
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559 

 
 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครเขารับการฝกอบรม

เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559  สาขาตางๆ นั้น 
 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว โดยมีรายช่ือผูมีสิทธิสอบ

เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2559  ดังนี้ 
 

1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กฤติกา กูลแกว ไมมี 
2 ทพ. จักรกฤษณ โสวภาค มี 
3 ทพ. ชลธิศ ศุกระกาญจน มี 
4 ทพ. ชาญวิทย ต้ังสันติกุลานนท มี 
5 ทพ. ชินกฤต สุทธิธํารงสวัสดิ์ ไมมี 
6 ทพญ. ฐัชญา แตงอุทัย มี 
7 ทพ. ณภัทร นะลําเลียง ไมมี 
8 ทพญ. ธิติมา รักซอน มี 
9 นพ.ทพ. นุกลกิจ รุสิตานนท มี 
10 ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร มี 
11 ทพญ. ผไททิพย วิทยากรฤกษ ไมมี 
12 ทพ. ภัคนันท วิไล ไมมี 
13 ทพญ. รัชกร วรรณตระกูล มี 
14 ทพ. ฤทธิพร พงศวรามิตรชัย มี 
15 ทพ. วสันต วชิรดิลก มี 
16 ทพญ. สุมนา คุณมงคลวุฒิ ไมมี 
17 ทพ. เอกรัตน ขันเงิน มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กิตติพร ศิริกาญจนกูล ไมมี 
2 ทพญ. จุฑาทิพย กสิเกษตรสิริ มี 
3 ทพ. เจษฎา ไกรลาส มี 
4 ทพ. เจษฎาพงษ รัตนเพ็ชร มี 
5 ทพ. ชยพงศ ศุภชาติวงศ ไมมี 
6 ทพ. ชลธิศ ศุกระกาญจน มี 
7 ทพ. ชินกฤต สุทธิธํารงสวัสดิ์ ไมมี 
8 ทพ. ชินวิช ศรียืนยง มี 
9 ทพ. ณภัทร นะลําเลียง ไมมี 
10 ทพญ. ทิพยรัตน ทองอ่ิม มี 
11 เรือโท ธนภณ สุวรรณพงษ มี 
12 ทพญ. ธิติมา รักซอน มี 
13 ทพญ. นพวรรณ พิสิฐพงศธร มี 
14 ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย มี 
15 ทพญ. ผไททิพย วิทยากรฤกษ ไมมี 
16 ทพญ. เพียงรว ีจงเจริญ มี 
17 ทพญ. เมธวด ีเลาหสถิตย มี 
18 ทพญ. รัชกร วรรณตระกูล มี 
19 ทพญ. วรุตตา เกษมศานต์ิ ไมมี 
20 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
21 ทพญ. สุรียภา วองวณัฐพงศ มี 
22 ทพญ. อาภากร วรหาญ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลพรรณ เพ็ชรนิล มี 
2 ทพ. จีรวัฒน เกื้อกลู มี 
3 ทพญ. จุฑาทิพย กสิเกษตรสิริ มี 
4 ทพ. ณฐพล จํานงโชค มี 
5 ทพญ. ทิพยรัตน ทองอ่ิม มี 
6 ทพ. ธนวันต วิมลธรรมวัฒน ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
7 ทพญ. ผไททิพย วิทยากรฤกษ ไมมี 
8 ทพญ. เมธวด ีเลาหสถิตย มี 
9 ทพ. วิศเวศ คารมปราชญ มี 
10 ทพญ. อัชฌา กะเหวานาค มี 
11 ทพ. เอกพงษ เดชธรรม มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพ. กฤษสิทธ์ิ วารินทร มี 
2 ทพญ. กิตติพร ศิริกาญจนกูล ไมมี 
3 ทพ. จักรพงศ กิจสมเจตน มี 
4 ทพ. ณฐพล จํานงโชค มี 
5 ทพ. นิพนธ คลายออน มี 
6 ทพญ. ปวรวรรณ ฤทธิพากร มี 
7 ทพญ. พัชรี เกียรติกติติกุล มี 
8 ทพญ. สุดารัตน ปตวงษ มี 
9 ทพญ. สุรียภา วองวณัฐพงศ มี 
10 ทพญ. อันธิกา สุดโททอง มี 
11 ทพญ. อาภากร วรหาญ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพ. เจษฎาพงษ รัตนเพ็ชร มี 
2 ทพญ. ณัฐชยา ทองมาลัย ไมมี 
3 ทพญ. ทิพยรัตน ทองอ่ิม มี 
4 ทพ. ทีปวัฒน วิถีรุงโรจน มี 
5 เรือโท ธนภณ สุวรรณพงษ มี 
6 ทพญ. วธู เมตตาสิทธิกร มี 
7 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
8 ทพ. วสิษฐพล วองวีรกิจ มี 

 
 
 



 4

 
โรงพยาบาลชลบุรี 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพ. กันตพงศ ดีชัยยะ มี 
2  ิทพ. จักรกฤษณ โสวภาค มี 
3 ทพ. จีรวัฒน เกื้อกลู มี 
4 ทพ. ณฐพล จํานงโชค มี 
5 ทพ. เทพรัตน ดอกประโคน มี 
6 ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย มี 
7 ทพญ. ปติมา เฮงวัฒนะโลหะ มี 
8 ทพญ. พิชามญชุ พรหมมาศ ไมมี 
9 ทพญ. รัชกร วรรณตระกูล มี 
10 ทพ. วสันต วชิรดิลก มี 
11 ทพญ. สุรียภา วองวณัฐพงศ มี 
12 ทพญ. อัชฌา กะเหวานาค มี 

 
โรงพยาบาลตาํรวจ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพ. เจษฎาพงษ รัตนเพ็ชร มี 
2 ทพญ. ภวกิา ทังสุบุตร ไมมี 
3 ทพญ. รัชวิภา  นาคภู ไมมี 
4 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
5 ทพ. วสันต วชิรดิลก มี 
6 ทพญ. อาภากร วรหาญ มี 
7 ทพ. เอกรัตน ขันเงิน มี 

 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. ณัฐชยา ทองมาลัย ไมมี 
2 ทพญ. นพวรรณ สลิลปราโมทย มี 
3 ทพญ. วธู เมตตาสิทธิกร มี 
4 ทพ. วสิษฐพล วองวีรกิจ มี 
5 ทพญ. อันธิกา สุดโททอง มี 
6 ทพ. เอกรัตน ขันเงิน มี 
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โรงพยาบาลขอนแกน 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กิตติพร ศิริกาญจนกูล ไมมี 
2 ทพ. เทพรัตน ดอกประโคน มี 
3 ทพ. ธนพัฒน ราชวงศ มี 
4 ทพญ. ปติมา เฮงวัฒนะโลหะ มี 
5 ทพญ. อัชฌา กะเหวานาค มี 
6 ทพญ. อันธิกา สุดโททอง มี 
7 ทพญ. อาภากร ปกปอง มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************************************************************************************** 
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2. สาขาปริทันตวิทยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ มี 
2 ทพญ. กัญญสุรางค จนัทรสวาง มี 
3 ทพญ. กันยสิน ีชาตกติติคุณวงศ มี 
4 ทพญ. กีรติ ศรีชวนช่ืนสกุล มี 
5 ทพญ. ชนากานต ต้ังธงทองกุล มี 
6 ทพญ. ชุตินันท นิรมิตรไชยนนท ไมมี 
7 ทพ. ณัฐชัย สายวาริน มี 
8 ทพญ. ณัฐวรรณ บุญเพ็ง มี 
9 ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร ไมมี 
10 ทพญ. ธันยชนก บุรีศรี มี 
11 ทพญ. นภัสสร องคพิเชฐเมธา ไมมี 
12 ทพญ. นวพร เหลาพงศหาญ มี 
13 ทพญ. นุชาดา สินประเสริฐรัตน ไมมี 
14 ทพ. บวรพัทธ  ชัยรัตนางคกูล มี 
15 ทพญ. ปารวี ปาลภิบาล มี 
16 ทพญ. พลอยศิริ รัศมี ไมมี 
17 ทพญ. พักตรนิสา สิทธิกรไพบูลย มี 
18 ทพญ. ภัทริน เถ่ียนมิตรภาพ มี 
19 ทพญ. มนัสนันท ชูสิริ มี 
20 ทพญ. รังสิยากร เพียรทําดี ไมมี 
21 ทพญ. รัชตะวัน  ศิริพันธ  มี 
22 ทพ. ฤทธิพร พงศวรามิตรชัย มี 
23 ทพ. วรงค วรเศวต ไมมี 
24 ทพ. วรพล เพิ่มพิพฒันสกุล มี 
25 รท.หญิง ศมวรรณ ศรีสมบัติ มี 
26 ทพ. ศรัณย เวชพาณิชย มี 
27 ทพญ. ศรันยา วรรณกูล มี 
28 ทพญ. สกุลรัตน ศรีแกว มี 
29 ทพ สันติ การรัมย มี 
30 ทพญ. สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 ทพญ. สุพิชญา ศรีสันติสุข ไมมี 
32 รอยตรี อนวัช อมาตยกุล ศุภกิจเจริญ มี 
33 ทพญ. อภิมาศ บํารุงพืช มี 
34 ทพญ. อรรถพร ไชยสลี มี 
35 ทพญ. อริสา หงษโสภา ไมมี 

