
071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายสิทธิชัย              

            ขุนทองแกว

ศ. วท.บ.               

ท.บ.                 

ปร.ด.              

อ.บ.(ทันต

สาธารณสุข)

ชีววิทยาชองปาก ชีววิทยาชองปาก มธ. คณะทันตแพทยศาสตร 

ศูนยรังสิต 99 หมู 18      

ถ.พหลโยธิน อ. คลองหลวง

 จ.ปทุมธานี 12121        

โทร. 0 2986 9205

2 นายวัฒนะ  มธุราสัย ศ. ท.บ.               

M.S. (Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟน การเคลื่อนฟน

เฉพาะตําแหนง      

ทันตกรรมจัดฟน 

(ORTHODONTICS)

จฬ. เกษียณ 20/1 ราชวิถี 24 ถ.ราชวิถี 

สวนจิตรลดา ดุสิต 

กรุงเทพฯ10300           

โทร.0 2241 5485,           

 0 2658 4401-4 

3 น.ส.สมรตรี  วิถีพร ศ. ท.บ.                  

ท.ม.                

Cert. in 

Craniofacial 

Anomalies 

Orthodontics

ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมจัดฟน จฬ. 142 ซ.เพชรเกษม 4        

ต.เพชรเกษม เขตบางกอก

ใหญ กรุงเทพฯ 10600    

โทร.0 2218 6224,           

 0 2218 8834

Page 1 of 9



071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นายสมศักดิ์  จักรไพวงศ ศ. ท.บ.                  

ป.ชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร

การแพทยคลินิค   

อ.ว.(ทันตกรรม

ทั่วไป)               

วุฒิบัตรโครงการ

พัฒนาและฝกอบรม

เตรียมผูบริหารรัฐกิจ

 (Mini MPA) รุนที่ 1

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมชุมชน มม. เกษียณ 1309 ถ.จรัลสนิทวงศ ซ. 3 

ทาพระ บางกอกใหญ 

กรุงเทพฯ                   

โทร.0 2467 0176
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

5 นางโสภี  ชาติสุทธิพันธุ ศ. ท.บ.                 

ป.ชั้นสูงคลินิค    

ทันตกรรมประดิษฐ 

Cert. in 

DENT.MAT.     

Cert. in Removable 

PROS.

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมประดิษฐ

ทั่วไป

จฬ. เกษียณ 14/9 หมู 3 ซอย 17         

ถนนฉิมพลี  2 เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10170             

โทร.0 2448 5349,           

0 2884 0256
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

6 นางพจนรรถ  เบญจกุล ศ. ท.บ.                

Cert. In 

Prosthodontics  

M.Ed. 

(InstructionalTechno

logy)             

M.S.D. 

(Prosthodontics)   

อ.ว.(ทันตกรรม

ประดิษฐ)

ทันตกรรมประดิษฐ การใสฟนปลอม มอ. เกษียณ คณะทันตแพทยศาสตร  

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ 

โทร. 0 7442 9871,          

0 7428 2525

7 นายวินัย  ศิริจิตร ศ. ท.บ.                

M.S. (Oral 

Pathology)        

Cert. in Oral 

Oncology

ทันตพยาธิวิทยา ทันตพยาธิวิทยา     

     ทั่วไป

จฬ. เกษียณ 105 ลาดพราว 127          

คลองจั่น บางกะป 

กรุงเทพฯ. 10240         

โทร.0 2377 7926
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

8 นางใจนุช  จงรักษ ศ. ท.บ.                  

M.S.(Radiology)

ทันตรังสีวิทยา ทันตรังสีวินิจฉัย มม. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชารังสีวิทยา           

โทร. 0 2246 0051,          

0 2644 8644-6 ตอ 2510

9 นายอะนัฆ  เอี่ยมอรุณ ศ. ท.บ.                   

M.S.                   

Ph.D.                   

อ.บ(วิทยาการ 

วินิจฉัยโรคชองปาก)

พยาธิวิทยาชองปาก พยาธิวิทยาชองปาก มช. ภาควิชาทันตวิทยาและ

พยาธิวิทยาชองปาก     

คณะทันตแพทยศาสตร      

 โทร.0 53394 3001-9

10 นางละอองทอง วัชราภัย ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร

การแพทย)

ทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต

ป.บัณฑิตฯ 

(สาขาวิชาวิทยาเอ็น

โดดอนต)

วิทยาเอ็นโดดอนต วิทยาเอ็นโดดอนต มม. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

โทร. 0 2644 8644-6
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

11 น.ส.ศิริพร  ทิมปาวัฒน ศ. ท.บ.                 

ป.บัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร 

การแพทยคลินิก 

(วิทยาเอ็นโดดอนต)

M.Sc.(Endodontics)

อ.บ.(วิทยาเอ็นโด

ดอนต)

วิทยาเอ็นโดดอนต วิทยาเอ็นโดดอนต มม. ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

 คณะทันตแพทยศาตร     

โทร. 0 2644 8644-6 ตอ 

3411-3

12 นางกอบกาญจน        

         ทองประสม

ศ. ท.บ.                

M.Sc. (Oral 

Medicine)

เวชศาสตรชองปาก เวชศาสตรชองปาก จฬ. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 

โทร. 0 2218 8935,          

0 2218 8942
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

13 นางจิรพันธ  พันธวุฒิกร ศ. ท.บ.                 

ป.ชั้นสูง 

(ศัลยศาสตรชอง

ปาก)               

Cert. in Oral and 

Maxillofacial 

Surgery

ศัลยศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปาก มม. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาศัลยศาสตร         

โทร. 0 2644 6599
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

14 นายณัฐเมศร             

          วงศสิริฉัตร     

 (ชื่อเดิม นายสุทัศ      

           รักประสิทธิ์กุล)

ศ. ท.บ.                

ว.ว.(ศัลยศาสตร

ชองปาก)            

Cert. of The 

Advanced Surgical

 Study Programme 

in Oral and 

Maxillofacial 

Surgery            

อ.ว.(ศัลยศาสตร

ชองปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล)

ศัลยศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปาก มม. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาศัลยศาสตร         

โทร. 0 2660 7660,          

0 2644 6599, 0 2246 0051
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

15 น.ส.อรสา  ไวคกุล ศ. ท.บ.                

วุฒิบัตรฝกอบรม

ทันตแพทยประจํา

บานสาขา

ศัลยศาสตรชองปาก

Post graduate 

training in Oral and 

Maxillofacial 

SurgeryMaster of 

Science

ศัลยศาสตรชองปาก การปลูกถายฟน มม. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาศัลยศาสตร         

โทร. 0 2246 0051,          

0 2644 6599

16 น.ส.วิภาวี  นิตยานันทะ ศ. ท.บ.                 

Dr. med. Dent. 

(Oral Medicine)

  อายุรศาสตร 

ชองปาก

อายุรศาสตรชองปาก มอ. คณะทันตแพทยศาสตร 

ภาควิชาโอษฐวิทยา        

โทร. 0 7442 9878 ,         

 0 7428 2545
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