุข (ไมมีตนสังกดั)  
3. ทพญ.วชิราภรณ สําราญจิตต (มีตนสังกัด) รพ.ปากพลี จ.นครนายก 

รายชื่อผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
ไมมี   

รายชื่อผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
ไมมี   