36 
เรืออากาศโท
หญิง 

อุมาภรณ อัศวรักษ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กมลชนก กมลนฤเมธ มี 
2 ทพญ. กัญญสุรางค จนัทรสวาง มี 
3 ทพญ. กันยสิน ีชาตกติติคุณวงศ มี 
4 ทพญ. กีรติ ศรีชวนช่ืนสกุล มี 
5 ทพญ. จันติมา สิริโปราณานนท ไมมี 
6 ทพญ. ชนากานต ต้ังธงทองกุล มี 
7 ทพญ. ชุตินันท นิรมิตรไชยนนท ไมมี 
8 ทพ. ณัฐชัย สายวาริน มี 
9 ทพญ. ณัฐวรรณ บุญเพ็ง มี 
10 ทพ. ธนชัย พัสตรพิจิตร ไมมี 
11 ทพญ. ธนัชพร ลยางกูร ไมมี 
12 ทพญ. ธันยชนก บุรีศรี มี 
13 ทพ. ธีรัช สวางปญญางกูร มี 
14 ทพญ. นภัสสร องคพิเชฐเมธา ไมมี 
15 ทพญ. นวพร เหลาพงศหาญ มี 
16 ทพญ. ปารวี ปาลภิบาล มี 
17 ทพญ. พักตรนิสา สิทธิกรไพบูลย มี 
18 ทพญ. ภัทริน เถ่ียนมิตรภาพ มี 
19 ทพ. ภัทร ภูเจริญ มี 
20 ทพญ. มนัสนันท ชูสิริ มี 
21 ทพญ. รัชตะวัน  ศิริพันธ  มี 
22 ทพ. วรงค วรเศวต ไมมี 
23 ทพญ. วีรยา พุชรัชต มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
24 รท.หญิง ศมวรรณ ศรีสมบัติ มี 
25 ทพญ. ศรันยา วรรณกูล มี 
26 ทพญ. ศิริพรรณ เเมนเขียน มี 
27 ทพญ. สกุลรัตน ศรีแกว มี 
28 ทพ สันติ การรัมย มี 
29 ทพญ. สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร มี 
30 ทพ. อดิเรก อนุสนธ์ิอดิสัย มี 
31 ทพญ. อภิมาศ บํารุงพืช มี 
32 ทพญ. อรทัย อวนแกว มี 
33 ทพญ. อรรถพร ไชยสลี มี 
34 ทพญ. อริสา หงษโสภา ไมมี 
35 เรืออากาศโทหญิง อุมาภรณ อัศวรักษ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กันยสิน ีชาตกติติคุณวงศ มี 
2 ทพญ. ชนากานต ต้ังธงทองกุล มี 
3 ทพ. ธนชัย พัสตรพิจิตร ไมมี 
4 ทพญ. ธันยชนก บุรีศรี มี 
5 ทพญ. นวพร เหลาพงศหาญ มี 
6 ทพญ. ปารวี ปาลภิบาล มี 
7 ทพญ. พักตรนิสา สิทธิกรไพบูลย มี 
8 ทพญ. ภัทริน เถ่ียนมิตรภาพ มี 
9 ทพญ. ศิริพรรณ เเมนเขียน มี 
10 ทพญ. สกุลรัตน ศรีแกว มี 
11 ทพ สันติ การรัมย มี 
12 ทพ. อดิเรก อนุสนธ์ิอดิสัย มี 
13 ทพญ. อภิมาศ บํารุงพืช มี 
14 ทพญ. อรรถพร ไชยสลี มี 
15 ทพญ. อริสา หงษโสภา ไมมี 
16 เรืออากาศโทหญิง อุมาภรณ อัศวรักษ มี 

