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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 - 15.20 น. 2 

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ ชัน้ 4 ส่วนหลัง 3 

------------------------------------------- 4 

ผู้เข้าประชุม 5 
1. อาจารย์ ดร.ทนัตแพทย์สพุฒัชยั  บญุประถมัภ์   ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 6 
2. สมาชิกองค์กรแพทย์ประเภทสามญั จ านวน 94 คน    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 7 
3. สมาชิกองค์กรแพทย์ประเภทวสิามญั จ านวน 116 คน   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 8 
 9 
ฝ่ายเลขานุการ 10 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนัตแพทย์หญิงจิรา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานกุาร  11 
2. นางสาวลาลิตย์     โอภาสรัตน์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 12 
3. นางสาวปทิตตา   เหลืองประภา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 13 
 14 
เร่ิมประชมุเวลา  12.30 น. 15 

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 16 
เปิดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  และร่วม17 
รับประทานอาหารกลางวนั จากนัน้ประธานองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ18 
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้19 
 20 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 21 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 ในการประชุม22 
เมื่อวนัพุธท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 15.20 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทนัตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระ23 
เกียรติฯ ชัน้ 4 ส่วนหลงั จ านวน 8 หน้า ซึง่ท่ีประชมุสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ท่ี QR CODE ในเอกสารที่แจกในท่ี24 
ประชุม หรือ หรือเว็บไซต์  “www.dt.mahidol.ac.th/th/องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์” ในหวัข้อ การประชุมใหญ่สามญั25 
ประจ าปี 26 

 27 
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชมุดงักลา่วโดยไมม่ีข้อแก้ไข 28 

 29 
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ประจ าปี 2561 30 

 ประธานรายงานผลการด าเนินงานองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ประจ าปี 2561 แก่ท่ีประชมุ ดงัอย่างละเอียด31 
ตอ่ไปนี ้32 
 33 
 34 
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2.1 การประชุมเพื่อด าเนินงานองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 1 
คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ วาระท่ี 3  (ปี 2560 – 2561) ด าเนินการจดัการประชมุ2 

เพ่ือบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ และคณะอนกุรรมการฯ ทางด้านตา่งๆ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 3 
- คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านพิจารณารับแพทย์และทนัตแพทย์ 4 
- คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านวิชาการ 5 
- คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านมาตรฐานวิชาชีพทางทนัตกรรม 6 
- คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านสร้างเสริมสขุภาพและสวสัดิการ 7 
- คณะอนกุรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านความเสียหายท่ีเกิดกบัผู้ รับบริการทางทนัตกรรม 8 

2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟ้ืนคืนชีพส าหรับทันตแพทย์/แพทย์ Basic Life 9 
Support” (Provider) 10 
องค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ และคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านวิชาการ           11 

จดักิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการการช่วยฟืน้คืนชีพส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ Basic Life Support (Provider) 12 
ในหลกัสตูรของสมาคมแพทย์โรคหวัใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ 13 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบนัจากการด าเนินการงานอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556 และในปี 2561 มีการจดัการอบรม14 
ในปี 2561 จ านวน 2 ครัง้ ได้แก่ วนัท่ี 4 กรกฏาคม 2561 และ วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ทัง้นี ม้ีสมาชิกทนัตแพทย์/แพทย์ 15 
ผ่านการอบรมช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐานและได้รับใบรับรองการฝึกอบรมที่ยงัมีผลบงัคบัใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.16 จาก16 
จ านวนสมาชิกทัง้หมด 17 

2.3 กจิกรรมการอบรมในหวัข้อ “Mahidol Dental Safety Goals”  18 
ด้วย องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีหน้าท่ีหลกัในการชีน้ านโยบาย/แนวทาง19 

ปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพแก่สมาชิก รวมทัง้การดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือ20 
ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานบริการทางทนัตกรรมและทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีคณุภาพ จึงด าเนินการจัด21 
กิจกรรมการอบรมในหวัข้อ “Mahidol Dental Safety Goals” ให้แก่สมาชิก ในวนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 22 
– 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชัน้ 3 ส่วนหลงั โดย ผศ.ทพ.สรุกิจ วิสทุธิวฒันากร 23 
รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ เป็นผู้บรรยาย ในเนือ้หามาตรฐานความปลอดภยัทาง24 
ทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล Mahidol Dental Safety Goals 2016 25 

2.4 กจิกรรมการประชุมวิชาการ เร่ือง “How to achieve predictable esthetic outcomes with porcelain 26 
restorations” 27 
คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ ทางด้านวิชาการ ได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการ 28 

เร่ือง “How to achieve predictable esthetic outcomes with porcelain restorations” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้29 
ทนัตแพทย์สามารถประเมินความสวยงามของรอยยิม้ และวางแผนการรักษาร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ30 
รอยยิม้ และเพ่ือให้ทนัตแพทย์สามารถให้การรักษาได้ตามแผนการรักษาท่ีวางไว้ และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ป่วย โดยมี31 
ทนัตแพทย์หญิงอลิสา ตาปนานนท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย 32 
 33 

ที่ประชุม รับทราบ 34 
 35 
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ระเบียบวาระที่ 3  คณะกรรมมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ วาระปี 2562 - 2564 1 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองคณะกรรมมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ วาระปี 2562 - 2564 2 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ วาระ เดิมได้หมดวาระในวนัที่ 16 3 
พฤศจิกายน 2561 จึงด าเนินการขอเสนอช่ือและการเลือกตัง้ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และ4 
ทนัตแพทย์ ซึง่ระบุในธรรมนูญองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประกาศใช้ 5 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ดงันี ้6 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 3 คน ที่มาจากต าแหน่งผู้บริหารของคณะทนัตแพทยศาสตร์ ระดบัผู้ช่วย7 
คณบดีขึน้ไป ได้แก่  8 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนัตแพทย์หญิงวิภาดา    เลิศฤทธ์ิ   9 
รองคณบดี 10 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนัตแพทย์บณัฑิต    จิรจริยาเวช  11 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศกึษา 12 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนัตแพทย์หญิงกลัยา    ยนัต์พิเศษ  13 
รองคณบดีฝ่ายการคลงัและพสัดุ 14 

 กรรมการโดยการเลือกต้ัง 15 
กรรมการโดยการเลือกตัง้จากหวัหน้าภาควิชา จ านวน 2 คน ด าเนินการเลือกตัง้จากที่ประชุมกรรมการ16 

ประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้แก่ 17 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญิงอารยา   พงษ์หาญยุทธ 18 

หวัหน้าภาควิชาทนัตกรรมเด็ก 19 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทนัตแพทย์เกียรติอนนัต์ บุญศิริเศรษฐ 20 

 หวัหน้าภาควิชาศลัยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเซียล 21 
กรรมการโดยการเลือกตัง้จากอาจารย์ทนัตแพทย์-แพทย์ ประเภทอาจารย์ประจ า จ านวน 3 คน ด าเนินการ22 

เลือกตัง้โดยสภาอาจารย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้แก่ 23 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนัตแพทย์สรุกิจ   วิสทุธิวฒันากร 24 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญิงจิรา   กิติทรัพย์กาญจนา 25 
3) อาจารย์ ดร.ทนัตแพทย์สพุฒัชยั    บุญประถมัภ์ 26 

กรรมการโดยการเลือกตัง้จากทนัตแพทย์ จ านวน 4 คน (ทนัตแพทย์สญัญาปฏิบตัิงาน/ปฏิบตัิงานประจ า/27 
ชดใช้ทุน) ด าเนินการเลือกตัง้โดยสภาอาจารย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้แก่ 28 

