
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  5/2557 

เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2557 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครทันตแพทยเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2557 สาขาตางๆ นั้น 

ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันท่ี   
5 กุมภาพันธ 2557  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจําปการศึกษา 2557 สาขาตางๆ โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 2/2557       
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ  2557  ดังรายช่ือตอไปนี้  
 

สาขาปริทันตวิทยา   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 1. ทพญ.ดิษยวดี  เกตุทัต (มีตนสังกัด) รพ.ศรีธัญญา  จังหวดันนทบุรี 

 2. ทพญ.คคนางค  ศุภนิมิตกลุ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชบานดงุ  จังหวดัอุดรธานี 
 3. ทพญ.นววรรณ  โสภณ (มีตนสังกัด) รพ.พิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 4. ทพญ.อนงคนาฏ  เอ่ียมสุภา (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จังหวดัสิงหบุรี 

 5. ทพญ.ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร (มีตนสังกัด) รพ.บางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
 6. ทพ.ธีรวุฒิ  ต้ังเสถียร (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.ภัทรผจง  ลิมปธีระกุล (มีตนสังกัด) รพ.เวชการุณยรัศม์ิ  กรุงเทพฯ 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 1. ทพ. ธนวัต นิ้มเจริญ (มีตนสังกัด) รพ.แมสอด จ.ตาก 
 2. ทพญ. อารดา  ภัทรพงศานต์ิ (มีตนสังกัด) รพ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 
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 3. ร.ท.หญิง ประพรพรรณ  อุดมโชติ (มีตนสังกัด) ศูนยทันตกรรม กรมแพทยทหารเรือ จ.ชลบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ชวัลกร  กลวัชรศรัณย (มีตนสังกัด) รพ.นาน จ.นาน 
 2. ทพญ. รสริน  หงษถาวิช (มีตนสังกัด) รพ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 

 3. ทพญ. ยุวนัดา  ทรัพยพิพฒันา (มีตนสังกัด) วิทยาลัยการสาธารณสุขชลบุรี จ.ชลบุรี 
 4. ทพญ. อัจฉรา  ขวัญเยื้อง (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
 5. ทพญ. ภาวณิ ี วงศวาน (มีตนสังกัด) รพ.นาน จ.นาน 
   
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    

สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ณัฏฐา สุวัณณะศรี (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร  จ.ปทุมธานี 

 2. ทพญ. พิมพบุษร พรหมศรี (มีตนสังกัด) รพ.เชียรใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 
 3. ทพญ. วันวสิาข ไพเราะ  (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคท่ี 17  จ.สุพรรณบุรี 
 4. ทพญ. สุปญญา นัยวิกุล (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.นเรศวร 

 5. ทพญ. หยาดฤทัย โกสกุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ. จิณหนิภา บุญสมจนิต (มีตนสังกัด) รพ.สวนผ้ึง  จ.ราชบุรี 
 2. ทพญ. วิชญาตรี ยศแผน (มีตนสังกัด) รพ.ปาแดด  จ.เชียงราย 
 3. ทพญ. วนัญญา นิยม (มีตนสังกัด) รพ.ทุงหวา  จ.สตูล 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 1. ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ทพญ.ปยาภรณ พูลธนะสาร  (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 3. ทพญ.เปยมพร ธรรมชาติ (มีตนสังกัด) รพ.พหลพลพยุหเสนา  จ.กาญจนบุรี 
 4. ทพญ.เพ็ญพิชชา เอ่ียมระหงษ (มีตนสังกัด) รพ.กาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
 5. ทพญ.วรรณภา จินาเดช (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

 6. ทพญ.วราภทัร ขันตี  (มีตนสังกัด) รพ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.ภัทรภร สุทธิสารากร (มีตนสังกัด) รพ.เพชรบูรณ  จ.เพชรบูรณ 
 2. ทพ.ประเสริฐศักดิ์ ปดมะริด (มีตนสังกัด) รพ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ 
 3. ทพญ. ปญญธิตา ปยสุนทร (มีตนสังกัด) รพ.กระบุรี  จ.ระนอง 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    

สาขาทันตกรรมท่ัวไป   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.เตชินท ภัทรวรธรรม (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  จ.นครปฐม 

 2. ทพญ.วลัยรัตน ลียวัฒนานุพงศ (มีตนสังกัด) รพ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 
 3. ทพ.ธนภัทร บอคํา  (มีตนสังกัด) รพ.สุโขทัย  จ.สุโขทัย 
 4. ทพ.ชัยพัฒน สุกิจจวนิช (มีตนสังกัด) รพ.ปาแดด  จ.เชียงราย 

