
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  6/2556 

เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2556 
 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
ของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2556 สาขาตางๆ นั้น 

ที ่ประชุมคณะผู บร ิหารราชว ิทยาล ัยท ันตแพทยแห งประเทศไทย   ครั ้ง ที ่ 2 /2556   เ มื ่อว ัน ท่ี          
6 กุมภาพันธ 2556  มีมติรับรองผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําป
การศึกษา 2556 สาขาตางๆ โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ   
2556  ดังรายช่ือตอไปนี้  

 
 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 1. ทพญ.ปรางชมพู  กุลเกตุยิง่ใหญ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 2. ทพญ.ภวกิา  จิระเมธากุล (มีตนสังกัด) รพ.อางทอง จ.อางทอง 
 3. ทพญ.วนัสนันท  ลียวฒันานุพงศ (มีตนสังกัด) รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.อรพรรณ  รุงโรจนวทิยกุล (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 2. รท.หญิง นภา  สถิตศาสตร (มีตนสังกัด) รพ.โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จ.นครนายก 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกดั)   
 ไมมี   

    
 รายงานตัวกับ คุณกิตติพร  พนิิชการ โทรศัพท 0 2218 8533 
  ณ สํานักงานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กานตสิรี  จิตรเอ้ืออารียกุล (มีตนสังกัด) รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

 2. ทพ.นทีธร  พฤกษวัชรกุล (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. ทพญ.นิสภาสินี  ศรีสรรพวตั (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 4. ทพญ.พิชญา  อนุตตรกุลวนิช (มีตนสังกัด) รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท 

 5. ทพญ.ลดาวลัย  ชีพสาทิศ (มีตนสังกัด) รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
    
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
 กําหนดปฐมนเิทศ วันจนัทรท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. 
  ณ สํานักงานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

 รานงานตัวกับ  คุณอรุณี  บุญธรรม โทรศัพท 0 2200 7817-9 
 วันเร่ิมเรียน  วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 

   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กนกพร  ศัลยพงษ (มีตนสังกัด) รพ.มะการักษ จ.กาญจนบุรี 
 2. ทพญ.ปรารถนา  ต้ังวัฒนาชุลีพร (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 3. ทพญ.ผุสดีพร  ธรรมจารึก (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

 4. ทพ.อัศวิน  หวังเกียรติขจร (มีตนสังกัด) รพ.ปากพยนู จ.พัทลุง 
 5. ทพ.อุกฤษฏ  ศรีสรฉัตร (มีตนสังกัด) รพ.บางไทร จ.พังงา 
 6. ทพ.เอกพันธุ  กวียานนท (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม จ.นครพนม 

    
รายช่ือผูติดสํารอง(มีตนสังกดั)   
 1. ทพญ.พาฝน  ลาวัลยตระกูล (มีตนสังกัด) รพ.ระโนด จ.สงขลา 

 2. ทพญ.กฤตยา  วสยางกูร (มีตนสังกัด) รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทสาคร 
    
รายช่ือผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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 กําหนดรายงานตัว วันจันทรท่ี 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ณ สํานังานภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

 รายงานตัวกับ คุณคันธรส  สนธิพิพัฒน 
 วันเร่ิมเรียน วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2556 
    

สาขาปริทันตวิทยา   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กุลนันทน  เลิศพิมลชัย (มีตนสังกัด) รพ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจบุรี 

 2. ทพ.เรืองยศ  จูวราหะวงศ (มีตนสังกัด) รพ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 
 3. ทพญ.ศศิธร  ญาโณทัย (มีตนสังกัด) รพ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง 

 4. ทพญ.ลลิตา  ฉัตรสถิตายุทธ (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.สุมทรสาคร 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.สิรินาถ  มนัสไพบูลย (มีตนสังกัด) รพ.ทายาง จ.เพชรบุรี 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.ชนัดดา  อุดมเจริญชัยกิจ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.จารุพร  ล้ิมตระกูล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 2. ทพญ.สุปวีณ  ชูชวยสุวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 
 3. ทพญ.บุณฑริกา  พึ่งรัศมี (มีตนสังกัด) รพ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.อัจฉรา  ขวัญเยื้อง (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ธนิศ  จตุรเมธานนท (มีตนสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 