1) ทนัตแพทย์ศภุชยั      สธีุโรจน์ตระกูล 29 
2) ทนัตแพทย์หญิงเดือน     ปัญจปิยะกุล 30 
3) ทนัตแพทย์หญิงพิมลมาศ     ณ สงขลา 31 
4) ทนัตแพทย์หญิงเมตตา     ไชยวงศ์ 32 
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 1 คนกรรมการผู้แทนจากทนัตแพทย์เฉพาะทาง หรือทนัตแพทย์1 
ประจ าบ้าน หรือทนัตแพทย์ท่ีศกึษาหลกัสตูรหลงัปริญญา จ านวน 1 คน โดยการเสนอช่ือผ่านรองคณบดี ท่ีปฏิบตัิงาน2 
ด้านนกัศกึษาหลงัปริญญา ได้แก่ ทนัตแพทย์มานพ ยศดี 3 

และได้ด าเนินการจดัประชุมผู้ ได้รับการเสนอชื่อและผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร4 
แพทย์และทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ในวนัศกุร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม B03 อาคารเฉลิมพระ5 
เกียรติ 50 พรรษา ชัน้ 7 เพื่อด าเนินการลงคะแนนใช้มติเสียงข้างมากเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการบริหารองค์กร6 
แพทย์และทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วาระปี 2562 - 2564 7 

จากผลการลงมติ ผู้ ได้รับการลงมติให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และ            8 
ทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วาระปี 2562 - 2564  คือ  อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย 9 
บุญประถัมภ์ และ อาจารย์ ดร.ทพ.สพุฒัชยั บุญประถมัภ์ เลือกกรรมการ 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งรองประธานคณะ10 
กรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วาระปี  2562 - 2564คือ 11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร และเลือกกรรมการ 1 ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งเลขานกุารและ12 
กรรมการคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วาระปี 2562 - 13 
2564 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญิงจริา กติทิรัพย์กาญจนา 14 
 ทัง้ นี ไ้ ด้มี รายนามคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  15 
มหาวิทยาลยัมหิดล วาระปี 2562 - 2564 ตามค าสัง่คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 908/2561 ลงวนัท่ี 16 
19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชมุ 17 
 18 

ที่ประชุม รับทราบ 19 
 20 
เลิกประชมุเวลา 14.20  น.  21 
 22 
 23 

(นางสาวลาลิตย์  โอภาสรัตน์)                         (ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา) 24 
ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ                             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 25 

 26 
 27 
 28 

(อ.ดร.ทพ.สพุฒัชยั บญุประถมัภ์) 29 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทนัตแพทย์ 30 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 31 
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จ ำนวนสมำชิกเข้ำร่วมทัง้สิน้ 210 คน

