ประกาศผลรายชื่อ ตำแหน่งทันตแพทย์ ผู้ได้รับการอนุมัติรอบที่ 1
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ชื่อ/นามสกุล
นางสาวอรวี ดำรงค์วานิช
นางสาวภัทรา ดำเนินสวัสดิ์
นางสาวอ้อมกร บุณยประทีปรัตน์
นางสาวกนกพร ศักดาสุรรักษ์
นางสาวเดือนมนัส ขันลา
นางสาวกติกา ใจกล้า
นายพิชิต ปรีชาสัมมกุล
นายจักเรศ ยอดเกตุ
นางสาวอรยา คุณอมรพงศ์
นางสาววิภัชชา โกวรรณ์
นายธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง
นางสาวภัทราพร พึงปิติพรชัย
นางสาวสิริธร ลิขิตวรกุล
นางสาวศศิวิมล คำยศ
นายทิวัตถ์ รัตนสุวรรณ
นางสาวศิวาภรณ์ นิมิตร
นางสาวรพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์
นางสาวพรภัทรกุล พันธุ์เอี่ยม
นางวิภารัตน์ วรหาร
นางสาวบุญพร้อม ไพรงาม
นางสาวอาทิตยา เจริญสุขเกษม
นางสาวณิชมน ตติยรัตนพันธิ์
นางสาววรรณวิมล กาญจนกรทอง
นางสาวพเยาว์ ศิขรสุวรรณ

ขอย้ายจาก
รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย
รพช.แม่ลาว สสจ.เชียงราย
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.บ้านโคก สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.อุ้มผาง สสจ.ตาก
สสจ.สุโขทัย
รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพช.ทุ่งเสลี่ยม สสจ.สุโขทัย
รพช.ทุ่งเสลี่ยม สสจ.สุโขทัย
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก
รพช.บ้านไร่ สสจ.อุทัยธานี
รพช.พรานกระต่าย สสจ.กำแพงเพชร
รพช.พรานกระต่าย สสจ.กำแพงเพชร
รพช.โกสัมพีนคร สสจ.กำแพงเพชร
รพช.วังทรายพูน สสจ.พิจิตร
รพช.โพธิ์ประทับช้าง สสจ.พิจิตร
รพช.สากเหล็ก สสจ.พิจิตร
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.วิเศษชัยชาญ สสจ.อ่างทอง
รพช.สระโบสถ์ สสจ.ลพบุรี
สสจ.สระบุรี
รพช.บ้านนา สสจ.นครนายก

ขอย้ายไปที่
รพช.สระโบสถ์ สสจ.ลพบุรี
รพช.แม่เมาะ สสจ.ลำปาง
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย
วสส.จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด
สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.เถิน สสจ.ลำปาง
รพช.เถิน สสจ.ลำปาง
รพช.ป่าซาง สสจ.ลำพูน
รพช.เวียงแหง สสจ.เชียงใหม่
รพช.ฮอด สสจ.เชียงใหม่
รพช.ท่าวังผา สสจ.น่าน
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย
รพช.พรานกระต่าย สสจ.กำแพงเพชร
รพช.บางกระทุ่ม สสจ.พิษณุโลก
รพช.วังชิ้น สสจ.แพร่
รพช.เรณูนคร สสจ.นครพนม
รพช.พรานกระต่าย สสจ.กำแพงเพชร
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพช.บางปลาม้า สสจ.สุพรรณบุรี
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
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นางสาวบุศรา เจียรเพิ่มพูลผล
นายพันรุ่ง ธีระวัฒน์
นางสาวชนัญธร ทองสกุลวงศ์
นางสาวสรวงสุรางค์ กุลแพทย์
นางสาววริยา ศิริยศ
นางสาวศราภรณ์ สุวรรณศรี
นายกฤตภาส ธนกุลวัฒนา
นางสาวรัชวิภา นาคภู่
นางสาวณิชญา สหัสสานนท์
นางสาวชนกานต์ เปานิล
นางสาวสรัญญา วงศ์สกุลฐิติ
นางสาวฐิติพร ยศปิยะเสถียร
นางสาวธัญลภัส ทองรุ่ง
นายธวัชชัย หมัดลัง
นายสุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว
นางสาวเหมือนฝัน ตันเจริญ
นางสาวณัฐกานต์ สินเจริญรุ่ง
นางสาวปาลิตา โรจนตรีคูณ
นางสาวณิชาภา เครือกิตติบุญ
นางสาวศรัณยา อังวราวงศ์
นางสาวดวงเดือน ช่ำชอง
นางสาวลดาวัลย์ ชีพสาทิศ
นางสาวอนงนารถ คำเชียง
นายฟ้า จินตกานนท์ เจริญศิริ
นางสาวปรีมาย ไชยปัญหา
นางสาวชนันพร เตียวเจริญโสภา
นายภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
นางสาวพรรณิสา กสิบุตร