 2. ทพญ.พรรณิภา  พยาฆรินทรังกูร (มีตนสังกัด) รพ.ลาดกระบัง กทม. 
 3. ทพญ.ณัฐวรา  ภูมิวัฒน (มีตนสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก 
 4. ทพญ.อลิสา  ยูงทอง (มีตนสังกัด) รพ.นาวังเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลําภ ู

 5. ทพญ.สุนันทา  ฐาปนาพิบูลสุข (มีตนสังกัด) รพ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพ.ธนภทัร  ศรีโพนทอง (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 
 2. ทพญ.ชวัลกร  กลวัชรศรัณย (มีตนสังกัด) รพ.นาน  จ.นาน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    

สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ประภารัตน  ต้ังจิตเพียรพงศ (มีตนสังกัด) รพ.นากลาง จ.หนองบัวลําภ ู

 2. ทพญ.อัญรัตน  มหาสะโร (มีตนสังกัด) รพ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 
 3. ทพญ.อารยา  เทียนกอน (มีตนสังกัด) รพ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง 
 4. ทพญ.มณีกาญจน  คงสมจิตต (มีตนสังกัด) รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 5. ทพญ.พนารัตน  รัตนวรวภิา (มีตนสังกัด) รพ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.วันวิสาข  ไพเราะ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 จ.สุพรรณบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 1. ทพญ.ขวัญกมล  ลาวัณยรัตนากุล (มีตนสังกัด) รพ.แกลง จ.ระยอง 
 2. ทพญ.นิศารัตน  จันทรขํา (มีตนสังกัด) รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 

 3. ทพญ.บุณฑริกา  อัครพิพัฒนกุล (มีตนสังกัด) รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
 4. ทพญ.พลอยฉัตร  อิงสกุลรุงเรือง (มีตนสังกัด) รพ.ปะคํา จ.บุรีรัมย 
 5. ทพญ.วนพร  นพนาคีพงษ (มีตนสังกัด) รพ.ไทรโยค จ.กาญจบุรี 

 6. ทพญ.ศวรรยา  พฤฒิถาวร (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.พิจิตรศรี  ปญญาศักดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.นาน จ.นาน 
 2. ทพญ.รพี  เหลืองทองวัฒนา (มีตนสังกัด) รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 3. ทพญ.กษมน  สัจจพงษ (มีตนสังกัด) รพ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.อิศราภรณ  ขอยพาณิชย (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

    
    
สาขาทันตกรรมท่ัวไป   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.บริบูรณ  คูตระกูล (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 
 2. ทพญ.ชนัญธร  ทองสกุลวงศ (มีตนสังกัด) รพ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

 3. ทพญ.ปราน  ทองคํากูล (มีตนสังกัด) รพ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 
 4. ทพญ.กรรณิการ  วฒันะจิตเสรี (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.สิงหบุรี 
 5. ทพญ.ศิรินาฏ  มานัสฤดี (มีตนสังกัด) รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 6. ทพ.กัลป  เหลาอรรถปรีชา (มีตนสังกัด) รพ.บานฉาง จ.ระยอง 
 7. ทพญ.วิสุณี  วิทยาวรากุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพ.ชัยพัฒน  สุกิจจวนิช (มีตนสังกัด) รพ.ปาแดด จ.เชียงราย 
 2. ทพญ.ญานิชศา  มะโนปง (มีตนสังกัด) รพ.จะเกาะคา จ.ลําปาง 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ปยบุตร  จารุเหติ (มีตนสังกัด) ศูนยทันตสุขภาพ จ.นาน 

 2. ทพ.รณชัช  รสหอม (มีตนสังกัด) รพ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
 3. ทพญ.ธัญมน  เพชรรงค (มีตนสังกัด) รพ.เทพา จ.สงขลา 
 4. ทพญ.เมทิน ี ชัยสิทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพ.ล้ี จ.ลําพูน 

 5. รท.หญิงฦาชุภรณ  ม่ันศุข (มีตนสังกัด) รพ.คายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดติถ 
 6. ทพญ.พักตรเลขา  แสงหัตถวัฒนา (มีตนสังกัด) รพ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ธีระวัฒน  สุริยาเดช (มีตนสังกัด) รพ.ลอง จ.แพร 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.สุนันทา  ประวัตินภา (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 2. ทพญ.ธัญวรัตน  ยามสุข (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

   

