
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2558 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครทันตแพทยเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2558 สาขาตางๆ นั้น 

ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันท่ี   
8 เมษายน 2558  มีมติอนุมัติผลการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา 
ประจําปการศึกษา 2558 สาขาตางๆ โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 4/2558       
เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2558  ดังรายช่ือตอไปนี้  

 
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 1. ทพ.วรภัทร ตราชู (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 2. ทพ.พฤฒิ สันติภาพ (มีตนสังกัด) รพ.กลาง กรุงเทพฯ 
 3. ทพญ.ปราชญาภรณ อักษร (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  จ.ยโสธร 
 4. ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท (มีตนสังกัด) รพ.เกาะพงนั  จ.สุราษฎรธานี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ภัคนันท วิไล (มีตนสังกัด) รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมารี  จ.นครนายก 
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบตังิาน 
 1. ทพญ.พิมพรําไพ โมรานนท   (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 2. ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย (มีตนสังกัด) รพ.อุทัยธานี  จ.อุทัยธาน ี
 3. ทพญ.เสาวภาพ วหิครัตน (มีตนสังกัด) รพ.วังช้ิน  จ.แพร 
 4. ทพ.วีระพล บุญประดิษฐ (มีตนสังกัด) รพ.บานโปง  จ.ราชบุรี 
 5. ทพญ.บงกช กองสิทธิกุล (มีตนสังกัด) รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร 
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รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
โรงพยาบาลชลบุรี   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.วรรัตน วงศรัศมีจรูญ (มีตนสังกัด) รพ.ขุนยวม  จ.แมฮองสอน 
 2. ทพญ.โจมา แสงแกว (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม  จ.นครพนม 
 3. ทพ.อธิพงศ วงษอยูนอย (มีตนสังกัด) รพ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี 
 4. ทพ.อนิรุทธ ศรีสกุล  (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว  จ.สระแกว 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
โรงพยาบาลตาํรวจ   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 ทพ.สาริกข คณานุรักษ  (มีตนสังกัด) รพ.โนนดินแดง  จ.บุรีรัมย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
โรงพยาบาลขอนแกน   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ธีรวัต ผายปองนา (มีตนสังกัด) รพ.สกลนคร  จ.สกลนคร 
 2. ทพญ.ภัทชาวรรณ แปนรินทร  (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
โรงพยาบาลหาดใหญ   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ปวีร กาวิละ  (มีตนสังกัด) รพ.เรณูนคร  จ.นครพนม 
 2. ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกนัติ (มีตนสังกัด) รพ.พระแสง  จ.สุราษฎรธานี 
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รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. สุดาทิพย แสงปญหา (มีตนสังกัด) รพ.แวงนอย  จ.ขอนแกน 
 2. ทพญ. ตุลยา เปลวเฟอง (มีตนสังกัด) รพ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 
 3. ทพ.กลวัชร การประกอบด ี (มีตนสังกัด) รพ.เสลภูมิ  จ.รอยเอ็ด 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑ ี (มีตนสังกัด) รพ.แพร  จ.แพร 
 2. ทพ. เมธากร บุตรกระจาง (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายช่ือ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 1. ทพญ. กุลนันท พันธศรีมังกร (มีตนสังกัด) รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 
 2. ทพญ. กัณญาวดี ศิริโภคพัฒน (มีตนสังกัด) รพ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 
 3. ทพญ. ภัทริน โพธิสมภรณ  (มีตนสังกัด) รพ.นครพนม  จ.นครพนม 
 4. ทพญ.นิรินธน  มโนทรัพยศักดิ ์ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 5. ทพญ.กมลวรรณ  ศรีวงษชัย (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย 
 6. ทพญ.กมลวลัย  แยมกลีบบัว (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 7. ทพญ.อณิพชิญ ทรงกิติพศิาล (มีตนสังกัด) รพ.นาโยง  จ.ตรัง 
 8. ทพญ.ชนานุช  จันปญญา (มีตนสังกัด) รพ.วาปปทุม  จ.มหาสารคาม 
 9. ทพญ.นันทิศรา  ใจปญญา (มีตนสังกัด) รพ.หนองมวง  จ.ลพบุรี 