ประเภทสมาชิกสามญั จ านวน 94 คน

ประเภทสมาชิกวิสามญั จ านวน 116 คน

ล ำดับ ประภทสมำชิก ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด

1 สามญั อ.ดร.ทพ.สพุฒัชยั   บญุประถมัภ์ ประธานกรรมการ
2 สามญั ผศ.ทพ.สรุกิจ   วิสทุธิวฒันากร รองประธานกรรมการ
3 สามญั ผศ.ทพ.บณัฑิต   จิรจริยาเวช กรรมการ
4 สามญั ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนนัต์   บญุศิริเศรษฐ กรรมการ
5 สามญั รศ.ดร.ทพญ.อารยา   พงษ์หาญยทุธ กรรมการ
6 วิสามญั ทพญ.เดือน   ปัญจปิยะกลุ กรรมการ
7 วิสามญั ทพญ.พิมลมาศ   ณ สงขลา กรรมการ
8 วิสามญั ทพ.ศภุชยั   สธีุโรจน์ตระกลู กรรมการ
9 วิสามญั ทพญ.เมตตา   ไชวงศ์ กรรมการ
10 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.จิรา   กิติทรัพย์กาญจนา เลขานกุารและกรรมการ
11 วิสามญั ทพ.มานพ   ยศดี ผู้ชว่ยเลขานกุารและกรรมการ
12 สามญั ผศ.ทพญ.ภทัรวดี   ลีลาทวีวฒิุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศกึษานานาชาติ
13 สามญั รศ.ดร.ทพ.ชชูยั   อนนัต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพ
14 สามญั รศ.ดร.ทพ.พิศลย์   เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
15 สามญั ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์   สนัติวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์
16 สามญั ดร.ทพญ.นิศารัตน์   เรืองสวสัดิ์ ภาควิชาเภสชัวิทยา
17 สามญั ทพ.กฤษฏิ์   รัตนวรรณสกลุ ภาควิชาเภสชัวิทยา
18 สามญั รศ.ทพญ.เพชรรัตน์   ไกรวพนัธุ์ ภาควิชาเภสชัวิทยา
19 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.นฤมล   พนัธุ์ประดิษฐ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่งปากและปริทนัตวิทยา
20 สามญั รศ.ทพ.ยสวิมล   คผูาสขุ ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่งปากและปริทนัตวิทยา
21 สามญั ศ.คลินิกดร.ทพญ.วรุณี   เกิดวงศ์บณัฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่งปากและปริทนัตวิทยา
22 สามญั รศ.ดร.ทพ.บญุนิตย์   ทวีบรูณ์ ภาควิชาจลุชีววิทยาชอ่งปาก
23 สามญั รศ.ดร.ทพญ.จินตนา   ลภิรัตนกลุ ภาควิชาจลุชีววิทยาชอ่งปาก
24 สามญั ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ   ทวีบรูณ์ ภาควิชาจลุชีววิทยาชอ่งปาก
25 สามญั ทพญ.วรางคณา   จิรรัตนโสภา ภาควิชาทนัตกรรมเด็ก
26 สามญั ทพญ.วีริษฏา   ยิม้เจริญ ภาควิชาทนัตกรรมเด็ก
27 สามญั ผศ.ทพญ.อภิวนัทน์   สมทุรคีรี ภาควิชาทนัตกรรมเด็ก
28 สามญั ผู้ชว่ย อ.ทพญ.อภิชญา   มโนเพ็ชรเกษม ภาควิชาทนัตกรรมเด็ก
29 สามญั อ.ทพญ.ปนิดา   ภาวิไล ภาควิชาทนัตกรรมเด็ก
30 สามญั ผศ.ดร.ทพ.ณฐัพล   ตัง้จิตร ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
31 สามญั ศ.คลินิกทพ.สรุชยั   เดชคณุากร ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
32 สามญั ศ.คลินิกทพญ.พรรัชนี   แสวงกิจ ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
33 สามญั อ.ดร.ทพญ.รชยา   จินตวลากร ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
34 สามญั อ.ทพ.พงศธร   พูท่องค า ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วนัพธุที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30-15.20 น.. ณห้องประชมุเทพรัตนทนัตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชัน้ 4 สว่นหลงั
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ล ำดับ ประภทสมำชิก ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด

35 สามญั อ.ทพ.ศภุกิจ   เพียรจิตเลิศขจร ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
36 สามญั อ.ทพญ.นนัทินี   นนัทวณิชย์ แสงไฟ ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
37 สามญั อ.ทพญ.ยอดหทยั   สาตราวาหะ ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
38 สามญั อ.ทพญ.ศรินนา   ตนัติธนเศรษฐ์ ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
39 สามญั อ.พท.ชยัพล   ชวีวรรณากร ภาควิชาทนัตกรรมจดัฟัน
40 สามญั ทพญ.ณิชา   ลกัษมีจรัลกลุ ภาควิชาทนัตกรรมชมุชน
41 สามญั ทพญ.สิรินทิพย์   อมรสรุเดช ภาควิชาทนัตกรรมชมุชน
42 สามญั ดร.ทพญ.บณุทริกา   ช่ืนจิตกลุถาวร ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
43 สามญั ทพ.ฐานวฒิุ   คงปรีชา ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
44 สามญั ทพ.ประณยั   นาคะปักษิณ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
45 สามญั ทพ.ปริญญา   อมรเศรษฐชยั ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
46 สามญั ทพ.ภทัร์   ภูเ่จริญ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
47 สามญั ทพ.ภาณพุล   คณุะสารพนัธ์ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
48 สามญั ทพ.ศภุชยั   สพุรรณกลุ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
49 สามญั ทพ.สารัช   สริุยาแสงเพ็ชร ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
50 สามญั ทพญ.ชนิตา   ตนัติพจน์ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
51 สามญั ทพญ.อรนชุ   เจียรสจิุตวิมล ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
52 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.ศศิภา   ธีรดิลก ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
53 สามญั ผศ.ทพ.วรพงษ์   ปัญญายงค์ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
54 สามญั รศ.ดร.ทพญ.สิริบงัอร   พิบลูนิยม โขวิฑรูกิจ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
55 สามญั รศ.ทพ.สมชยั   มโนพฒันกลุ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
56 สามญั ศ.คลินิกทพญ.ทศันีย์   เต็งรังสรรค์ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
57 สามญั ศ.คลินิกทพญ.วนิดา   นิมมานนท์ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู
58 สามญั ดร.ทพ.ณฐัดนยั   โชติประเสริฐ ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
59 สามญั ทพ.ภทัรวิทย์   อิงคนานวุฒัน์ ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
60 สามญั ทพญ.วิสาลกัษณ์   ปัญญาวฒันานนท์ ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
61 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์   วงศ์ล า่ซ า ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
62 สามญั ผศ.ทพ.โชติรส   คผูาสขุ ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
63 สามญั รศ.ดร.ทพ.วิชญ   กาญจนะวสิต ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
64 สามญั รศ.ดร.ทพ.สมชาย   อรุพีพล ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
65 สามญั รศ.ทพญ.พจมาน   ศรีนวรัตน์ ภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์
66 สามญั ทพ.นฑัวิชญ์   นิยมสจุริต ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
67 สามญั ผศ.ดร.ทพ.ดนชิุษณ์   พนมยงค์ ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
68 สามญั ผศ.ดร.ทพ.พงศ์   พงศ์พฤกษา ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
69 สามญั ผศ.ทพญ.วชัราภรณ์   คผูาสขุ ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
70 สามญั รศ.ดร.ทพ.ชลธชา   ห้านิรัติศยั ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
71 สามญั รศ.ทพญ.นาฏยา   วงษ์ปาน ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
72 สามญั ศ.คลินิกทพ.ศภุชยั   สทุธิมณัฑนกลุ ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
73 สามญั อ.ทพญ.ลลิดา   องค์ชวลิต ภาควิชาทนัตกรรมหตัถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
74 สามญั ทพ.ธีรชยั   โกศลัวฒัน์ ภาควิชาพยาธิวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
75 สามญั ทพญ.อญัชิสา   อิทธิวราพจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
76 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ   ลาภธนทรัพย์กลุ ภาควิชาพยาธิวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
77 สามญั ผศ.ทพ.ราชยั   จงึสมจิตต์ ภาควิชาพยาธิวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
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78 สามญั รศ.ดร.ทพญ.โสภี   ภมิูสวสัดิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