สถาบันทันตกรรม   

 1. ทพญ.อรพรรณ  วภิารัตนพงศ (มีตนสังกัด) รพ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 
 2. ทพญ.ปรัศนีย  แพรงสุวรรณ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 3. ทพญ.วราภรณ  หวังพัฒนาพาณิช (มีตนสังกัด) รพ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 

 4. ทพญ.พลอยกนก  ศิริธนชัย (มีตนสังกัด) รพ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 
 5. ทพญ.นพวรรณ  อดุลยพิเชฏฐ (มีตนสังกัด) รพ.มะขาม จ.จันทบุรี 
 6. ทพญ.เกี่ยวกิต  เลิศพยับ (มีตนสังกัด) รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

 7. ทพญ.สลิลภร  ศรีเจษฎาพันธ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 8. ทพ.กฤษฎา  ต้ังจิตโสมนัส (มีตนสังกัด) รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 9. ทพญ.ชุติมา  พฤกษพนาสรรค (มีตนสังกัด) รพ.ตราด จ.ตราด 

 10. ทพ.พิชชากร  จิตตนะวิบูลย (มีตนสังกัด) รพ.แสวงหา จ.อางทอง 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.วาสิน ี เกียรติอดิศร (มีตนสังกัด) รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน ี
 2. ทพญ.สรัญญา  วงศสกุลฐิติ (มีตนสังกัด) รพ.มะขาม จ.จันทบุรี 
 3. ทพญ.วรภา  ดาสูงเนิน (มีตนสังกัด) รพ.คง จ.นครราชสีมา 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.สุนันทา  ประวัตินภา (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
สาขาทันตกรรมจัดฟน   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.เจนตา  ชะวะนะเวช  (มีตนสังกัด) รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 
 2. ทพญ.ปจิมา  ไทยธรรมยานนท (มีตนสังกัด) รพ.ทายาง จ.เพชรบุรี 
 3. ทพญ.พนิตา  สืบสุรียกุล (มีตนสังกัด) รพ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 4. ทพญ.สราวรรณ  สิริพันธนะ (มีตนสังกัด) รพ.ปราสาท จ.สุรินทร 
 5. ทพญ.สุหัชชา  เมธีวรกุล (มีตนสังกัด) รพ.วังมวงสัทธรรม จ.สระบุรี 
 6. ทพญ.ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร (มีตนสังกัด) รพ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.ปณิตา  เชี่ยวชาญ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กณิตนันท  สุนันตะ (มีตนสังกัด) รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
 2. ทพ.คฑา  โกศัยดิลก (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ลําพูน 
 3. ทพญ.ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ (มีตนสังกัด) สถานีกาชาดหวัหินเฉลิมพระเกยีรติ จ.ประจวบคีรีขันธ 
 4. ทพญ.พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 5. ทพญ.สุชาชิษม  ลาดพราว (มีตนสังกัด) รพ.ราชพิพัฒน กทม. 
 6. ทพญ.สุภา  จันทะเสน (มีตนสังกัด) รพ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน 
 7. ทพญ.ลลิตา  ศุภนิตยานนท (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 8. ทพ.บริสรณ  อุดมธนาภรณ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ยุวพล  ไกรกีรติกอง (มีตนสังกัด) รพ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพ.ปวัน  กอบกิจสกุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.พลภัทธ  ตรีภูวพฤทธิ์ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 
 2. ทพญ.สโรชินี  ไวยคณ ี (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 3. ทพญ.ชลลดา  หลอพิเชียร (มีตนสังกัด) รพ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 
 4. ทพ.ณัฐวัจน  ศุภชวโรจน (มีตนสังกัด) รพ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 
 5. ทพญ.วรวัลยา  โกสุมาลย (มีตนสังกัด) รพ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ธนพงษ  พูลสวัสดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
สาขาทันตกรรมหัตถการ   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.นันทิยา  เดชวีระธรรม (มีตนสังกัด) รพ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย 
 2. ทพ.บุญฑริก  นิยติวัฒนชาญชัย (มีตนสังกัด) รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
 3. ทพญ.อัญญาภรณ  ทีฆกุล (มีตนสังกัด) รพ.นครนายก จ.นครนายก 
   