 5. ทพญ.อังควรา รัตนบัลลังค (มีตนสังกัด) รพ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 
 6. ทพญ.ชัญญกร ยศไพบูลย (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราช  จ.สระแกว 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.กีรติญา ไตรศรีศิลป (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระเจาตากสินฯ  จ.ตาก 
 2. ทพ.วรรณพงษ ชลนภาสถิตย (มีตนสังกัด) สสจ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.พัชราพร ทิพยปญญา (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กาญจนา ปาลี (มีตนสังกัด) รพ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 

 2. ทพ.ชนมเจริญ ธรรมโสภินทกุล (มีตนสังกัด) รพ.นาแก  จ.นครพนม 
 3. ทพ.ธนโชติ อ้ึงจิตรไพศาล (มีตนสังกัด) รพ.เมืองปาน  จ.ลําปาง 
 4. ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี (มีตนสังกัด) รพ.ลิเกา  จ.ตรัง 

 5. ทพญ.บุษบา ทะนุก้ํา (มีตนสังกัด) รพ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย 
 6. ทพญ.วารุณ ีนิลสุวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.ปาซาง  จ.ลําพูน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพ.วีรภัฎ  รุงเรือง (มีตนสังกัด) รพ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
 2. ทพญ.นิอร วิภาสวงศ (มีตนสังกัด) รพ.ล้ี  จ.ลําพูน 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
สถาบันทันตกรรม   

 1. ทพ. จิตเดยีว ทรงจิตรัตน (มีตนสังกัด) รพ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
 2. ทพญ. ณัฐนรี เหลืองสุนทรชัย (มีตนสังกัด) รพ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
 3. ทพญ. นฤพร ทาไทย (มีตนสังกัด) รพ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 

 4. ทพญ. ปรางคกมล ภูอารีย  (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว  จ.สระแกว 
 5. ทพ. พงศพนัธุ ผลประดับเพ็ชร (มีตนสังกัด) รพ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย 
 6. ทพ. ไพรทลู มุระภา  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

 7. ทพ. ศราวุฒิ อังศุวัฒกกุล (มีตนสังกัด) รพ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 
 8. ทพญ. สุนียพร กุญชวน  (มีตนสังกัด) รพ.อางทอง  จ.อางทอง 
 9. ทพ. เอกรัตน กล่ินกหุลาบ (มีตนสังกัด) รพ.แกดํา  จ.มหาสารคาม 

 10. ทพญ. ปาริฉัตร ผาสุขดี (มีตนสังกัด) รพ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพ. จักกพล สมสะอาด (มีตนสังกัด) รพ.หนองสองหอง  จ.ขอนแกน 
 2. ทพญ. สุธาสินี สุนทรวิภาต (มีตนสังกัด) รพ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี 
 3. ทพ. อมเรศ ดํารงควานิช (มีตนสังกัด) รพ.พะเยา  จ.พะเยา 

 4. ทพญ. สนธยา เจตะวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.ลําพูน  จ.ลําพูน 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.พลอยศิริ  รัศมี (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    

สาขาทันตกรรมจัดฟน   

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.จุฑารัตน จงไพโรจนโฆษิต (มีตนสังกัด) รพ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

 2. ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล (มีตนสังกัด) รพ.นครพิงค  จ.เชียงใหม 
 3. ทพ.ธัชธรรม รักศิลป (มีตนสังกัด) รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง 
 4. ทพญ.ธัญญา บํารุงศักดิ ์ (มีตนสังกัด) รพ.มะขาม  จ.จันทบุรี 

 5. ทพญ.นวรัตน วรวงศากุล  (มีตนสังกัด) รพ.โคกสําโรง  จ.ลพบุรี 
 6. ทพญ.บุณฑริกา อูนาท (มีตนสังกัด) รพ.นาน  จ.นาน 
 7. ทพญ.ปยนาฏ สงคงคา (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 

 8. ทพ.ศิวกร เจียรนยั (มีตนสังกัด) รพ.ปตตานี  จ.ปตตาน ี
 9. ทพญ.สาธินี นฤปกร (มีตนสังกัด) รพ.เหนือคลอง  จ.กระบ่ี 
 10. ทพญ.อาวคุีณ ธนะสารสมบูรณ  (มีตนสังกัด) รพ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 

    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.ณัฐลักษณ ตันติวิญูพงศ (มีตนสังกัด) รพ.ยานตาขาว  จ.ตรัง 