 10. ทพญ.อัสปรียา  รุจิระโชติวัฒน (มีตนสังกัด) รพ.บานผือ  จ.อุดรธานี 
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รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ. วิชชุดา  ผดุงลาภพสิิฐ (มีตนสังกัด) รพ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
 2. ทพญ. กันตพร  คุณพนิชกจิ (มีตนสังกัด) รพ.เชียงคาน  จ.เลย 
 3. ทพญ. วนัญญา  นิยม (มีตนสังกัด) รพ.ทุงหวา  จ.สตูล 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.ณัฐณี  ปรัชญาธเนศกุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 1. ทพญ.แกวตา  บุญชู (มีตนสังกัด) รพ.ปากพยนู  จ.พัทลุง 
 2. ทพญ.ตองใจ  โชติธรรมาพงศ (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 3. ทพญ.พันธฑิตา  ยาวิลาศ (มีตนสังกัด) รพ.นาน  จ.นาน 
 4. ทพญ.มาริสา  บําเพ็ญทาน (มีตนสังกัด) รพ.เนินสงา  จ.ชัยภูมิ 
 5. ทพญ.อัญชนา  อารีธรรมศิริกุล (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 
 6. ทพญ.ปญญธิตา  ปยสุนทร (มีตนสังกัด) รพ.กระบุรี  จ.ระนอง 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.เพ็ญทิพย  แซต้ัง (มีตนสังกัด) รพ.สวี  จ.ชุมพร 
 2. ทพญ.วรัญญา  ปทุมสีมา (มีตนสังกัด) รพ.ปราสาท  จ.สุรินทร 
 3. ทพญ. พันรุง  ธีระวัฒน (มีตนสังกัด) รพ.สิงหบุรี  จ.สิงหบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    
สาขาทันตกรรมท่ัวไป   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.อาทิตยา  ยนตสุวรรณ (มีตนสังกัด) รพ.แพร  จ.แพร 
 2. ทพ.นวคุณ  ชูรักษ (มีตนสังกัด) รพ.พัทลุง จ.พทัลุง 
 3. ทพญ.ศศิณษิา  วรังกูลเกษมกิจ (มีตนสังกัด) รพ.ยะรัง  จ.ปตตาน ี
 4. ทพญ.มุทิตา  ไชยชนะ (มีตนสังกัด) รพ.ควนกาหลง สํานักงานสาธารณสุข จ.สตูล 
 5. ทพญ.วษา  พืชนไพบูลย (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
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 6. ทพญ.ภรภทัร  เธียรโชติ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
   จ.ชลบุรี 
 7. ทพญ.ทรัสติยา  ทัดเทียม (มีตนสังกัด) รพ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.ณัฐธีรา  ลีลานุสรณ (มีตนสังกัด) รพ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
 2. ทพญ.นพรัตน  เบิกฟา (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว จ.สระแกว 
 3. ทพญ.จุฬาภรณ  ศรีพวาทกุล (มีตนสังกัด) รพ.มหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
 4.  ทพญ.ยศวดี  ชวาลตันพพิัทธ (มีตนสังกัด) รพ.สถานพระบารมี  จ.กาญจนบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
สถาบันทันตกรรม   
 1. ทพญ.กิติยา  นิ่มกุล (มีตนสังกัด) รพ.สังขะ  จ.สุรินทร 
 2. ทพญ.นิภาเพ็ญ  แกนพุฒ (มีตนสังกัด) รพ.หนองสองหอง  จ.ขอนแกน 
 3. ทพ.วโรดม  ชูทรงเดช (มีตนสังกัด) รพ.จอมพระ  จ.สุรินทร 
 4. ทพญ.ธนิษฐา สิมรีวงษ  (มีตนสังกัด) รพ.อางทอง  จ.อางทอง 
 5. ทพญ.สุชญา  จิระพินทุ (มีตนสังกัด) รพ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ 
 6. ทพญ.อรวรรณ  พงษพิชยเดช (มีตนสังกัด) รพ.กะบ่ี  จ.กระบ่ี 
 7. ทพ.พนิต  ปรียะพัชร (มีตนสังกัด) รพ.คลองทอม  จ.กระบ่ี 
 8. ทพญ.สินีนาถ  คาไกล (มีตนสังกัด) รพ.เขาพนม  จ.กระบ่ี 
 9. ทพญ.ชไมพร  มีหนองหวา (มีตนสังกัด) รพ.ทาตูม  จ.สุรินทร 
 10. ทพ.พนิต  แกนทิพย (มีตนสังกัด) รพ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.ศศิมาส  อํ่าครองธรรม (มีตนสังกัด) รพ.อุทัยธานี  จ.อุทัยธาน ี
 2. ทพญ.วรรณา  วรกาญจนบุญ (มีตนสังกัด) รพ.ยโสธร  จ.ยโสธร 
 3. ทพญ.กมลพรรณ  แสวง (มีตนสังกัด) รพ.กาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
 4. ทพญ.นาฏสิรี  พานเข็ม (มีตนสังกัด) รพ.เสนา  จ.อยุธยา 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ไมมี   
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สาขาทันตกรรมจัดฟน   
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กนกอร ตันติพาณชิยกูล (มีตนสังกัด) รพ.ศิริราช  คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล 
 2. ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข (มีตนสังกัด) รพ.มะขาม สํานักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี 
 3. ทพญ.จุไรรัตน ชีวพรพิมล (มีตนสังกัด) รพ.นายายอาม สํานักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี 
 4. ทพญ.เฉลิมภรณ อุบลวิโรจน (มีตนสังกัด) รพ.มะการักษ สํานักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี 
 5. ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฆราช สํานักงานสาธารณสุข 

