
071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 นายสทิธชิยั              

            ขนุทองแกว้
ศ. วท.บ.               

ท.บ.                 
ปร.ด.              
อ.บ.(ทนัต
สาธารณสุข)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ชวีวทิยาชอ่งปาก มธ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ศนูยร์งัสติ 99 หมู ่18      
ถ.พหลโยธนิ อ. คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12121        
โทร. 0 2986 9205

2 นายวฒันะ  มธุราสยั ศ. ท.บ.               
M.S. (Orthodontics)

ทนัตกรรมจดัฟนั การเคลื่อนฟนั
เฉพาะต าแหน่ง      
ทนัตกรรมจดัฟนั 
(ORTHODONTICS)

จฬ. เกษยีณ 20/1 ราชวถิ ี24 ถ.ราชวถิ ี
สวนจติรลดา ดุสติ 
กรุงเทพฯ10300           
โทร.0 2241 5485,           
 0 2658 4401-4 

3 น.ส.สมรตร ี วถิพีร ศ. ท.บ.                  
ท.ม.                
Cert. in 
Craniofacial 
Anomalies 
Orthodontics

ทนัตกรรมจดัฟนั ทนัตกรรมจดัฟนั จฬ. เกษยีณ 142 ซ.เพชรเกษม 4        
ต.เพชรเกษม เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพฯ 10600    
โทร.0 2218 6224,           
 0 2218 8834
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 นายสมศกัดิ ์ จกัรไพวงศ์ ศ. ท.บ.                  

ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค   
อ.ว.(ทนัตกรรม
ทัว่ไป)               
วุฒบิตัรโครงการ
พฒันาและฝึกอบรม
เตรยีมผูบ้รหิารรฐักจิ
 (Mini MPA) รุ่นที ่1

ทนัตกรรมทัว่ไป ทนัตกรรมชมุชน มม. เกษยีณ 1309 ถ.จรลัสนิทวงศ ์ซ. 3 
ท่าพระ บางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ                   
โทร.0 2467 0176
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 นางโสภ ี ชาตสิุทธพินัธุ์ ศ. ท.บ.                 

ป.ชัน้สงูคลนิิค    
ทนัตกรรมประดษิฐ ์
Cert. in 
DENT.MAT.     
Cert. in Removable 
PROS.

ทนัตกรรมประดษิฐ์ ทนัตกรรมประดษิฐ์
ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ 14/9 หมู ่3 ซอย 17         
ถนนฉิมพล ี 2 เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพฯ 10170             
โทร.0 2448 5349,           
0 2884 0256
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
6 นางพจนรรถ  เบญจกุล ศ. ท.บ.                

Cert. In 
Prosthodontics  
M.Ed. 
(InstructionalTechno
logy)             
M.S.D. 
(Prosthodontics)   
อ.ว.(ทนัตกรรม
ประดษิฐ์)

ทนัตกรรมประดษิฐ์ การใส่ฟนัปลอม มอ. เกษยีณ คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาทนัตกรรมประดษิฐ ์
โทร. 0 7442 9871,          
0 7428 2525

7 นายวนิยั  ศริจิติร ศ. ท.บ.                
M.S. (Oral 
Pathology)        
Cert. in Oral 
Oncology

ทนัตพยาธวิทิยา ทนัตพยาธวิทิยา     
     ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ 105 ลาดพรา้ว 127          
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ. 10240         
โทร.0 2377 7926

Page 4 of 9



071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
8 นางใจนุช  จงรกัษ์ ศ. ท.บ.                  

M.S.(Radiology)
ทนัตรงัสวีทิยา ทนัตรงัสวีนิิจฉยั มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ภาควชิารงัสวีทิยา           
โทร. 0 2246 0051,          
0 2644 8644-6 ต่อ 2510

9 นายอะนฆั  เอี่ยมอรุณ ศ. ท.บ.                   
M.S.                   
Ph.D.                   
อ.บ(วทิยาการ 
วนิจิฉยัโรคช่องปาก)

พยาธวิทิยาชอ่ง
ปาก

พยาธวิทิยาชอ่งปาก มช. ภาควชิาทนัตวทิยาและ
พยาธวิทิยาชอ่งปาก     
คณะทนัตแพทยศาสตร ์     
 โทร.0 53394 3001-9

10 นางละอองทอง วชัราภยั ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์
ทนัตแพทยศาสตร
บณัฑติ
ป.บณัฑติฯ 
(สาขาวชิาวทิยาเอน็
โดดอนต์)

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการ 
โทร. 0 2644 8644-6
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
11 น.ส.ศริพิร  ทมิปาวฒัน์ ศ. ท.บ.                 

ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร ์
การแพทยค์ลนิิก 
(วทิยาเอน็โด
ดอนต์)
M.Sc.(Endodontics)
อ.บ.(วทิยาเอน็โด
ดอนต์)

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการ
 คณะทนัตแพทยศาตร ์   
โทร. 0 2644 8644-6       
ต่อ 3411-3

12 นางกอบกาญจน์        
         ทองประสม

ศ. ท.บ.                
M.Sc. (Oral 
Medicine)

เวชศาสตรช์อ่งปาก เวชศาสตรช์อ่งปาก จฬ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่งปาก 
โทร. 0 2218 8935,          
0 2218 8942
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
13 นางจริพนัธ์  พนัธ์วุฒกิร ศ. ท.บ.                 

ป.ชัน้สงู 
(ศลัยศาสตรช์อ่ง
ปาก)               
Cert. in Oral and 
Maxillofacial 
Surgery

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2644 6599
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 นายณฐัเมศร ์           

           วงศส์ริฉิตัร    
  (ชือ่เดมิ นายสุทศั     
            รกัประสทิธิ ์
กุล)

ศ. ท.บ.                
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ชอ่งปาก)            
Cert. of The 
Advanced Surgical
 Study Programme 
in Oral and 
Maxillofacial 
Surgery            
อ.ว.(ศลัยศาสตร์
ชอ่งปากและแมก็ซลิ
โลเฟเชยีล)

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2660 7660,          
0 2644 6599, 0 2246 0051
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
15 น.ส.อรสา  ไวคกุล ศ. ท.บ.                

วุฒบิตัรฝึกอบรม
ทนัตแพทยป์ระจ า
บา้นสาขา
ศลัยศาสตรช์อ่งปาก
Post graduate 
training in Oral and 
Maxillofacial 
SurgeryMaster of 
Science

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก การปลูกถ่ายฟนั มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2246 0051,          
0 2644 6599

16 น.ส.วภิาว ี นิตยานนัทะ ศ. ท.บ.                 
Dr. med. Dent. 
(Oral Medicine)

  อายรุศาสตร ์
ชอ่งปาก

อายรุศาสตรช์อ่งปาก มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาโอษฐวทิยา        
โทร. 0 7442 9878 ,         
 0 7428 2545
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