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
    
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 ทพ.วรกฤศ  กล่ินอุบล (มีตนสังกัด) รพ.ทหารผานศึก กทม. 
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
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สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.พสธร  ฉันทแดนสุวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 2. ทพ.เจษฎา  ลาภสุขกิจกุล (มีตนสังกัด) รพ.พระมงกุฎเกลา กทม. 
 3. ทพญ.ศนิชา  ยาคลาย (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 4. ทพ.ธนนทชัย  ลิมปสวัสดิ์ไพศาล (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.สรกฤตย  วิวัฒนพนชาต (มีตนสังกัด) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    
    
โรงพยาบาลชลบุรี   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ธนาภรณ  ตอศรีเจริญ (มีตนสังกัด) รพ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 2. ทพญ.เพลิน  ลัพธานันต (มีตนสังกัด) รพ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 
 3. ทพ.วศิน  โกมลหิรัญ (มีตนสังกัด) รพ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ 
 4. ทพญ.สราพร  คูหศรีวินิจ (มีตนสังกัด) รพ.บอไร จ.ตราด 
   
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.จักรพันธุ  สามไพบูลย (มีตนสังกัด) รพ.จุฬาภรณ  กทม. 
 2. ทพ.ณัฐพงศ  อธิกิจรุงเรือง (มีตนสังกัด) รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
 3. ร.ท.บัณฑูรย  สิทธิกรสวัสดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี 
 4. ทพญ.วรรณนภา  มูลสาร (มีตนสังกัด) รพ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 
 5. ทพ.อัคริน  ภานุสถิตย (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
   
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    



10 
 

โรงพยาบาลตาํรวจ   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ปวีณา  คุณาธิปพงษ (มีตนสังกัด) รพ.สิรินธร จ.ขอนแกน 
 2. ทพ.วรุตม  ปโรสิยานนท (มีตนสังกัด) รพ.นครปฐม จ.นครปฐม 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.ชมพูนุท  ชํานาญชาง (มีตนสังกัด) รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ธัญญารัตน  สุวรรณบัณฑิต (มีตนสังกัด) รพ.ศูนยยะลา จ.ยะลา 
 2. ทพ.ปญญา  ล่ิมเจริญ (มีตนสังกัด) รพ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
   
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
   

โรงพยาบาลหาดใหญ   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.วศิน  พทัิกษมหามงคล (มีตนสังกัด) รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
 2. ทพ.เอกรัฐ  คงตระกูล (มีตนสังกัด) รพ.ยะลา จ.ยะลา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ณัฐดนยั  พัฒนจักร (มีตนสังกัด) รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
 2. ทพญ.ศรัญญา  เจนศิลปกร (มีตนสังกัด) รพ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.ปยะนุช  อันทะไชย (มีตนสังกัด) รพ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด 
 2. ทพ.กิติพงษ  เลิศวิไลกุลทรัพย (มีตนสังกัด) รพ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 
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โรงพยาบาลขอนแกน   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ราเมศ  คูสกุล (มีตนสังกัด) รพ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
 2. ทพ.ณัฐพงศ  ธรรมภักด ี (มีตนสังกัด) รพ.จัตุรัส จ.นครราชสีมา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.วริศ  เผาเจริญ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 
 2. ทพ.จิรัฎฐ  เมธะพันธุ (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสังวาลย จ.แมฮองสอน 
 3. ทพญ.สมฤดี  สุขศรี (มีตนสังกัด) รพ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 
   
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
   

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ปภาภรณ  เตชะพิชญอนันต (มีตนสังกัด) รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 2. ทพญ.สรัญญา  วงศศรีสุชน (ไมมีตนสังกดั) รพ.เจริญกรุงประชารักษ จ.ราชบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.วริษฐา  อินทฤทธ์ิ (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ฐิตาภา  ภิญโญโสภณ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 2. ทพ.ฐานวุฒิ  คงปรีชา (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
 3. ทพญ.สุขกมล  กอโชติวุฒินนท (มีตนสังกัด) รพ.พระยุพราช จ.พิจิตร 
 4. ทพญ.จีรญาดา  อภิภูธนายตุ (มีตนสังกัด) รพ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตาน ี
 5. ทพ.ดนัยณติั  ปทมวรคุณ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ จ.หนองคาย 
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รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.ผกาพร  สารัตถะ (มีตนสังกัด) รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
    
    
    
    

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
                 
 

                     ประกาศ   ณ   วันท่ี     15    กมุภาพันธ  2556 
 

                                                                                                    
 

                     (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