79 สามญั ดร.ทพญ.ปรียพร   ศรีมาวงษ์ ภาควิชารังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
80 สามญั ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ   อารยะสนัติภาพ ภาควิชารังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
81 สามญั รศ.ดร.ทพญ.สชุยา   ด ารงค์ศรี ภาควิชารังสีวิทยาชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
82 สามญั ดร.ทพ.ชเูกียรติ   วชิรลาภไพฑรูย์ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว
83 สามญั ทพญ.สภุาวดี   จริยะสกลุโรจน์ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว
84 สามญั ผศ.ทพญ.สนีุ   พงศ์โรจน์เผ่า ภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว
85 สามญั รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิ์   ไมตรีรัตนะกลุ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว
86 สามญั ศ.คลินิก ทพญ. ณฏัยา อศัววรฤทธ์ิ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคีย้ว
87 สามญั ดร.นพ.ทพ.ณฐัพงศ์   สิรินทวฒัน์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
88 สามญั ทพ.ธีรณฐั   ชยัยะสมทุร ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
89 สามญั นพ.ทพ.ชากร   วรกลุพิพฒัน์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
90 สามญั ผศ.ทพ.ยทุธศกัดิ์   เกรียงเชิดศกัดิ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
91 สามญั ผศ.พญ.ดวงดี   รัมมะศกัดิ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
92 สามญั พญ.เทพรัตน์   เลิศวิเศษธีรกลุ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
93 สามญั รศ.พญ.เบญจมาศ   อภิพนัธุ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
94 สามญั ศ.ทพ.ณฐัเมศร์   วงศ์สิริฉัตร ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
95 สามญั อ.นพ.ทพ.คณิน   อรุณากรู ภาควิชาศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
96 สามญั ทพ.รัฐวิศว์   เพชรจนัทร์ ศ.ทนัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ
97 สามญั ทพญ.ฉัตฑริกา   ฉัตรณรงค์ชยั ศ.ทนัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ
98 สามญั ทพญ.ชวลัรัตณ์   จนัทร์พินิจรัตน์ ศ.ทนัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ
99 สามญั ทพญ.ดลพร   ถกลวิบลูย์ ศ.ทนัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ
100 วิสามญั ทพ.เจริญ   วกลุชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
101 วิสามญั ทพ.ชนวตุม์   อศัวนนัท์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
102 วิสามญั ทพ.ชยัยศ   หงส์จินดาพงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
103 วิสามญั ทพ.ณฎัฐ์   เหลืองศรีกลุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
104 วิสามญั ทพ.ณฐัพงศ์   กนกวิรุฬห์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
105 วิสามญั ทพ.ธนบดี   อาชวานนัทกลุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
106 วิสามญั ทพ.ธนพล   อริยะนนัทกะ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
107 วิสามญั ทพ.ธนศกัดิ์   ถมัภ์บรรฑุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
108 วิสามญั ทพ.พงษ์เอก   ตาดทอง โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
109 วิสามญั ทพ.พจน์   พนัธุ์สวา่งวงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
110 วิสามญั ทพ.ภคพล   บญุโสภาวงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
111 วิสามญั ทพ.ราชศกัดิ์   ปัญญายง โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
112 วิสามญั ทพ.วิชยั   วรยศโกวิท โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
113 วิสามญั ทพ.วิทวสั   มานิตพิศาลกลุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
114 วิสามญั ทพ.สมเกียรติ   รุ่งตระกลูชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
115 วิสามญั ทพ.สมคิด   รงค์กรรภิรมย์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
116 วิสามญั ทพ.สมลกัษณ์   ภิญโญมิตร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
117 วิสามญั ทพ.สมศกัดิ์   สรุพฤกษ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
118 วิสามญั ทพ.สิริพฒัน์   ก้องกิตติวงค์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
119 วิสามญั ทพ.สเุมธ   เต็มสขุยิ่ง โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
120 วิสามญั ทพ.สทุธ์   พนัธุ์สวา่งวงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
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121 วิสามญั ทพ.องอาจ   พฒิุพิสิฐเชฐ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
122 วิสามญั ทพญ. ลกัษณา  ลิ่มปิยะกรณ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
