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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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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
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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