 
************************************************************************************* 
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3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กันตพร คุณพนิชกิจ มี 
2 ทพญ. กุลธิดา ทองอรุณ ไมมี 
3 ทพญ. ชลฤทัย ขาวโต ไมมี 
4 ทพญ. ชวรชต มาไพศาลสิน มี 
5 ทพ. ชวลิต เพียรมี มี 
6 ทพญ. ณัฐฐณิ ีจันทรวงศ มี 
7 ทพญ. ณิชฤทัย ต้ังนันทชัย ไมมี 
8 ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษพร มี 
9 ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช มี 
10 ทพญ. ทิพวัลย รุจีมาศ มี 
11 ทพญ. ธัญญรัตน วงศใหญ มี 
12 ทพญ. ธารารัตน พรมทอง มี 
13 ทพญ. นฤมล อ้ือศรีชัย มี 
14 ทพญ. นวฉัตร มีศรีสุข มี 
15 ทพ. นิวัฒน ธะนะบุญยัง มี 
16 ทพญ. นิศารัตน ศรีทา มี 
17 ทพญ. ปทมา เหมือนพงษ มี 
18 ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล ไมมี 
19 ทพญ. ปนขวัญ ปดไธสง ไมมี 
20 ทพญ. ปยวด ีบุตตะจนี มี 
21 ทพญ พิริยา หลีรัตนะ ไมมี 
22 ทพญ. ภัททิยา ศุภรัตนพงศ มี 
23 ทพญ. ภัทรนันท สวัสดิ์ ไมมี 
24 ทพญ. มนฤญช จิตรวรรณภา ไมมี 
25 ทพญ. รัชฎา กิตติพระวงศ มี 
26 ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ มี 
27 ทพญ. รินรดา ภิรมยภักดิ ์ มี 
28 ทพญ. วิมลรัตน โตโพธ์ิไทย มี 
29 ทพญ. ศิพิมพ คงเอ่ียม มี 
30 ทพญ. ศิรินันท มาบางครุ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 ทพญ. สลิลลา ลิขิตปรีดา มี 
32 ทพญ. สุกัญญา  เจริญวัฒนะ ไมมี 
33 ทพญ. สุจิตรา สุนทรปกรณกจิ มี 
34 ทพญ. อลิษา วิชัยดิษฐ มี 
35 ทพญ. อัจฉรา มณีมโนรมย มี 
36 นาง อัมพิกา มังคละทน มี 
37 ทพญ. เอ้ือมพร วงศนิวัฒนกุศล มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กันตพร คุณพนิชกิจ มี 
2 ทพญ. กุลธิดา ทองอรุณ ไมมี 
3 ทพญ. ชวรชต มาไพศาลสิน มี 
4 ทพ. ชวลิต เพียรมี มี 
5 ทพญ. ณัฐชยา วงศต้ังตน ไมมี 
6 ทพญ. ณัฐฐณิ ีจันทรวงศ มี 
7 ทพญ. ณิชฤทัย ต้ังนันทชัย ไมมี 
8 ทพญ. ดวงสมณ เมฆเกรียงไกร มี 
9 ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช มี 
10 ทพญ. ทิพวรรณ เครือเตียว มี 
11 ทพญ. ทิพวัลย รุจีมาศ มี 
12 ทพ. ธนบูรณ ตระการวิโรจน มี 
13 ทพญ. ธนาภรณ ทองคลํ้า มี 
14 ทพ. ธเนษฐ กมลอดิศัย มี 
15 ทพญ. ธัญญรัตน วงศใหญ มี 
16 ทพญ. ธารารัตน พรมทอง มี 
17 ทพญ. นฤมล อ้ือศรีชัย มี 
18 ทพญ. นวฉัตร มีศรีสุข มี 
19 ทพญ. นิชุดา เจริญศรี มี 
20 ทพญ. นิพัทธา แพแจม ไมมี 
21 ทพญ. นิศารัตน ศรีทา มี 
22 ทพ. ประเสริฐศักดิ ์ปดมะริด มี 
23 ทพญ. ปทมา เหมือนพงษ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
24 ทพญ.  ปาริฉัตร ตรีวิทย มี 
25 ทพญ. ปนขวัญ ปดไธสง ไมมี 
26 ทพญ. ปยวด ีบุตตะจนี มี 
27 ทพญ. ผุสดี นากระโทก มี 
28 ทพญ. พรไพลิน เกษมคุณ มี 
29 ทพญ. พฤกษา เทพเจริญนิรันดร มี 
30 ทพญ. พลอยไพลิน คําประเสริฐ มี 
31 ทพญ พิริยา หลีรัตนะ ไมมี 
32 ทพญ. เพียงโสภณิ หวงญาติ มี 
33 ทพญ. ภัททิยา ศุภรัตนพงศ มี 
34 ทพญ. รัชฎา กิตติพระวงศ มี 
35 ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ มี 
36 ทพญ. รินรดา ภิรมยภักดิ ์ มี 
37 ทพญ. ลักษณยั โลหะรังสี ไมมี 
38 ทพญ. วรรณอนงค วชัระคิรินทร มี 
39 ทพญ. วิมลรัตน โตโพธ์ิไทย มี 
40 ทพญ. ศศิธร ธรรมสืบศิลป มี 
41 ทพญ. ศิพิมพ คงเอ่ียม มี 
42 ทพญ. ศิรินันท มาบางครุ มี 
43 ทพญ. สริตา เดชสุวรรณ มี 
44 ทพญ. สลิลทิพย ภาคยธวัช มี 
45 ทพญ. สลิลลา ลิขิตปรีดา มี 
46 ทพญ. สุกัญญา  เจริญวัฒนะ ไมมี 
47 ทพญ. สุขุมาล เศรษฐธัีญญาหาร มี 
48 ทพญ. สุจิตรา สุนทรปกรณกจิ มี 
49 ทพญ.  อริสา ศาสตรวาหา มี 
50 ทพญ. อลิษา วิชัยดิษฐ มี 
51 ทพญ. อัจฉรา มณีมโนรมย มี 
52 นาง อัมพิกา มังคละทน มี 
53 ทพญ. เอ้ือมพร วงศนิวัฒนกุศล มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กุลธิดา ทองอรุณ ไมมี 
2 ทพญ. ชวรชต มาไพศาลสิน มี 
3 ทพญ. ณัฐฐณิ ีจันทรวงศ มี 
4 ทพญ. ดลหทัย สิทธิพงษพร มี 
5 ทพญ. ดวงหทัย เอ่ียมวิถีวนิช มี 
6 ทพญ. ทิพวรรณ เครือเตียว มี 
7 ทพ. ธนบูรณ ตระการวิโรจน มี 
8 ทพ. ธเนษฐ กมลอดิศัย มี 
9 ทพญ. นฤมล อ้ือศรีชัย มี 
10 ทพญ. นิชุดา เจริญศรี มี 
11 ทพญ. ปยวด ีบุตตะจนี มี 
12 ทพญ พิริยา หลีรัตนะ ไมมี 
13 ทพญ. ภัททิยา ศุภรัตนพงศ มี 
14 ทพญ. รัสรินทร สุทธิรัตนโศภพ มี 
15 ทพญ. ลักษณยั โลหะรังสี ไมมี 
16 ทพญ. วิมลรัตน โตโพธ์ิไทย มี 
17 ทพญ. ศศิ จันทรมณ ี ไมมี 
18 ทพญ. ศศิธร ธรรมสืบศิลป มี 
19 ทพญ. สุกัญญา  เจริญวัฒนะ ไมมี 
20 ทพญ. อลิษา วิชัยดิษฐ มี 
21 ทพญ. เอ้ือมพร วงศนิวัฒนกุศล มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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4. สาขาทันตกรรมจัดฟน 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กชกร เล็กวิจิตรธาดา ไมมี 
2 ทพญ. กชพร พวงพันธุงาม ไมมี 
3 ทพญ. กนกพร อารีวงศ ไมมี 
4 ทพญ. กมลทิพย สุจริตวณิช ไมมี 
5 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี 
6 ทพญ. กัญญาภัค ไมพุม ไมมี 
7 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ ไมมี 
8 ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท มี 
9 ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย ไมมี 
10 ทพ. กิตติทัศน นาคดิลก ไมมี 
11 ทพญ. กิติพร ไชยเมืองช่ืน ไมมี 
12 ทพญ. คุณสิริ เสริมศิริโภคา มี 
13 ทพ. คุณากร ตรีเมธสุนทร มี 
14 ทพ. จารุกฤต ลีลาคุณากร มี 
15 ทพญ. จิราภา  วงศไพโรจนพานิช มี 
16 ทพญ. จุฑารัตน ฉันทเรืองวณิชย ไมมี 
17 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
18 ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล มี 
19 ทพ. ชินกฤต สุทธิธํารงสวัสดิ์ ไมมี 
20 ทพญ. ชุติมณฑน ฑฆีวาณิช ไมมี 
21 ทพญ. ชุติมา นวศรี ไมมี 
22 ทพญ. ฐิตา ชิวะสุจินต ไมมี 
23 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
24 ทพญ. ณัฐรดา หาญประทักษ ไมมี 
25 ทพญ. ณัฐาภรณ ประวิตรางกูร ไมมี 
26 ทพญ. ดุษฎี ลาภสมบูรณศิริ ไมมี 
27 ทพ. ทรงศักดิ ์ม่ันคงสุจริต มี 
28 ทพ.  ธงไชย พูนพิริยะ มี 
29 ทพ. ธนพงศพันธ ธนโชติบริวัฒน ไมมี 
30 ทพญ. ธนวรรณ วณชิยวิสุทธ์ิชัย มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 ทพ. ธนวุฒิ คองประเสริฐ ไมมี 
32 ทพ. ธนานนท เหลากุลดิลก ไมมี 
33 ทพ. ธเนศ อัศวกวนิทิพย มี 
34 ทพ. ธีรพัฒน เอกศรีวงศ มี 
35 ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป ไมมี 
36 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
37 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
38 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
39 ทพญ. บงกช กองสิทธิกุล ไมมี 
40 ทพ. ปฐมพงศ เครือจันทร ไมมี 
41 ทพ. ปภณ จงธนะวณิช ไมมี 
42 ทพญ. ประภาสิริ เดีย่วปรัชญารักษ มี 
43 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
44 ทพญ. ปริยากร สุขนิยม ไมมี 
45 ทพญ. ปาจรีย เติมรุงเรืองเลิศ มี 
46 ทพญ. ปานแกว ปวงนิยม ไมมี 
47 ทพญ. ปารณีย ลีฬหาทร ไมมี 
48 ทพ. พงศพล พันธพฤกษ ไมมี 
49 ทพญ. พนิตนาฎ คงกระพันธ มี 
50 ทพญ. พรรษมน พินิจจินดาทรัพย ไมมี 
51 ทพญ. พราว โควสุวรรณ ไมมี 
52 ทพญ. พลอยศิริ รัศมี ไมมี 
53 ทพญ. พศิกา เทียนเงิน มี 
54 ทพญ. พอพลอย เจียมจรัสรังษี มี 
55 ทพญ. พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี 
56 ทพ. พัชรวัชร ศิริปมิตตดุล ไมมี 
57 ทพญ. พัฒนนรี กิตติชัยธนะกุล มี 
58 ทพ. พัลลภ นอบนพ ไมมี 
59 ทพญ. พัลลภา หลินศุวนนท มี 
60 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ มี 
61 ทพญ. พิชชาพร  กาญจนประภาส ไมมี 
62 นส พิชามญชุ ไตรบํารุงสุข มี 
63 ทพญ. พิณบงกช กุพยพรรณ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
64 ทพญ. พิมพรภัส ศิริศรีสุดากุล มี 
65 ทพ. พีรศักดิ ์เตชะวิจิตร มี 
66 ทพญ. ภณิชชา เพชรหาญ ไมมี 
67 ทพญ. ภรณทิพย ต้ังธนะวัฒน มี 
68 ทพญ. ภวกิา ทังสุบุตร ไมมี 
69 ทพ. ภัณฑิล อึงขจรกุล ไมมี 
70 ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร มี 
71 ทพญ. ภาพร ธีรวิชชา มี 
72 ทพญ. ภาวณิ ีตันกิตติวัฒน ไมมี 
73 ทพญ. ภาวิตา วานิชยหานนท มี 
74 ทพญ. มฆวัน เดนวฒันา มี 
75 ทพญ. มิรันตี รุจิวณิชยกุล ไมมี 
76 ทพญ. รงรอง พรหมจันทร มี 
77 ทพญ. รัตนา มโนยุทธ มี 
78 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี ไมมี 
79 ทพ. ฤทธา มาภักดวีงศ ไมมี 
80 ทพ. วชิระ ทรัพยไพบูลยผล ไมมี 
81 ทพ. วรเทพ ฉันทดิลก มี 
82 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
83 ทพญ. วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไมมี 
84 ทพ. วริทธ์ิ จูงเจริญวัฒนา ไมมี 
85 ทพญ. วริษนนัท ประสงควรานนท มี 
86 ทพ. วรุฒ ทองเกิด ไมมี 
87 ทพ. วสวัตต ปราณโีชติรส มี 
88 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
89 ร.ต.อ.หญิง วันวิสาข  นามวงษ ไมมี 
90 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
91 ทพญ. วิรงรอง วงศกติิกําจร ไมมี 
92 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ มี 
93 ทพญ. ศวิตา ศรีบุญเพ็ง มี 
94 ทพญ. ศศธร เมลานนท มี 
95 ทพญ. ศศธร ภูตินาถ ไมมี 
96 ทพญ. ศิริรัตน เหลืองไทยงาม มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
97 ทพญ. ศิวาพร สัจเดว มี 
98 ทพญ. ศุทธินี ต๋ีสงวน ไมมี 
99 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 

100. ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล มี 
101. ทพญ. สาริศา ณ สงขลา ไมมี 
102. ทพ. สิขเรศ ประชานุกูล ไมมี 
103. ทพญ. สิริธิดา พงษสุพจน มี 
104. ทพ. สุเทพ มวงสีเสียด ไมมี 
105. ทพญ. สุธินี โชติคํ้าวงศ ไมมี 
106. ทพญ. สุธิรา คําแกว มี 
107. ทพ. สุธี ตันติปรีชาพงศ ไมมี 
108. ทพ. เสฎฐวุฒิ ภูริปญญาคุณ มี 
109. ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
110 เรือโทหญิง โสภิต รัตนสุมาวงศ มี 
111 ทพญ. อภิชญา สุธรรมวาท ไมมี 
112 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ มี 
113 ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวนัท มี 
114 ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง มี 
115 ทพ. อัครวินท อัคราวณิชย ไมมี 
116 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
117 ทพญ. อารยา ธารีจารุ มี 
118 ทพญ. อิศรา เลิศรัชตากร ไมมี 
119 ทพญ. อิษยา กังวานชัยกุล ไมมี 
120 ทพญ. อุษณยี ปทมาลัย ไมมี 
121 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร เล็กวิจิตรธาดา ไมมี 
2 ทพญ. กมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน ไมมี 
3 ทพญ. กมลทิพย สุจริตวณิช ไมมี 
4 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี 
5 ทพ. กอบชัย อิงเอนุ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
6 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ ไมมี 
7 ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย ไมมี 
8 ทพ. กิตติศักดิ ์ตันกรุะ มี 
9 ทพญ. กิติพร ไชยเมืองช่ืน ไมมี 
10 ทพญ. กุลธิดา บัวทอง ไมมี 
11 ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร มี 
12 ทพ. คงกฤษ เตชะอภัยคุณ ไมมี 
13 ทพ. คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง ไมมี 
14 ทพญ. คุณสิริ เสริมศิริโภคา มี 
15 ทพญ. จิติมาตุ เขียดเดช ไมมี 
16 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี ไมมี 
17 ทพญ. จิราภา  วงศไพโรจนพานิช มี 
18 ทพ. เจนภพ พรมสะอาด มี 
19 ทพ. เจษฎา ไกรลาส มี 
20 ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล มี 
21 ทพ. ชินกฤต สุทธิธํารงสวัสดิ์ ไมมี 
22 ทพ. ญาณพัฒน  ทรัพยมณนีุกูล มี 
23 ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ มี 
24 ทพญ. ณัฐธยาน นพรัตนเมธี ไมมี 
25 ทพญ. ณัฐนพนิ บุญเสนอ มี 
26 ทพญ. ณัฐรว ีขุมจันทร มี 
27 ทพ. ทรงศักดิ ์ม่ันคงสุจริต มี 
28 ทพญ. ธนวรรณ วณชิยวิสุทธ์ิชัย มี 
29 ทพ. ธนวุฒิ คองประเสริฐ ไมมี 
30 ทพ. ธนานนท เหลากุลดิลก ไมมี 
31 ทพ. ธเนศ อัศวกวนิทิพย มี 
32 ทพญ. ธฤษวรรณ แสงประเสริฐกุล ไมมี 
33 ทพ. ธีรพัฒน เอกศรีวงศ มี 
34 ทพ. ธีรศักดิ์ นครนอย ไมมี 
35 ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป ไมมี 
36 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
37 ทพญ. นฤพร องคประกอบกุล ไมมี 
38 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
39 ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย มี 
40 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
41 ทพ นิรันดร โถทองคํา ไมมี 
42 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
43 ทพญ. เนาวรัตน แสนจันด ี มี 
44 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
45 ทพญ. ประภาสิริ เดีย่วปรัชญารักษ มี 
46 ทพ. ปณณพัฒน  จันทรมณ ี ไมมี 
47 ทพญ. ปาจรีย เติมรุงเรืองเลิศ มี 
48 ทพญ. ปารณีย ลีฬหาทร ไมมี 
49 นาง ปยนัฏฐ รัตนพาณิชย มี 
50 ทพ. ปยะวัตร ต้ังสุขสันต ไมมี 
51 ทพญ. พนิตนาฎ คงกระพันธ มี 
52 ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร ไมมี 
53 ทพ. พรพัฒน ธีรโสภณ มี 
54 ทพญ. พรรณราย เขียวไสว มี 
55 ทพญ. พอพลอย เจียมจรัสรังษี มี 
56 ทพญ. พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี 
57 ทพญ. พัฒนนรี กิตติชัยธนะกุล มี 
58 ทพญ. พัดชา ชูพุทธิพงศ มี 
59 ทพญ. พัลลภา หลินศุวนนท มี 
60 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ มี 
61 ทพญ. พิชชาพร  กาญจนประภาส ไมมี 
62 ทพญ. พิมพรภัส ศิริศรีสุดากุล มี 
63 ทพญ. พีรญา ปานสอน ไมมี 
64 ทพ. พีรศักดิ ์เตชะวิจิตร มี 
65 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย มี 
66 ทพญ. เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท มี 
67 ทพ. ภควัต สีเสม ไมมี 
68 ทพญ. ภรณทิพย ต้ังธนะวัฒน มี 
69 ทพญ. ภวกิา ทังสุบุตร ไมมี 
70 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ มี 
71 ทพญ. ภาพร ธีรวิชชา มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
72 ทพญ. ภาวณิ ีวิริยะเสถียรกุล ไมมี 
73 ทพญ. รงรอง พรหมจันทร มี 
74 ทพญ. รัตนา มโนยุทธ มี 
75 ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี ไมมี 
76 ทพญ. ลดาวัลล์ิ พานชิ ไมมี 
77 ทพญ. วนัญญา นิยม ไมมี 
78 ทพ. วรเทพ ฉันทดิลก มี 
79 ทพญ. วรมล ยิ่งศิวะพัฒน มี 
80 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
81 ทพญ. วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไมมี 
82 ทพ. วสวัตต ปราณโีชติรส มี 
83 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
84 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ มี 
85 ทพญ. วิสมา วิทยานุกรกิจ มี 
86 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ มี 
87 ทพญ. ศมน ทองสวัสดิ์วงศ มี 
88 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
89 ทพ. ศรายุทธ จันทรหอม ไมมี 
90 ทพ. ศรีกรุง แกลวกสิกิจ ไมมี 
91 ทพญ. ศศธร เมลานนท มี 
92 ทพญ. ศศธร ภูตินาถ ไมมี 
93 ทพญ. ศศิธร เกรียงวฒันากุล ไมมี 
94 ทพญ. ศิริรัตน เหลืองไทยงาม มี 
95 ทพญ. ศิวาพร สัจเดว มี 
96 ทพญ. ศิวาภรณ สติมัย ไมมี 
97 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
98 ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส ไมมี 
99 ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล มี 

100. ทพ. สิขเรศ ประชานุกูล ไมมี 
101. ทพญ. สิริธิดา พงษสุพจน มี 
102. ทพญ. สุธาสินี สงวนเช้ือ มี 
103. ทพญ. สุธินี โชติคํ้าวงศ ไมมี 
104. ทพญ. สุธิรา คําแกว มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
105. ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต ไมมี 
106. ทพญ. สุลาวัณย แววสงา มี 
107. ทพ. เสฎฐวุฒิ ภูริปญญาคุณ มี 
108. เรือโทหญิง เสลารัศม์ิ บุนนาค มี 
109. เรือโทหญิง โสภิต รัตนสุมาวงศ มี 
110 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ มี 
111 ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวนัท มี 
112 ทพญ. อรุณโรจน  เงินทองกระจาง ไมมี 
113 ทพญ. อสมาภรณ นิลพราหมณ มี 
114 ทพญ. อักษร พึ่งวิรวฒัน มี 
115 ทพ. อัครราช เมืองแสน มี 
116 ทพญ. อังคณา พรธารักษเจริญ ไมมี 
117 ทพญ. อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธ์ิ มี 
118 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
119 ทพญ. อารยา ธารีจารุ มี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชพร พวงพันธุงาม ไมมี 
2 ทพญ. กนกพร อารีวงศ ไมมี 
3 ทพ. กอบชัย อิงเอนุ มี 
4 ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท มี 
5 ทพ. กิตติทัศน นาคดิลก ไมมี 
6 ทพ. กิตติศักดิ ์ตันกรุะ มี 
7 ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร มี 
8 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไมมี 
9 ทพ. คุณากร ตรีเมธสุนทร มี 
10 ทพญ. จริญญา ปฐมบุรี ไมมี 
11 ทพ. จารุกฤต ลีลาคุณากร มี 
12 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี ไมมี 
13 ทพญ. จิราภา กิตติสยาม ไมมี 
14 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
15 ทพ. เจนภพ พรมสะอาด มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
16 ทพ. เจษฎา ไกรลาส มี 
17 ทพ ชนะ พิชยานนท ไมมี 
18 ทพญ. ชลธิชา เครือเชา ไมมี 
19 ทพญ. ชุติกานต บัดแกว ไมมี 
20 ทพญ. ชุติมา นวศรี ไมมี 
21 ทพญ. ชุติมา อุมอยู ไมมี 
22 ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ มี 
23 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
24 ทพ. ณัฐธพัฒน บุรพธานินทร ไมมี 
25 ทพญ. ณัฐรว ีขุมจันทร มี 
26 ทพ. ทรงศักดิ ์ม่ันคงสุจริต มี 
27 ทพญ. ทองทิพย ทับทิม มี 
28 ทพ.  ธงไชย พูนพิริยะ มี 
29 ทพ. ธนพงศพันธ ธนโชติบริวัฒน ไมมี 
30 ทพญ. นทีทิพย หาญมงคลศิลป ไมมี 
31 ทพญ. นพรัตน จูฑศรีพานิช มี 
32 ทพญ. นฤพร องคประกอบกุล ไมมี 
33 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ ไมมี 
34 ทพ. นววิธ สิริขจรเดชสกุล ไมมี 
35 ทพญ นันทนภัส จองคํา ไมมี 
36 ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย มี 
37 ทพ. นิธิทัศน อ้ือประเสริฐ มี 
38 ทพ นิรันดร โถทองคํา ไมมี 
39 ทพญ. บูรญา ศรีธิดวง มี 
40 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
41 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
42 ทพญ. ปริยากร สุขนิยม ไมมี 
43 ทพญ. ปาริฉัตร ผาสุขดี มี 
44 ทพ. ปยพงศ นิ่มปลอด มี 
45 ทพ. ปยะวัตร ต้ังสุขสันต ไมมี 
46 ทพ. พงศกร วารินทร ไมมี 
47 ทพ. พงษศักดิ ์สลีแดง มี 
48 ทพญ. พรนัชชา เศรษฐเสถียร ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
49 ทพญ. พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ ไมมี 
50 ทพญ. พรรณราย เขียวไสว มี 
51 ทพญ. พอพลอย เจียมจรัสรังษี มี 
52 ทพญ. พัลลภา หลินศุวนนท มี 
53 ทพญ. พิณบงกช กุพยพรรณ ไมมี 
54 ทพญ. พิมพรภัส ศิริศรีสุดากุล มี 
55 ทพญ. พีรญา ปานสอน ไมมี 
56 ทพญ. พีรนุช พงษพลิา ไมมี 
57 ทพ. พีรศักดิ ์เตชะวิจิตร มี 
58 ทพ. พุทธพร สุภาณิชย มี 
59 ทพญ. ภณิชชา เพชรหาญ ไมมี 
60 ทพญ. ภรณทิพย ต้ังธนะวัฒน มี 
61 ทพญ. ภวกิา ทังสุบุตร ไมมี 
62 ทพ. ภัณฑิล อึงขจรกุล ไมมี 
63 ทพ. ภัทร สุขุมาลไพบูลย ไมมี 
64 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ มี 
65 ทพ. ภาณ ุกลับอําไพ มี 
66 ทพญ. ภาพร ธีรวิชชา มี 
67 ทพญ. ภาวณิ ีตันกิตติวัฒน ไมมี 
68 ทพญ. ภาวิตา วานิชยหานนท มี 
69 ทพญ. รงรอง พรหมจันทร มี 
70 ทพ. ฤทธา มาภักดวีงศ ไมมี 
71 ทพญ. วนัญญา นิยม ไมมี 
72 ร.ต.อ.หญิง วันวิสาข  นามวงษ ไมมี 
73 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ มี 
74 ทพญ. ศมน ทองสวัสดิ์วงศ มี 
75 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
76 ทพ. ศรายุทธ จันทรหอม ไมมี 
77 ทพญ. ศศธร เมลานนท มี 
78 ทพญ. ศิริรัตน เหลืองไทยงาม มี 
79 ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส ไมมี 
80 ทพญ. สาริศา ณ สงขลา ไมมี 
81 ทพ. สุเทพ มวงสีเสียด ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
82 ทพญ. สุธาสินี สงวนเช้ือ มี 
83 ทพ. สุธี ตันติปรีชาพงศ ไมมี 
84 ทพญ. สุนิสา สุจิตตอนันต ไมมี 
85 เรือโทหญิง เสลารัศม์ิ บุนนาค มี 
86 ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
87 ทพญ. หทัยกาญจน อัตตสิริลักษณ ไมมี 
88 ทพ. อภิวัฒน พงศสุรเชษฐ มี 
89 ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง มี 
90 ทพญ. อรุณโรจน  เงินทองกระจาง ไมมี 
91 ทพญ. อสมาภรณ นิลพราหมณ มี 
92 ทพ. อัครราช เมืองแสน มี 
93 ทพญ. อาทิตยา เจริญสุขเกษม มี 
94 ทพญ. อิษยา กังวานชัยกุล ไมมี 
95 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 