123 วิสามญั ทพญ.เกศินี   สิงห์ศนัสนีย์ศิริ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
124 วิสามญั ทพญ.เทพิน   บญุญะพานิชสกลุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
125 วิสามญั ทพญ.เพชรสิรี   หอวรรณภากร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
126 วิสามญั ทพญ.เพ็ญดิถี   ชยัผาติกานต์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
127 วิสามญั ทพญ.เพ็ญประภา   บญุศิริเศรษฐ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
128 วิสามญั ทพญ.เพ็ญวดี   พิชยัสนิธ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
129 วิสามญั ทพญ.เพ็ญศิริ   ศาตมานนท์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
130 วิสามญั ทพญ.กนกพร   ไอรมณีรัตน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
131 วิสามญั ทพญ.กาญจนา   วงัธนากร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
132 วิสามญั ทพญ.กาญจนา   วิรัตน์โยสินทร์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
133 วิสามญั ทพญ.กลุการ   ไชยฤกษ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
134 วิสามญั ทพญ.จิดาภา   สวุรรณบตุร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
135 วิสามญั ทพญ.จินตนา   จิรัฐิติอ าไพวงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
136 วิสามญั ทพญ.จิรนนัท์   วงศ์วิวฒัน์ไชย โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
137 วิสามญั ทพญ.ชลธิชา   อมรฉัตร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
138 วิสามญั ทพญ.ฐิติมา   ธนาลาภสกลุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
139 วิสามญั ทพญ.ดารณี   แจม่นชุ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
140 วิสามญั ทพญ.ทศันพร   แสนอิสระ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
141 วิสามญั ทพญ.นิตยา   ลิม้มีโชคชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
142 วิสามญั ทพญ.นิรชรา   อศัวเรืองชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
143 วิสามญั ทพญ.นชุ   ทองมี โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
144 วิสามญั ทพญ.นสุรา   องัคนาพร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
145 วิสามญั ทพญ.ปนดัดา   สขุปรีดี โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
146 วิสามญั ทพญ.ปานตา   เจริญลาภ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
147 วิสามญั ทพญ.ปิณิดา   ลิม้มีโชคชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
148 วิสามญั ทพญ.พชรศิริ   ธีรนาคนาท โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
149 วิสามญั ทพญ.ภรณ์รัชต์   กิตติ์เรืองพชัร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
150 วิสามญั ทพญ.ลดา   ชินวตัร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
151 วิสามญั ทพญ.ลดัดา   วินารักษ์วงศ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
152 วิสามญั ทพญ.วรรณา   หาญด ารงค์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
153 วิสามญั ทพญ.วิภาดา   เฉลิมวิวฒัน์กิจ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
154 วิสามญั ทพญ.วีณา   องัคะรา โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
155 วิสามญั ทพญ.ศิริพร   ไอรมณีรัตน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
156 วิสามญั ทพญ.ศีจิต   เลาหะคามิน โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
157 วิสามญั ทพญ.สดใส   ฟศูิริ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
158 วิสามญั ทพญ.สวรรค์เย็น   ชินพนัธุ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
159 วิสามญั ทพญ.สภุาพร   อิสระยัง่ยืน โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
160 วิสามญั ทพญ.สรัุสวดี   รัตนไพฑรูย์ชยั โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
161 วิสามญั ทพญ.สวุีรา   เพทายบรรลือ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
162 วิสามญั ทพญ.หิรัญญา   หิรัญเจริญนนท์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
163 วิสามญั ทพญ.อรนา   รัตนสวุรรณ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
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164 วิสามญั นพ.ทพ.ปรีชากร   วีระประวตัิ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
165 วิสามญั ผศ.ทพญ.สิตา   ถาวรนนัท์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
166 วิสามญั พท.หญิงธิรดา   เดน่อดุม โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
167 วิสามญั รศ.ดร.ทพ.ภทัทพล   อศัวนนัท์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