จ.กาญจนบุรี 
 6. ทพญ.ณัฐลักษณ ตันติวิญูพงศ (มีตนสังกัด) รพ.หาดสําราญเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

สํานักงานสาธารณสุข จ.ตรัง 
 7. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 8. ทพญ.มัลลิกา รุงเกียรต์ิสกุล  (มีตนสังกัด) รพ.กันทรวิชัย สํานักงานสาธารณสุข จ.มหาสารคาม 
 9. ทพ.รยพัทห บัวผัน (มีตนสังกัด) รพ.หนองกุงศรี สํานักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ
 10. ทพ.วิทวัส มงคลชาติ (มีตนสังกัด) รพ.สูงเนิน สํานักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ  (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.มณฑิสา เอ่ียมกระสินธุ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ  (มีตนสังกัด) รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
 2. ทพญ.สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี 
 3. ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ  (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแกน 
 4. ทพ.ปยะดนัย สุธีรพงศพันธ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ลําพูน 
 5. ทพญ.ศุภรัสม์ิ ศักดากรกลุ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.วสวัตต ปราณีโชติรส (มีตนสังกัด) รพ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
สาขาทันตกรรมหัตถการ   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ธนาศักดิ์  รักษมณ ี (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร จ.ปทุมธานี 
 2. ทพ.ศรัณยพงษ ปานทุง (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 3. รท.หญิงสิริภา  กิจานุกูล (มีตนสังกัด) รพ.กองบิน 7  จ.สุราษฎรธานี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.รพีพรรณ  มนตอารักษ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ปวีณา  หาญอักษรณรงค (มีตนสังกัด) รพ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
 2. ทพญ.อภิมณฑ  สุพจนงามกุล (มีตนสังกัด) รพ.พระแสง  จ.สุราษฎธานี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพ.ชยาพล  ธํารงจารุวัตร (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17  จ.สุพรรณบุรี 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 1. ทพญ.จิรัชญา  สาธิตพิฐกุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 2. ทพญ.ปานวาด  ศาสนกุล (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ชลลดา  คําประสิทธ์ิ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี 
 2. ทพญ.นนทิชา  บรรพกาญจน (มีตนสังกัด) รพ.คายสุรนารี  จ.นครราชสีมา 
 3. ทพญ.สุภัทรา  ดานวิทยากร (มีตนสังกัด) รพ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด 
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 4. ทพญ.ฑิตา  ผลพลังกูล (มีตนสังกัด) รพ.บานตาขุน  จ.สุราษฎรธานี 
   