หมายเหตุ 1. ผูสมัครสอบตองเตรียมอุปกรณเพื่อใชในการสอบ รายละเอียดดังนี้ 
  - Marker 
  - คีมดัดลวด 2 ตัว คือ Bird beak pliers และ 325 pliers 
  - คีมตัดลวด 
  2. ผูสมัครสอบท่ียังไมสงผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ กรุณานํามายื่นในวันจันทรท่ี 7 
มีนาคม 2559 กอนเขาหองสอบ ถาไมนําผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษมายื่นจะไมมีสิทธ์ิเขารับการสอบ
ขอเขียนและปฏิบัติ โดยผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตองผานเกณฑ ดังนี้ 
  - TOEFL (Internet-based) ไดคะแนนต้ังแต 50 ข้ึนไป หรือ 
  - IELTS    ไดคะแนนต้ังแต 4.0 ข้ึนไป หรือ 
  - CU-TEP   ไดคะแนนต้ังแต 50 ข้ึนไป หรือ 
  - Cambridge Placement Test (รับผลคะแนนเฉพาะท่ีผานการจัดสอบโดยสถานพัฒนา
 วิชาการดานภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร) ไดคะแนนไมตํ่ากวาระดับ B1 
หม า ย เ ห ตุ  ผ ล ก า ร ส อบ วั ด ค ว า ม รู ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษส ถ า บั น อ่ื น น อ ก จ า ก ท่ี ก ล า ว ม า ข า ง ต น  
ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไมใหการรับรอง 

  3. ผูสมัครสอบท่ีหลักฐานประกอบการสมัครสอบไมครบ นอกจากผลการสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ กรุณานําหลักฐานประกอบการสมัครสอบมายื่นในวันจันทรท่ี 7 มีนาคม 2559 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร เล็กวิจิตรธาดา ไมมี 
2 ทพญ. กชพร พวงพันธุงาม ไมมี 
3 ทพญ. กนกพร อารีวงศ ไมมี 
4 ทพญ. กมลทิพย สุจริตวณิช ไมมี 
5 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี 
6 ทพ. กอบชัย อิงเอนุ มี 
7 ทพญ. กานตนลิน ตอฑีฆะ ไมมี 
8 ทพ. กิจพัฒน ลือสิงหนาท มี 
9 ทพญ. กิจศิภรณ บุญอํานวย ไมมี 
10 ทพ. กิตติทัศน นาคดิลก ไมมี 
11 ทพ. กิตติศักดิ ์ตันกรุะ มี 
12 ทพญ. กุลภา วิเศษเธียรกุล ไมมี 
13 ทพ. เกียรติอนนัต สุขสมเพียร มี 
14 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไมมี 
15 ทพ. คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง ไมมี 
16 ทพญ. คุณสิริ เสริมศิริโภคา มี 
17 ทพ. คุณากร ตรีเมธสุนทร มี 
18 ทพญ. จริญญา ปฐมบุรี ไมมี 
19 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี ไมมี 
20 ทพญ. จิราภา  วงศไพโรจนพานิช มี 
21 ทพญ. จุฑารัตน ฉันทเรืองวณิชย ไมมี 
22 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
23 ทพ. เจนภพ พรมสะอาด มี 
24 ทพ ชนะ พิชยานนท ไมมี 
25 ทพญ. ชลธิชา เครือเชา ไมมี 
26 ทพญ. ชลธิชา กิติวิริยกุล มี 
27 ทพญ. ชุติกานต บัดแกว ไมมี 
28 ทพญ. ชุติมณฑน ฑฆีวาณิช ไมมี 
29 ทพญ. ชุติมา นวศรี ไมมี 
30 ทพญ. ชุติมา อุมอยู ไมมี 
31 ทพ. ญาณพัฒน  ทรัพยมณนีุกูล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพญ. ฐิตา ชิวะสุจินต ไมมี 
33 ทพญ. ฐิติรัตน ฉัตรเฉลิมพันธุ มี 
34 ทพญ. ณัฐกานต ไตรตานนท มี 
35 ทพญ. ณัฐธยาน นพรัตนเมธี ไมมี 
36 ทพญ. ณัฐรดา หาญประทักษ ไมมี 
37 ทพญ. ณัฐรว ีขุมจันทร มี 
38 ทพญ. ณัฐาภรณ ประวิตรางกูร ไมมี 
39 ทพญ. ดุษฎี ลาภสมบูรณศิริ ไมมี 
40 ทพญ. ทองทิพย ทับทิม มี 
41 ทพ.  ธงไชย พูนพิริยะ มี 
42 ทพญ. ธณิกานต ธีระบุญญกุล ไมมี 
43 ทพ. ธนกฤต ศุภธีรวัตร ไมมี 
44 ทพ. ธนพงศพันธ ธนโชติบริวัฒน ไมมี 
45 ทพญ. ธนวรรณ วณชิยวิสุทธ์ิชัย มี 
46 ทพ. ธนวุฒิ คองประเสริฐ ไมมี 
47 ทพ. ธนานนท เหลากุลดิลก ไมมี 
48 ทพ. ธเนศ อัศวกวนิทิพย มี 
49 ทพ. ธีรพัฒน เอกศรีวงศ มี 
50 ทพญ. นพนันท  ตราเกียรติกุล มี 
51 ทพญ. นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไมมี 
52 ทพญ. นฤพร องคประกอบกุล ไมมี 
53 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ ไมมี 
54 ทพญ. นิติการณ รัตติทิวาพาณิชย มี 
55 ทพ นิรันดร โถทองคํา ไมมี 
56 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
57 ทพญ. เนาวรัตน แสนจันด ี มี 
58 ทพญ. บงกช กองสิทธิกุล ไมมี 
59 ทพ. ปฐมพงศ เครือจันทร ไมมี 
60 ทพญ. ปนิฐฐา กาบแกว มี 
61 ทพ. ปภณ จงธนะวณิช ไมมี 
62 ทพญ. ปรรฐวีร บารมีพิพัฒน มี 
63 ทพญ. ประภาสิริ เดีย่วปรัชญารักษ มี 
64 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
65 ทพญ. ปริยากร สุขนิยม ไมมี 
66 ทพญ. ปวีณา เดือนแจม ไมมี 
67 ทพญ. ปาจรีย เติมรุงเรืองเลิศ มี 
68 ทพญ. ปารณีย ลีฬหาทร ไมมี 
69 ทพญ. ปาริฉัตร ผาสุขดี มี 
70 นาง ปยนัฏฐ รัตนพาณิชย มี 
71 ทพ. พงศกร วารินทร ไมมี 
72 ทพ. พงศพล พันธพฤกษ ไมมี 
73 ทพ. พงษศักดิ ์สลีแดง มี 
74 ทพญ. พนิตนาฎ คงกระพันธ มี 
75 ทพญ. พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ ไมมี 
76 ทพญ. พรรณราย เขียวไสว มี 
77 ทพญ. พรรษมน พินิจจินดาทรัพย ไมมี 
78 ทพญ. พลอยศิริ รัศมี ไมมี 
79 ทพญ. พศิกา เทียนเงิน มี 
80 ทพญ. พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี 
81 ทพญ. พัฒนนรี กิตติชัยธนะกุล มี 
82 ทพญ. พัดชา ชูพุทธิพงศ มี 
83 ทพ. พัลลภ นอบนพ ไมมี 
84 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ มี 
85 นส พิชามญชุ ไตรบํารุงสุข มี 
86 ทพญ. พิณบงกช กุพยพรรณ ไมมี 
87 ทพญ. พิมพประไพ บุญฤทธ์ิ ไมมี 
88 ทพญ. พีรญา ปานสอน ไมมี 
89 ทพญ. พีรนุช พงษพลิา ไมมี 
90 ทพญ. ภณิชชา เพชรหาญ ไมมี 
91 ทพ. ภัณฑิล อึงขจรกุล ไมมี 
92 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ มี 
93 ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร มี 
94 ทพ. ภาณ ุกลับอําไพ มี 
95 ทพญ. ภาวณิ ีตันกิตติวัฒน ไมมี 
96 ทพญ. ภาวิตา วานิชยหานนท มี 
97 ทพญ. มฆวัน เดนวฒันา มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
98 ทพญ. มิรันตี รุจิวณิชยกุล ไมมี 
99 ทพ. ยุทธพงศ โลไธสง ไมมี 