 2. ทพญ.ผุสดี ภูสุนทรสกุล (มีตนสังกัด) รพ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 
 3. ทพญ.อาทิตยา ดวงตา (มีตนสังกัด) รพ.ทาวังผา  จ.นาน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ธัญญาภรณ สิทธาจารยพงศ (มีตนสังกัด) รพ.ล้ี  จ.ลําพูน 
 2. ทพ.วรปรัชญ เชิดจอหอ  (มีตนสังกัด) รพ.กระนวน  จ.ขอนแกน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม  (มีตนสังกัด) รพ.พิจิตร  จ.พิจิตร 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
สาขาทันตกรรมหัตถการ   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. บุษราคัม กนกวรพรรณ (มีตนสังกัด) รพ.สมรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ 
 2. ทพญ. พัชรา โพธ์ิศรีทอง (มีตนสังกัด) รพ.มะการักษ  จ.กาญจนบุรี 
 3. ทพญ. วิภาว ีวองไว  (มีตนสังกัด) รพ.หวยแถลง  จ.นครราชสีมา 
 4. ทพ. ศมน มโนสุนทร (มีตนสังกัด) รพ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1.  ทพญ. เสาวนีย ไมพานิช (มีตนสังกัด) รพ.ลืออํานาจ  จ.อํานาจเจริญ 
 2.  ทพญ. อัญชิสา อิทธิวราพจน  (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 

    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ. ชัชวาล อมรกาญจนวฒัน (มีตนสังกัด) รพ.ลําดวน  จ.สุรินทร 
 2. ทพ. ธีระพล สูงแข็ง (มีตนสังกัด) รพ.หนองหาน  จ.อุดรธานี 
 3. ทพญ. ม่ิงขวัญ บุญอดุลยรัตน (ไมมีตนสังกดั) - 
 4. ทพ. สรกฤตย วิวัฒนพนชาติ (มีตนสังกัด) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ. ทีฆศิษฏ วัยวุฒิเกยีรติ (มีตนสังกัด) รพ.ไทรนอย  จ.นนทบุรี 
    



7 
 

รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    
รพ.ชลบุรี   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ศศิตา จริงวัฒนเศรษฐ (มีตนสังกัด) รพ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
 2. ทพญ. ภัทรพร อรชร (มีตนสังกัด) รพ.สามพราน  จ.นครปฐม 
 3. ทพ. พงศธร สัจจาธรรม (มีตนสังกัด) รพ.แหลมสิงห  จ.จันทรบุรี 
 4. ทพ. พูน นทเกลา (มีตนสังกัด) รพ.ฐานทัพเรือพังงา  จ.พังงา 
   
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ชมพูนุท ชํานาญชาง (มีตนสังกัด) รพ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค 
 2. ทพ. อรรถพล ยงวิกุล (มีตนสังกัด) รพ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ 
 3. ทพ. สิทธิพงษ ชัยมานะการ (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
   ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  กรุงเทพฯ 
 4. ทพ. กันตพงศ พูนทรัพย (มีตนสังกัด) รพ.วานรนวิาส  จ.สกลนคร 
 5. ทพญ. ธนิชา ปนคลาย (มีตนสังกัด) รพ.จตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
รพ.ตํารวจ   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 ทพ.ศรัณย  เราจนานนท (มีตนสังกัด) รพ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ. อนุพงศ สุรเศรณีวงศ (มีตนสังกัด) รพ.ละอุน  จ.ระนอง 
 2. ทพญ. จุติพร จันทรแปน (มีตนสังกัด) รพ.โซพิสัย  จ.บึงกาฬ 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ธงชัย  จิตมิตรสัมพันธ (มีตนสังกัด) รพ.กระบุรี  จ.ระนอง 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.มณทิรา  แซเบ (ไมมีตนสังกดั) - 
    