-2รพท.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
รพช.ไทรโยค สสจ.กาญจนบุรี
รพช.ด่านมะขามเตี้ย สสจ.กาญจนบุรี
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
สสจ.สมุทรสาคร
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี
รพช.มะขาม สสจ.จันทบุรี
รพช.แหลมงอบ สสจ.ตราด
รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด
สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว
รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว
รพท.ตราด สสจ.ตราด
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพช.แวงน้อย สสจ.ขอนแก่น
รพช.ภูผาม่าน สสจ.ขอนแก่น
รพช.เชียงยืน สสจ.มหาสารคาม
รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม
รพช.นาเชือก สสจ.มหาสารคาม
รพช.โพธิ์ชัย สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.เมยวดี สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น

รพช.ลำลูกกา สสจ.ปทุมธานี
รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ลำดวน สสจ.สุรินทร์
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.ชัยบาดาล สสจ.ลพบุรี
รพช.ทับปุด สสจ.พังงา
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพท.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพช.ศรีสาคร สสจ.นราธิวาส
รพช.ด่านมะขามเตี้ย สสจ.กาญจนบุรี
รพช.แปลงยาว สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ปากพลี สสจ.นครนายก
รพช.ดอนเจดีย์ สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม
รพท.ลำพูน สสจ.ลำพูน
รพช.ครบุรี สสจ.นครราชสีมา
รพช.นาหว้า สสจ.นครพนม
รพช.เขาสวนกวาง สสจ.ขอนแก่น
รพช.โพธิ์ทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.ศีขรภูมิ สสจ.สุรินทร์
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.ศรีมโหสถ สสจ.ปราจีนบุรี
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นายนิภัทรศรุต จันทะภา
นางสาวภัคปภัสร์ อัศวชัยโสภณ
นายภูมิชาย จิตรรักษ์
นางสาวยุวดี ภาคอินทรีย์
นางสาวเพ็ญพิชชา เอี่ยมระหงษ์
นางสาวมาริสา งามสมบัติเจริญ
นางสาวจุมพิตตา ชัยเชาวรัตน์
นางสาวกมลารัช เกษรพรม
นางสาวปิยรัตน์ โตมณีพิทักษ์
นางสาวธัญวรัตม์ ทนทะนาน
นางสาวพัชรวรรณ มีไทยวาลา
นางสาวพิชญา น้ำค้างงาม
นายฐาปัทม์ เกตุชัยโกศล
นายชาญณรงค์ ฉันทดิลก
นายกิตตน์ กิติโชตน์กุล
นางสาวพีชญา จิตจาตุรันต์
นางสาวชนมน กาญจนอัมพร
นายธรณิศวร์ อินทรปรีชา
นางสาวณัฐพร ชีวะคำนวณ
นางสาวลลิตา อุดมการเกษตร
นางสาวปิ่นสุดา พูลธนะนันธ์
นางสาวขวัญเกล้า สายเชื้อ
นางสาวจารุวรรณ แซ่เอี้ยว
นางสาวชนากานต์ สินเสรีกุล
นายกันตภณ สุดฮะ
นางสาวพลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง
นางสาวชนกานต์ ธิติยุกต์
นางสาวรุจิรา ภัทรทิวานนท์

-3รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ
รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลำภู
รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
รพช.เอราวัณ สสจ.เลย
รพช.หนองหิน สสจ.เลย
รพช.รัตนวาปี สสจ.หนองคาย
รพช.พังโคน สสจ.สกลนคร
รพช.บ้านแพง สสจ.นครพนม
รพช.บ้านแพง สสจ.นครพนม
รพช.เรณูนคร สสจ.นครพนม
รพช.ศรีสงคราม สสจ.นครพนม
รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม
รพช.นาทม สสจ.นครพนม
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
รพช.เสิงสาง สสจ.นครราชสีมา
รพช.โชคชัย สสจ.นครราชสีมา
รพช.โนนไทย สสจ.นครราชสีมา
รพช.โนนสูง สสจ.นครราชสีมา
รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
รพช.ประโคนชัย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.โนนสุวรรณ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.กาบเชิง สสจ.สุรินทร์