100. ทพ. รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา ไมมี 
101. ทพญ. รัตนา มโนยุทธ มี 
102. ทพญ. รุงทิวา จิรววิัฒนเสรี ไมมี 
103. ทพ. ฤทธา มาภักดวีงศ ไมมี 
104. ทพญ. วนัญญา นิยม ไมมี 
105. ทพ. วรเทพ ฉันทดิลก มี 
106. ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี ไมมี 
107. ทพญ. วรางคณา ยรรยงเกษมสุข ไมมี 
108. ทพ. วริทธ์ิ จูงเจริญวัฒนา ไมมี 
109. ทพญ. วริษนนัท ประสงควรานนท มี 
110 ทพ. วรุฒ ทองเกิด ไมมี 
111 ทพ. วสวัตต ปราณโีชติรส มี 
112 ทพญ. วัจนกร เสือด ี ไมมี 
113 ร.ต.อ.หญิง วันวิสาข  นามวงษ ไมมี 
114 ทพญ. วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ไมมี 
115 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ มี 
116 ทพญ. วิสมา วิทยานกุรกิจ มี 
117 ทพ. วิสิทธ์ิ สุนทรสิริพงศ มี 
118 ทพญ. ศรวณยี ไชยรัตน มี 
119 ทพ. ศรายุทธ จันทรหอม ไมมี 
120 ทพญ. ศศธร ภูตินาถ ไมมี 
121 ทพญ. ศศิธร เกรียงวฒันากุล ไมมี 
122 ทพญ. ศิวาพร สัจเดว มี 
123 ทพ. ศุภชัย ชนะชัย มี 
124 ทพ. สงกรานต พิทยจํารัส ไมมี 
125 ทพญ. สลิลทิพย ภาคยธวัช มี 
126 ทพญ. สลิลรัตน หอมหวล มี 
127 ทพญ. สาริศา ณ สงขลา ไมมี 
128 ทพ. สิขเรศ ประชานุกูล ไมมี 
129 ทพญ. สุดารัตน ตัญเจริญสุขจิต ไมมี 
130 ทพ. สุเทพ มวงสีเสียด ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
131 ทพญ. สุธาสินี สงวนเช้ือ มี 
132 ทพญ. สุธินี โชติคํ้าวงศ ไมมี 
133 ทพญ. สุธิรา ภักดีรักษา มี 
134 ทพ. สุธี ตันติปรีชาพงศ ไมมี 
135 ทพญ. สุพิชญา ศรีสันติสุข ไมมี 
136 ทพ. เสฎฐวุฒิ ภูริปญญาคุณ มี 
137 เรือโทหญิง เสลารัศม์ิ บุนนาค มี 
138 ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
139 เรือโทหญิง โสภิต รัตนสุมาวงศ มี 
140 ทพญ. หทัยกาญจน อัตตสิริลักษณ ไมมี 
141 ทพ. อภิวัฒน ไชยวฒัน ไมมี 
142 ทพญ. อภิสรา ธรรมาภิวนัท มี 
143 ทพญ. อรณิชา ผูกทวนทอง มี 
144 ทพญ. อรุณโรจน  เงินทองกระจาง ไมมี 
145 ทพญ. อสมาภรณ นิลพราหมณ มี 
146 ทพ. อัครราช เมืองแสน มี 
147 ทพ. อัครวินท อัคราวณิชย ไมมี 
148 ทพญ. อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธ์ิ มี 
149 ทพญ. อาทิตยา ดวงตา มี 
150 ทพญ. อารยา ธารีจารุ มี 
151 ทพญ. อิศรา เลิศรัชตากร ไมมี 
152 ทพญ. อิษยา กังวานชัยกุล ไมมี 
153 ทพญ. อุษณยี ปทมาลัย ไมมี 
154 ทพ. เอกพล พลเสนา มี 

 
 