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.นิชนันท สุประเสริฐ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระสังฑราชองคท่ี 17 จ.สุพรรณบุรี 
    
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 ทพ.ดลธรรม  พรหมเสน (มีตนสังกัด) คณะทันตแพทยศาสตร ม.พะเยา จ.พะเยา 
   
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
 
สาขาทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพ.ธนากร ศฤงคารชยธวัช (มีตนสังกัด) รพ.คุระบุรีชัยพัฒน  จ.พังงา 
 2. ทพ.อาณัติ  มาตระกูล (มีตนสังกัด) รพ.กระบ่ี  จ.กระบ่ี 
 3. ทพญ.นริสา  กล่ินเขียว (มีตนสังกัด) รพ.เทพา  จ.สงขลา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
    
สาขาปริทันตวิทยา   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. นิศาชล สิริไพบูลยพงศ (มีตนสังกัด) รพ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 
 2. ทพญ.รภัชตา สุธาสินีกุล (มีตนสังกัด) รพ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา 
 3. ทพญ. ธารทิพย สุวรรณวิจิตร  (มีตนสังกัด) รพ.เมือง สาขา รพ.พระปกเกลา  จ.จันทบุรี 
 4. ทพญ. วินิตา สุวรรณประสิทธ์ิ  (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด) 
 ไมมี   
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รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด) 
 ทพญ. นิรมล เธียรศรีพจมาน (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. พิมพชนก ลอสุวรรณ  (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.ระนอง 
 2. ทพญ. สุพิชชา สานตะพงษ (มีตนสังกัด) รพ.ยโสธร จ.ยโสธร 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ. ปยะพัชร คุณทรงเกียรติ (มีตนสังกัด) รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร 
   ม.บูรพา   จ.ชลบุรี 
 2. ทพญ. อรดา สุทธิพงศ (มีตนสังกัด) รพ.กองบิน บน. 5  จ.ประจวบคีรีขันธ 
 3. ทพญ. ณัฏฐา วัจนะเสนาะ (มีตนสังกัด) รพ.กาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
 4. ทพญ.จุฬาลักษณ  ศรกาญจน (มีตนสังกัด) รพ.เพชรบูรณ  จ.เพชรบูรณ 
 5. ทพ.นทกมล  วานิชกิตติกลู (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว  จ.สระแกว 
 6. ทพญ.รัชนินทร  ชัยรัตนทรงพร (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ไมมี   
   
รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
สาขาทันตกรรมประดิษฐ   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กนกพร หาญสมุทร (มีตนสังกัด) รพ.ทายเหมืองชัยพัฒน  จ.พังงา 
 2. ทพ. ณัฐวุฒิ รัตนาฤทธ์ินนท  (มีตนสังกัด) รพ.พลับพลาชัย 
   สํานักงานสาธารณสุข  จ.บุรีรัมย 
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 3. ทพญ.ตวงรัชต เลิศบุษยานุกูล (มีตนสังกัด) รพ.พุทธโสธร  จ.ฉะเชิงเทรา 
 4. ทพ.โทโยชิ  อันโด (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 5. ทพ.ธัญวิชญ  เผือกขาว (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 6. ทพญ.ธิชาพร  ชนะรัตนุบล (มีตนสังกัด) สํานักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี 
 7. ทพญ.ภาวไิล  อารียวิรัชกลุ (มีตนสังกัด) รพ.บัวใหญ  
   สํานักงานสาธารณสุข  จ.นครราชสีมา 
 8. ทพญ.วรัญญา  วนภมรพนัธ (มีตนสังกัด) ทันตกรรม รพ.ศูนยการแพทย 
   สมเด็จพระเทพรัตนฯ คณะแพทยศาสตร 
   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ทพญ.ปวณีา  สงาแสง (มีตนสังกัด) รพ.สัตหีบ  กม.10  จ.ชลบุรี 
    