168 วิสามญั รศ.ดร.ทพญ.สวุรรณี   ลภันะพรลาภ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
169 วิสามญั รศ.ทพ.เชวงเกียรติ   แสงศิรินาวิน โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
170 วิสามญั รศ.ทพญ.อรพินท์   เติมวิชชากร โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
171 วิสามญั ศ.เกียรติคณุทพ.สรุชยั   ชยัวฒัน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
172 วิสามญั ศ.คลินิกเกียรติคณุทพ.นิติพนัธ์   จีระแพทย์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
173 วิสามญั ศ.คลินิกเกียรติคณุทพญ.จิราภรณ์   ชยัวฒัน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
174 วิสามญั ศ.คลินิกเกียรติคณุทพญ.มลัลิกา   ศิริรัตน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
175 วิสามญั อ.ทพ.กวิน   สิปิยารักษ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
176 วิสามญั ทพญ.พิชชาพร   บรูณะคณุาภรณ์ โรงพยาบาลทนัตกรรม มหาจกัรีสิรินธร
177 วิสามญั ทพญ.สมจิตร   นภาพิพฒัน์ โรงพยาบาลทนัตกรรม มหาจกัรีสิรินธร
178 วิสามญั ทพญ.อรพินท์   อารีตระกลูเลิศ โรงพยาบาลทนัตกรรม มหาจกัรีสิรินธร
179 วิสามญั ทพ.คณิน   นิม้เจริญสขุ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
180 วิสามญั ทพ.ณฐัพล   เพรงสกุาญจน์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
181 วิสามญั ทพ.พลกร   บรูณะประเสริฐสขุ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
182 วิสามญั ทพ.รยพทัห์   บวัผนั หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
183 วิสามญั ทพ.วิทวสั   มงคลชาติ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
184 วิสามญั ทพญ.กนกอร   ตนัติพาณิชย์กลู หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
185 วิสามญั ทพญ.ณฐัลกัษณ์   ตนัติวิญญพูงศ์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
186 วิสามญั ทพญ.มลัลิกา   รุ่งเกียรติ์สกลุ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน
187 วิสามญั ทพ.กิจพฒัน์   ลือสิงหนาท หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
188 วิสามญั ทพ.ธเนศ   อศัวกวินทิพย์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
189 วิสามญั ทพ.ธงไชย   พนูพิริยะ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
190 วิสามญั ทพ.พงศ์พล   พนัธพฤกษ์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
191 วิสามญั ทพ.ศรัณย์   จนัทร์เจริญ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
192 วิสามญั ทพ.อาชว์   ลิขิตกลุธนพร หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
193 วิสามญั ทพญ.โสภิต   รัตนสมุาวงศ์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
194 วิสามญั ทพญ.กรกมล   ลญัจนเสถียรชยั หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
195 วิสามญั ทพญ.ญาณสิณี   หงส์เลิศนภากลุ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
196 วิสามญั ทพญ.ณฐักานต์   ไตรตานนท์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
197 วิสามญั ทพญ.ณฐัณิชา   ปริยตัิดลุภาค หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
198 วิสามญั ทพญ.ธนวรรณ   วณิชย์วิสทุธ์ิชยั หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
199 วิสามญั ทพญ.ปารณีย์   ลีฬหาทร หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
200 วิสามญั ทพญ.พลัลภา   หลินศวุนนท์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
201 วิสามญั ทพญ.ศวิตา   ศรีบญุเพ็ง หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
202 วิสามญั ทพญ.ศศธร   เมลานนท์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
203 วิสามญั ทพญ.ศิวาพร   สจัเดว์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน (นานาชาต)ิ
204 วิสามญั ทพญ.ภิญญดา   อคัรจรัสโรจน์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมจดัฟัน(นานาชาต)ิ
205 วิสามญั ทพญ.ปิยะนชุ   กลุตงัวฒันา หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก
206 วิสามญั ทพญ.พิชญา   แก้วพนัธ์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก



Page 6 of 6
ล ำดับ ประภทสมำชิก ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด

207 วิสามญั ทพญ.พิชญา   ตลุยาเดชานนท์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก
208 วิสามญั ทพญ.วาริธร   ตัง้ตระกลูเจริญ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก
209 วิสามญั ทพญ.อภิญญา   วิชชตุานนท์ หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาทนัตกรรมส าหรับเด็ก

210 วิสามญั ทพญ.วลยัทิพย์   เจิมวิวฒัน์กลุ
หลกัสตูรหลงัปริญญา สาขาอนสุาขาทนัตกรรมจดัฟันร่วมกบัการ

ผ่าตดัขากรรไกร