 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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5.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กชกร บอคํา มี 
2 ทพญ. กนกวรรณ บุญพงษ มี 
3 ทพ. กิตติทัช วงศเวชวศิน มี 
4 ทพ. เกริกวัชร สุริยาอัมพร มี 
5 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไมมี 
6 ทพ. ขวัญวงศ บุญพิทักษ มี 
7 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ มี 
8 ทพ. คมกฤช ยัสโยธา ไมมี 
9 ทพญ. จงรัก เปนมูล ไมมี 
10 ทพ. จักรพันธ เท่ียงตรง ไมมี 
11 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี ไมมี 
12 ทพญ. จุฑาทิพย คําพานิชย มี 
13 ทพ. เจษฎา ธุวไมตรี ไมมี 
14 ทพ. ชนชน วะชังเงิน มี 
15 ทพญ. ชเนตตี ธนรักษ มี 
16 ทพญ. ชรินรัตน ศิริวชิยกุล ไมมี 
17 ทพ. ชวิน อําไพ ไมมี 
18 ทพญ. ชัญญกร ยศไพบูลย ไมมี 
19 ทพ. ชิน ศุภภิญญาโรจน ไมมี 
20 ทพญ. ชุติกานต บัดแกว ไมมี 
21 ทพ. ณัฐกร กิติศรี มี 
22 ทพ. ณัฐชัย จรัสพันธุกุล มี 
23 ทพญ. ณัฐยาภรณ ล้ิมสมัย มี 
24 ทพญ. ณิชมน ตติยรัตนพันธ์ิ มี 
25 ทพญ. ตวงรัตน วิวัฒนกุลพาณิชย มี 
26 ทพญ. ทักษิญา ทักษญิ มี 
27 ทพญ. ทิพรดี ภัทรโสภาชัย ไมมี 
28 ทพญ. ทิพาพร จุไรรัตนพร มี 
29 ทพญ. ธนพร พยุหะ มี 
30 ทพญ. ธัญญรัตน เลิศตรีภพ มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 ทพญ. ธัญรดา  คงสวัสดิ์ มี 
32 ทพญ. ธิติมา ธุระมนวงศ มี 
33 ทพญ. ธีระนัฏ สุขาพันธุ มี 
34 ทพญ. นพนันท  ตราเกียรติกุล มี 
35 ทพญ. นพวรรณ อําไพสุวรรณ ไมมี 
36 ทพ. นรปกรณ ชอบธรรม มี 
37 ทพญ. นันทมนัส ยางสุข มี 
38 ทพ. นิติ พัฒนพงศ มี 
39 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
40 ทพ. บริภัณฑ ฤทธ์ิถกล ไมมี 
41 ทพญ. บวรลักษณ ทวีเดช มี 
42 ทพญ. ปภาวด ีตันฑวรักษ มี 
43 ทพญ. ประภัสสร  พงศโชติวัฒน มี 
44 ทพญ. ปาณิศา รินทอง มี 
45 ทพญ. ปติธิดา คงชีพ มี 
46 ทพญ. ปยพร เฟองฟู มี 
47 ทพญ. แปงพิมพ จําปาศิริ ไมมี 
48 ทพญ. ผุสชา เผือกผอง มี 
49 ทพญ. พัชรีพร เกียรติดํารง มี 
50 ทพญ. ไพลิน อัศวเกยีรติสกุล มี 
51 ทพญ. ไพลิน เพชรโฆษิต มี 
52 ทพญ. ภัทรมร โพธ์ิวเิชียร มี 
53 ทพ. ภาณวุัฒน สีกงพาน มี 
54 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
55 ทพ. รัฐวิศว เพชรจนัทร มี 
56 ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก มี 
57 ทพญ. วนัสนันท บูรณพานิช มี 
58 ทพญ. วรนันต วนานนัต ไมมี 
59 ทพญ. วรพร หอมเสียง มี 
60 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
61 ทพ. วิชชา เกียรติพโิรดม ไมมี 
62 ทพ. ศรัณย กิตติศุภกร มี 
63 ทพญ. ศศธร อาจสูงเนิน มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
64 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
65 ทพญ. ศุทธดา บุญวรรโณ ไมมี 
66 ทพญ. สกาวรัศม์ิ ปทมาวิไล มี 
67 ทพญ. สวรรณญา สาลีงาม มี 
68 ทพ. สาธิต มาศสุพงศ ไมมี 
69 ทพ. สิทธินันต สุปยพันธุ มี 
70 ทพญ. สุชานันท รุงโรจนารักษ มี 
71 ทพญ. สุธิรา ภักดีรักษา มี 
72 ทพญ. สุภิดา อังคณาสินสิริ ไมมี 
73 ทพญ. สุรียพร โอฬารสกุลวงศ ไมมี 
74 ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
75 ทพญ. หทัยชนก เปรมจิตต มี 
76 ทพญ. หยาดฝน พลศรี มี 
77 ทพ. อดิเรก อนุสนธ์ิอดิสัย มี 
78 ทพญ. อธิษฐาน สถิตยกิตติ ไมมี 
79 ทพญ. อรพรรณ จินดาเลิศอุดมด ี มี 
80 ทพญ. อัจฉรา สุภมงคลชัยกุล ไมมี 
81 ทพญ. อัจฉริยา ต้ังจิตรตรง ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กนกกานต ขวญัสังข ไมมี 
2 ทพญ. กนกวรรณ บุญพงษ มี 
3 ทพ. กิตติทัช วงศเวชวศิน มี 
4 ทพ. กิตติศักดิ ์ ทิพรักษ มี 
5 ทพญ. ขนิษฐา ละภูเขียว ไมมี 
6 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ มี 
7 ทพ. คมกฤช ยัสโยธา ไมมี 
8  ทพญ. จินดาหรา  จันทรหลวง มี 
9 ทพ. ชวิน อําไพ ไมมี 
10 ทพญ. ชัญญกร ยศไพบูลย ไมมี 
11 ทพญ. ชุติกานต บัดแกว ไมมี 
12 ทพ. ณัฐชัย จรัสพันธุกุล มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
13 ทพญ. ณิชมน ตติยรัตนพันธ์ิ มี 
14 ทพญ. ตวงรัตน วิวัฒนกุลพาณิชย มี 
15 ทพญ. ทักษิญา ทักษญิ มี 
16 ทพญ. ทิพรดี ภัทรโสภาชัย ไมมี 
17 ทพญ. ทิพาพร จุไรรัตนพร มี 
18 ทพญ. ธนพร พยุหะ มี 
19 ทพ. ธนัญชย อ่ิมเอมกมล ไมมี 
20 ทพ. ธนัท จรัสรังสีชล มี 
21 ทพญ. ธัญรดา  คงสวัสดิ์ มี 
22 ทพ. นรปกรณ ชอบธรรม มี 
23 ทพญ. นวพร ฤทธ์ิวิรุฬห ไมมี 
24 ทพญ. ประไพพร เรือนใจม่ัน มี 
25 ทพญ. ปาณิศา รินทอง มี 
26 ทพญ. ปติธิดา คงชีพ มี 
27 ทพ. พัชรพล ทีฆอริยภาคย ไมมี 
28 ทพญ. พัชรีพร เกียรติดํารง มี 
29 ทพญ. พีรญา ปานสอน ไมมี 
30 ทพญ. ไพลิน อัศวเกยีรติสกุล มี 
31 ทพ. ภัทรพงศ ตันวาณิชกุล มี 
32 ทพญ. ภัทริน ธนังสถิร มี 
33 ทพ. ภาณวุัฒน สีกงพาน มี 
34 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
35 ทพ. รณวัฒน แสนสุข ไมมี 
36 ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก มี 
37 ทพญ. วนัสนันท บูรณพานิช มี 
38 ทพญ. วรลักษณ อังประภาพรชัย มี 
39 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
40 ทพญ. วันวิสา เนื่องเผือก มี 
41 ทพญ. ศศธร อาจสูงเนิน มี 
42 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
43 ทพ. สิทธินันต สุปยพันธุ มี 
44 ทพ. แสนภูมิ ศรีไพโรจน มี 
45 ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
46 ทพญ. หยาดฝน พลศรี มี 
47 ทพญ. อัจฉริยา ต้ังจิตรตรง ไมมี 
48 ทพญ. อิสรินทิพย เดนกองพล ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร บอคํา มี 
2 ทพญ. กนกกานต ขวญัสังข ไมมี 
3 ทพญ. กนกวรรณ บุญพงษ มี 
4 ทพ. กิตติทัช วงศเวชวศิน มี 
5 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ มี 
6 ทพ. คมกฤช ยัสโยธา ไมมี 
7 ทพ. จักรพันธ เท่ียงตรง ไมมี 
8 ทพญ. จิราภรณ คงฉว ี ไมมี 
9 ทพ. ชนชน วะชังเงิน มี 
10 ทพญ. ชเนตตี ธนรักษ มี 
11 ทพญ. ณิชมน ตติยรัตนพันธ์ิ มี 
12 ทพญ. ดรุณ ีชุมโรย มี 
13 ทพญ. ธนพร พยุหะ มี 
14 ทพ. นรปกรณ ชอบธรรม มี 
15 ทพญ. นารินทร แกวบัวสา ไมมี 
16 ทพญ. นิศารัตน ศรีทา มี 
17 ทพญ. ปภาวด ีตันฑวรักษ มี 
18 ทพญ. ปาณิศา รินทอง มี 
19 ทพญ. ปติธิดา คงชีพ มี 
20 ทพญ. ปยพร เฟองฟู มี 
21 ทพญ. พัชรีพร เกียรติดํารง มี 
22 ทพญ. พีรญา ปานสอน ไมมี 
23 ทพญ. ไพลิน อัศวเกยีรติสกุล มี 
24 ทพญ. ไพลิน เพชรโฆษิต มี 
25 ทพ. ภัทรพงศ ตันวาณิชกุล มี 
26 ทพญ. รฐา เทอดสุวรรณ ไมมี 
27 ทพ. รัฐวิศว เพชรจนัทร มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
28 ทพญ. ฤดีมาศ จิวะสุรัตน มี 
29 ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก มี 
30 ร.อ. วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน มี 
31 ทพญ. วันวิสา เนื่องเผือก มี 
32 ทพญ. ศศิประภา กรรํา มี 
33 ทพญ. สกาวรัศม์ิ ปทมาวิไล มี 
34 ทพ. สิทธินันต สุปยพันธุ มี 
35 ทพญ. สุชานันท รุงโรจนารักษ มี 
36 ทพญ. สุรัสวดี มีสัตย มี 
37 ทพญ. โสภาพรรณ แตงหอม มี 
38 ทพ. อดิเรก อนุสนธ์ิอดิสัย มี 
39 ทพญ. อรพรรณ จินดาเลิศอุดมด ี มี 
40 ทพญ. อิสรินทิพย เดนกองพล ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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6.  สาขาทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพ. จักรพงศ วารีรัตน ไมมี 
2 ร.ท.หญิง นุจรี พาณิชยเจริญรัตน มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 
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7.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กรกช กีรติคุณากร ไมมี 
2 ทพญ. กันตฤทัย สลีวงศ มี 
3 ทพญ. กัลยาณ ีต้ังประเสริฐ มี 
4 ทพ. กิตติพัฒน คูสินทรัพย มี 
5 ทพญ. กุนฑลดา วัฒนภัควงศ มี 
6 ทพญ. กุลรวี อินประโคน มี 
7 ทพ. เกษมสันต สุจริตวณิช ไมมี 
8 ทพญ. เกษรา แกวเขียว มี 
9 ทพ. คมสันต มนธาตุผลิน มี 
10 ทพญ. จุฑานุช  งามวฒิุพงศ ไมมี 
11 ทพญ. ฉัตรปกรณ เอ้ือวรธรรม มี 
12 ทพญ. ชวิสา ต้ังจิตติพร มี 
13 ทพญ. ชุติมา แกวกําไร มี 
14 ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ ไมมี 
15 ทพ. ธนบดี ยุทธยนืยง ไมมี 
16 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ มี 
17 ทพญ. นภสร ตันพิพฒัน ไมมี 
18 ทพญ. นรพร สุธีรยงประเสริฐ ไมมี 
19 ทพญ. นัทธีรา ภูมชาติ มี 
20 ทพ. บวร คงแสงดาว ไมมี 
21 ทพ. บวรพัทธ  ชัยรัตนางคกูล มี 
22 ทพ.  ประมาณ คุณเดชะ มี 
23 รอยตรีหญิง พรรณปพร พริิยะโยธิน มี 
24 ทพญ. เพ็ญแข อยูเสดียง มี 
25 เรืออากาศโทหญิง เพียงฟา กองเกียรติกูล มี 
26 ทพญ. ภคภัทร วิมลมุกข มี 
27 ทพญ. ภาสิน ีนวมวิสุทธ์ิ ไมมี 
28 ทพญ. มนัสว ีอาจสมโภช มี 
29 ทพญ รุงวรินทร เลาหะกาญจนศิริ ไมมี 
30 ทพ. เรืองตะวนั เรืองยังมี ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
31 นส วรรณา วรกาญจนบุญ มี 
32 ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ ไมมี 
33 ทพญ. วริษฐา อินทฤทธ์ิ มี 
34 ทพญ. วิชญา ไฝเครือ มี 
35 ทพญ. วิชญาพรรณ อังคสุวรรณ มี 
36 ทพญ. ศรัณยพร วงษมานิตย มี 
37 ทพ. ศรายุธ ชินโคตรพงศ มี 
38 ทพ. ศุภเนตร ลาภวฒันา ไมมี 
39 ทพญ. สุชญา นิ่มกุลรัตน ไมมี 
40 ทพญ. สุนิสา  แซโก มี 
41 ทพญ. สุนิสา ศรีสมเกียรติ มี 
42 ทพญ. สุมนา เชษฐวชัรพันธุ มี 
43 ทพญ. หทัยภัทร วงศหิรัญเดชา ไมมี 
44 ทพญ. อุมาพร พรหมแกว ไมมี 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กรกช กีรติคุณากร ไมมี 
2 ทพญ. กันตฤทัย สลีวงศ มี 
3 ทพญ. กัลยาณ ีต้ังประเสริฐ มี 
4 ทพ. กิตติพัฒน คูสินทรัพย มี 
5 ทพญ. กุนฑลดา วัฒนภัควงศ มี 
6 ทพญ. กุลรวี อินประโคน มี 
7 ทพญ. เกษรา แกวเขียว มี 
8 ทพ. คมสันต มนธาตุผลิน มี 
9 รอยตรีหญิง จารุวรรณ  ตันบุญ ไมมี 
10 ทพญ. จุฑานุช  งามวฒิุพงศ ไมมี 
11 ทพญ. ฉัตรปกรณ เอ้ือวรธรรม มี 
12 ทพญ. ชวิสา ต้ังจิตติพร มี 
13 ทพญ. ณชนก เกศพิชญวัฒนา มี 
14 ทพญ. ณัชชา รังสฤษฎวุฒิกุล ไมมี 
15 ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ ไมมี 
16 ทพญ. ณิชมน แสงวสัิย มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
17 ทพ. เทพฤทธ์ิ วิศวะวาทิน ไมมี 
18 ทพ. ธนบดี ยุทธยนืยง ไมมี 
19 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ มี 
20 ทพญ. นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย มี 
21 ทพญ. นริศรา  บุญรอด มี 
22 ทพญ. นัทธีรา ภูมชาติ มี 
23 ทพ. บวร คงแสงดาว ไมมี 
24 ทพ. บวรพัทธ  ชัยรัตนางคกูล มี 
25 ทพ. บุญเสริม โควตระกูล มี 
26 ทพ.  ประมาณ คุณเดชะ มี 
27 ทพญ. พรพนิต ศิวเวทพิกุล มี 
28 รอยตรีหญิง พรรณปพร พริิยะโยธิน มี 
29 ทพญ. พรหมธิดา  พรหมจารย มี 
30 ทพญ. พิชชานันท ลังการพินธุ ไมมี 
31 ทพญ. พิมพนรา เพ็งอุดม มี 
32 ทพญ. เพ็ญแข อยูเสดียง มี 
33 เรืออากาศโทหญิง เพียงฟา กองเกียรติกูล มี 
34 ทพญ. ภคภัทร วิมลมุกข มี 
35 ทพ. ภาณุพงศ ธรรมพิบูล มี 
36 ทพ. ภาณวุัฒน  ตันประสาท มี 
37 ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร ไมมี 
38 ทพญ. ภิญญดา ชูใหม มี 
39 ทพญ. ภูมิจิตรา จารุพงศา ไมมี 
40 ทพญ. รังสิมา จารีบูรณภาพ มี 
41 ทพญ รุงวรินทร เลาหะกาญจนศิริ ไมมี 
42 ทพ. เรืองตะวนั เรืองยังมี ไมมี 
43 นส วรรณา วรกาญจนบุญ มี 
44 ทพญ. วริศรา พึ่งวัธนะ ไมมี 
45 ทพญ. วริษฐา อินทฤทธ์ิ มี 
46 ทพญ. วิชญา ไฝเครือ มี 
47 ทพญ. วิชญาพรรณ อังคสุวรรณ มี 
48 ทพญ. ศรัณยพร วงษมานิตย มี 
49 ทพญ. ศรัณยา พลศรี มี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
50 ทพ. ศรายุธ ชินโคตรพงศ มี 
51 ทพญ. สุชญา นิ่มกุลรัตน ไมมี 
52 ทพญ. สุนิสา  แซโก มี 
53 ทพญ. สุนิสา ศรีสมเกียรติ มี 
54 ทพญ. สุภาวด ีวงศพทัิกษ มี 
55 ทพญ. สุมนา เชษฐวชัรพันธุ มี 
56 ทพ. โสรัจจ พิเชฐวณิชยสกุล มี 
57 ทพญ. หทัยภัทร วงศหิรัญเดชา ไมมี 
58 ทพ. อานนทชัย  จนัทรสุนทรภาส มี 
59 ทพญ. อุมาพร พรหมแกว ไมมี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************* 