รพ.หาดใหญ   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏบัิตงิาน 
 1. ทพญ. กีรติ เกียรติต้ัง (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร  ม.นเรศวร 
 2. ทพญ. วิวรรณ ประสานแสง (มีตนสังกัด) รพ.ศูนยราชบุรี  จ.ราชบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ. รุงโรจน ปนนาค (มีตนสังกัด) รพ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน (มีตนสังกัด) รพ.โพธ์ิประทับชาง  จ.พิจิตร 
 2. ทพ.ภาณพุงษ ภิญโญ  (มีตนสังกัด) รพ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี 
 3. ทพญ.จุฬาลักษณ ธีราธินนัท (มีตนสังกัด) รพ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ. ศิริโสภา ทองมี (มีตนสังกัด) รพ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 
 2. ทพญ.วัจรินทร จุลวงษ (มีตนสังกัด) รพ.บานนา  จ.นครนายก 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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รพ.ขอนแกน   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ. อรรถวิช คําบา (มีตนสังกัด) รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ป  จ.นครราชสีมา 
 2. ทพญ. ศริน ทองสวัสดิ์วงศ (มีตนสังกัด) รพ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ศศิธร กอนจนัทรเทศ (มีตนสังกัด) รพ.กําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร 
 2. ทพญ. อภิพร เจียมวโรเศรษฐ (มีตนสังกัด) รพ.พะเยา  จ.พะเยา 
 3. ทพ. นิรันดร ภูริศรีพงศ  (มีตนสังกัด) รพ.หนองบัวลําภู  จ.หนองบัวลําภ ู
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.วัจรินทร จุลวงษ (มีตนสังกัด) รพ.บานนา  จ.นครนายก 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. รสรินทร รัตนาชิราสุทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพ.พระน่ังเกลา  จ.นนทบุรี 
 2. ทพ. เอกชัย ขบวนสาร (มีตนสังกัด) รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ร.ท.หญิง ณฏัฐา ภิญโญโสภณ (มีตนสังกัด) รพ.ภูมิพลอดลุยเดชกรมแพทยทหารอากาศ กรุงเทพฯ 
 2. ทพญ. ศิรินทรา บุญคําภา (มีตนสังกัด) รพ.ผักไห  จ.พระนครศรีอยธุยา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ศรัณยา ศรีสุมะ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
 2. ทพญ. วาทินี วณิชเวทิน (มีตนสังกัด) รพ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
 3. ทพญ. ชยาภรณ ศิรินิมิตรผล (มีตนสังกัด) รพ.พระจอมเกลา  จ.เพชรบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
สาขาทันตกรรมประดิษฐ   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ. ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 2. ทพญ. ธัญลักษณ รัตนกังวานวงศ (มีตนสังกัด) รพ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
 3. ทพ. นพิิฐ สุภาจารุพันธุ  (มีตนสังกัด) รพ.วังช้ิน  จ.แพร 

 4. ทพญ. ปริสุทธ พงศไตรภมิู (มีตนสังกัด) รพ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 
 5. ทพญ. พัชรี ไพรสุขวิศาล  (มีตนสังกัด) รพ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ 
 6. ทพญ. ภูริตา จโนภาส (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราช  จ.ลพบุรี 

 7. ทพญ. ภูริตา รังษีวงศ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 8. ทพญ. ลัดดาวัลย ปติอํานวยทรัพย  (มีตนสังกัด) รพ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 9. ทพญ. วรวรรณ ซ้ึงจิตตวิสุทธิ  (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสังวร  จ.สุโขทัย 

 10. ทพ. ศศิวฒุ ศรีสําอางค  (มีตนสังกัด) รพ.พระนารายณมหาราช  จ.ลพบุรี 
    

   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ธนัชพรรณ ปยอนนัตกุล  (มีตนสังกัด) รพ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 
 2. เรือโทปารเมศ ล่ิวเฉลิมวงศ (มีตนสังกัด) รพ.อาภากรเกยีรติวงศ  ฐท.สส.  จ.ชลบุรี 
 3. ทพญ. ภาชินี ปล่ังพิมาย (มีตนสังกัด) รพ.มายอ  จ.ปตตาน ี

 4. ทพ. วันจักร สันติประชา (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 5. ทพญ. สินี สุขานนทสวัสดิ์ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  จ.สงขลา 
 6. ทพญ. อมรทิพย บุญบางเก็ง (มีตนสังกัด) รพ.สระโบสถ  จ.ลพบุรี 
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รายช่ือผูติดสํารอง(มีตนสังกดั)   
 1. ทพญ. ธันยพร ภมรสุพรวชิิต (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  จ.ตาก 

 2. ทพ. ณัฐพล พินิจพรชัย (มีตนสังกัด) รพ.กะพอ  จ.ปตตาน ี
    
รายช่ือผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ. สิริกุล เกรียงไกรวงศ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 

    

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ. กรณปชา เสียงลํ้า (มีตนสังกัด) รพ.เสลภูมิ  จ.รอยเอ็ด 

 2. ทพญ. กันยา มาสุธน (มีตนสังกัด) รพ.ปากชองนานา  จ.นครราชสีมา 
 3. ทพญ. พัชราภรณ บุญเรือง (มีตนสังกัด) รพ.วาปปทุม  จ.มหาสารคาม 
 4. ทพ. อรรถสิทธ์ิ บุญบานเยน็ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

 5. ทพ. อิสรวัสส ศิริสถิตย  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง(มีตนสังกดั)   
 1. ทพ. ศากร หุนสุวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร 
 2. ทพ. กรวิทย สถาพรพิบูลย  (มีตนสังกัด) รพ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร 
    

* ผลการสอบคัดเลือกผูสมัครในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ของคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จะประกาศใหทราบภายในเดือนมีนาคม 2557 
 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   13  กุมภาพันธ  2557 

 

                                                                                                    
 

                     (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 
 