 รายช่ือผูติดสํารอง (ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.ผุสชา  เผือกผอง (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.กนกขวัญ  พิพิธสมบัติ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 2. ทพญ.กุลวด ี เชิดเกยีรติสกลุ (มีตนสังกัด) รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สํานกังานสาธารณสุข 
   จ.ชุมพร 
 3. ทพญ.ฐิติวด ี รุกขพันธุ (มีตนสังกัด) รพ.สังขะ  สํานักงานสาธารสุข จ.สุรินทร 
 4. ทพญ.ณิชาภัทร  โคตรนรินทร (มีตนสังกัด) รพ.เลย สํานักงานสาธารณสุข จ.เลย 
 5. ทพญ.ดนุนชุ  กุลโชครังสรรค (มีตนสังกัด) รพ.นางรอง สํานักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย 
 6. ทพญ.ธมลวรรณ  ภูริสวัสดิ์พงศ (มีตนสังกัด) รพ.หนองววัซอ สํานักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี 
 7. ทพญ.นพรัตน  เบิกฟา (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว  
   สํานักงานสาธารสุข จ.สระแกว 
 8. ทพญ.ปติชไม ภิรมยภักดิ ์ (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
 9. ทพญ.พิชชาภา  พุกเผือก (มีตนสังกัด) รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 
 10. ทพ.ภาสวชิญ  ทับทิมทอง (มีตนสังกัด) รพ.เทิง สํานักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย 
    
รายช่ือผูติดสํารอง (มีตนสังกัด)   
 ไมมี   
    



11 
 

รายช่ือผูติดสํารอง(ไมมีตนสังกัด)   
 ทพญ.อรพรรณ  จินดาเลิศอุดมด ี (ไมมีตนสังกดั) เอกชน 
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.จมาภรณ  คารวัฒนาวรกุล (มีตนสังกัด) รพ.วังวิเศษ  จ.ตรัง 
 2. ทพญ.ชฎีมาศ ชัยวริิยะวงศ (มีตนสังกัด) รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี  จ.ปตตาน ี
 3. ทพญ.ชนานาถ  ไชยดษิกลุ (มีตนสังกัด) รพ.พัทลุง  จ.พัทลุง 
 4. ทพญ.ฑิตยา เจริญกิจขจร (มีตนสังกัด) รพ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
 5. ทพ.เทวฤทธิ์  แซยิบ (มีตนสังกัด) รพ.หนองจกิ  จ.ปตตาน ี
 6. ทพ.ธโนวิทย  สุทธิกลัด (มีตนสังกัด) รพ.ระโนด  จ.สงขลา 
    
รายช่ือผูติดสํารอง    
 ไมมี   
   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 รายชื่อ ตนสังกัด สถานท่ีปฏิบัตงิาน 
 1. ทพญ.ปวีณา  สงาแสง (มีตนสังกัด) รพ.เกาะสีชัง  จ.ชลบุรี 
 2. ทพญ. รัชนีกร สครรัมย (มีตนสังกัด) รพ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย 
 3. ทพ. สมชัย พงศกรกัมพล  (มีตนสังกัด) รพ.หนองคาย  จ.หนองคาย 
 4. ทพญ. สิริพิมพ ต้ังสัจจะธรรม (มีตนสังกัด) รพ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 
 5. ทพ. สุรวุฒิ อัตชู  (มีตนสังกัด) รพ.พิจิตร จ.พจิิตร 
    
รายช่ือผูติดสํารอง   
 ไมมี   

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   10 เมษายน  2558 

 

                                                                                                    
 

                     (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                      ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