 40

8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 

1 ทพญ. กนกวรรณ บุญพงษ มี 
2 ทพญ. กฤตพร จอมเทพมาลา มี 
3 ทพญ. กิติณ ีวัฒนสุขชัย ไมมี 
4 ทพญ. เขมชนก พรหมบุญ มี 
5 ทพ. คมกริช ละคร ไมมี 
6 ทพญ. โชษิตา บรรณเกียรติกุล ไมมี 
7 ทพญ. ณัฏฐรี ผลิตกรรม ไมมี 
8 ทพ. ณัฐวฒิุ บริกุล ไมมี 
9 ทพ. ดุสิต นันทนพบูิล ไมมี 
10 ทพญ. ปติธิดา คงชีพ มี 
11 ทพ. เมธา เสรีธรรมานุวัฒน ไมมี 
12 ทพญ. ศีลัสยา ลีลาพงศฤทธ์ิ มี 
13 ทพญ. อริสา หงษโสภา ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************* 
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9.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร หิรัญญากร มี 
2 ทพญ. กนกวรรณ วลีรัตนวงศ มี 
3 ทพญ. กัลยาณ ีต้ังประเสริฐ มี 
4 ทพญ. จิราภรณ กิตติพงษพัฒนา มี 
5 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
6 ทพญ. ฐิตาภัทร  พฤกษากร มี 
7 ทพ. ณัฏฐพัตร วุฒิมหานนท มี 
8 ทพญ. ณัฐธีรา ลีลานุสรณ มี 
9 ทพญ. ณิชมน แสงวสัิย มี 
10 ทพญ. ทับทิม เช้ือหมอ มี 
11 ทพ. ธนวรรษ อินทรแกวศรี มี 
12 ทพ. ธวัชชัย ลิขิตถาวร มี 
13 ทพญ. ธันยภรณ ล้ีสมประสงค มี 
14 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ มี 
15 ทพญ. นภัสสร องคพิเชฐเมธา ไมมี 
16 ทพ. นิติ พัฒนพงศ มี 
17 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
18 ทพญ. บงกช สมราช มี 
19 ทพญ. ปาลิตา ปญโญ มี 
20 ทพญ. พอพลอย เจียมจรัสรังษี มี 
21 ทพ. พัลลภ สุวรรณอําไพ มี 
22 ทพ. ภูมิพัฒน ลีชนะวานิชพันธ มี 
23 ทพญ. รวีวรรณ เอกวสิิฐ มี 
24 ทพญ. ลักขณา ทองรอบ มี 
25 ทพญ. ศศิวิมล คํายศ ไมมี 
26 ทพญ. ศุทธดา บุญวรรโณ ไมมี 
27 ทพญ. สลิลทิพย กาญจนการุณ มี 
28 ทพ. สิรวิชญ พินิจรัตนพันธ ไมมี 
29 ทพญ. สุกัญญา ม่ันฤกษ มี 
30 ทพ. อนันต ล้ิมจินดานุวัฒน ไมมี 
31 ทพญ. อลิษา ติระรัตนสมโภช มี 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร หิรัญญากร มี 
2 ทพญ. กนกวรรณ วลีรัตนวงศ มี 
3 ทพญ. จิราภรณ กิตติพงษพัฒนา มี 
4 นส ชญณิพัฑฒ เจริญวงศสวัสดิ ์ ไมมี 
5 ทพญ. ฐิตาภัทร  พฤกษากร มี 
6 นาง ณัฐอรญ ธนัยนพรัตน มี 
7 ทพญ. ณิชมน แสงวสัิย มี 
8 ทพญ. ทับทิม เช้ือหมอ มี 
9 ทพ. ธนวรรษ อินทรแกวศรี มี 
10 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ มี 
11 ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพัน ไมมี 
12 ทพญ. นิสา สุวรรณพรหม มี 
13 ทพ. บัญชา สินคณารักษ มี 
14 ทพญ. ปาลิตา ปญโญ มี 
15 ทพญ. ปยธิดา ต้ังกิตติศัพท ไมมี 
16 ทพญ. พลอย ชัยสุวรรณรักษ ไมมี 
17 ทพ. พัลลภ สุวรรณอําไพ มี 
18 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ มี 
19 ทพ. ภิญโญ เกิดผลวัฒนา มี 
20 ทพญ. ภูมรินทร ธรรมมนุญกุล มี 
21 ทพ. ภูมิพัฒน ลีชนะวานิชพันธ มี 
22 ทพญ. ศกลวรรณ ขยันการนาว ี ไมมี 
23 ทพญ. ศศิวิมล คํายศ ไมมี 
24 ทพญ. อนุธิดา ฝนสาย มี 
25 ทพญ. อลิษา ติระรัตนสมโภช มี 
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สถาบันทันตกรรม 

ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
1 ทพญ. กชกร หิรัญญากร มี 
2 ทพญ. กนกวรรณ วลีรัตนวงศ มี 
3 ทพญ. กัลยาณ ีต้ังประเสริฐ มี 
4 ทพญ. จิราภรณ กิตติพงษพัฒนา มี 
5 ทพญ. จุฬาภรณ ศรีพวาทกุล มี 
6 ทพ. ณัฏฐพัตร วุฒิมหานนท มี 
7 ทพญ. ณัฐธีรา ลีลานุสรณ มี 
8 ทพญ. ณิชมน แสงวสัิย มี 
9 ทพญ. ทับทิม เช้ือหมอ มี 
10 ทพญ. ธันยภรณ ล้ีสมประสงค มี 
11 ทพญ. ธารารัตน พรมทอง มี 
12 ทพญ. ธิดา วรรังสฤษฎ์ิ มี 
13 ทพญ. นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย มี 
14 ทพญ. นภัสสร องคพิเชฐเมธา ไมมี 
15 ทพ. นัชฒภัทร ปานอําพัน ไมมี 
16 ทพ. นิติ พัฒนพงศ มี 
17 ทพญ. นุสรา ศรีแสง มี 
18 ทพญ. บงกช สมราช มี 
19 ทพญ. พรหมธิดา  พรหมจารย มี 
20 ทพญ. พลอย ชัยสุวรรณรักษ ไมมี 
21 ทพญ. พอพลอย เจียมจรัสรังษี มี 
22 ทพ. พัลลภ สุวรรณอําไพ มี 
23 ทพญ. เพียงฤทัย ฤกษสมโภชน มี 
24 ทพ. ไพศาล ปญสุวรรณวงศ มี 
25 ทพญ. ภัทรมาศ เรืองสวัสดิ์ มี 
26 ทพ. ภาณุพงศ กุลรัตน มี 
27 ทพญ. ภูมรินทร ธรรมมนุญกุล มี 
28 ทพญ. ยศวด ีชวาลตันพิพัทธ มี 
29 ทพญ. ลักขณา ทองรอบ มี 
30 ทพญ. ศกลวรรณ ขยันการนาว ี ไมมี 
31 ทพญ. ศศิวิมล คํายศ ไมมี 
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ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด 
32 ทพญ. ศิริพิมพ เศวตชัยกุล มี 
33 ทพญ. ศุทธดา บุญวรรโณ ไมมี 
34 ทพญ. สลิลทิพย กาญจนการุณ มี 
35 ทพญ. สุรียพร โอฬารสกุลวงศ ไมมี 

 
หมายเหตุ 1. ผูสมัครท่ีมีตนสังกัดจะตองนําหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมายื่นในวันท่ี
สอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

2. โปรดดูรายละเอียดกําหนดการสอบคัดเลือกเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาตางๆ ไดท่ี 
www.royalthaident.org หนาการสมัครการสอบ หัวขอการสมัครเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   29   มกราคม  พ.ศ.2559 
 
 
                         

                                                                                                        (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