รพช.เขาวง สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.มหาราช สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
รพช.มหาราช สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.เดิมบางนางบวช สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี
รพช.เวียงแหง สสจ.เชียงใหม่
รพช.สระโบสถ์ สสจ.ลพบุรี
รพช.บ้านโพธิ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.สบปราบ สสจ.ลำปาง
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพช.พัฒนานิคม สสจ.ลพบุรี
รพช.อุ้มผาง สสจ.ตาก
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.บ้านตาก สสจ.ตาก
รพช.วัดสิงห์ สสจ.ชัยนาท
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.เกาะคา สสจ.ลำปาง
รพช.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สสจ.กาญจนบุรี
รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี
รพท.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
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นางสาววิภาดา ทองสุข
นายนราวิชญ์ อ้นศิริ
นายกิตติพศ ข้องหลิม
นายหริรักษ์ หอมพูลทรัพย์
นางสาวนัชชา อภิชาติปิยกุล
นางสาวพิชาภา กสิไพศาล
นางสาวขวัญชนก สันติกลาง
นายฐาปรัชญ์ สุวิเชียร
นางสาวพิชชานันท์ ศิริวัฒนกุล
นายกานต์ เสียงเรืองแสง
นายณัฐพงศ์ ธรรมภักดี
นายศุภเนตร ลาภวัฒนา
นายชลธิศ สนิทนวล
นายติณห์ ปัญญาวราภรณ์
นางสาวอวยพร เปี่ยมสวัสดิ์
นายกันตภณ เกื้อหนุน
นางสาวณัฐธยาน์ พรายอินทร์
นางสาวนภสร ตันพิพัฒน์
นางสาวสิริกันยา สิงห์บุญ
นายสุรศักดิ์ บุญแก้ว
นางสาวธัญพร ลีลารัตน์รุ่งเรือง
นางสาวกานต์รวี รังสิตเสถียร
นางสาวสายใหม แซ่ลิ้ม
นางสาวปิติพร พรพุทธานนท์
นายอัศวิน หวังเกียรติขจร
นางวิโรชา เพียรเจริญ
นางสาวศวิตา เศรษฐสุข
นายณัฐวิทย์ เดชรักษา

รพช.กาบเชิง สสจ.สุรินทร์
รพช.รัตนบุรี สสจ.สุรินทร์
รพช.ศีขรภูมิ สสจ.สุรินทร์
รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ
รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ
รพช.เทพสถิต สสจ.ชัยภูมิ
รพช.เทพสถิต สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ภูเขียว สสจ.ชัยภูมิ
รพช.แก้งคร้อ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ปราสาท สสจ.สุรินทร์
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ดงหลวง สสจ.มุกดาหาร
รพช.ทับปุด สสจ.พังงา
รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต
รพช.พระแสง สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.กระบุรี สสจ.ระนอง
รพช.สุขสำราญ สสจ.ระนอง
รพช.สุขสำราญ สสจ.ระนอง
รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร
รพท.กระบี่ สสจ.กระบี่
รพช.ควนกาหลง สสจ.สตูล
รพช.ห้วยยอด สสจ.ตรัง
รพช.กงหรา สสจ.พัทลุง
รพช.ปากพะยูน สสจ.พัทลุง
รพช.ป่าบอน สสจ.พัทลุง
รพช.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สสจ.พัทลุง
รพช.ธารโต สสจ.ยะลา

รพช.โพธิ์ประทับช้าง สสจ.พิจิตร
รพท.แกลง สสจ.ระยอง
รพช.ด่านช้าง สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.พาน สสจ.เชียงราย
รพช.พาน สสจ.เชียงราย
รพช.หนองหญ้าไซ สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.ผักไห่ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ตากฟ้า สสจ.นครสวรรค์
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพช.ชุมแสง สสจ.นครสวรรค์
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.พัฒนานิคม สสจ.ลพบุรี
รพช.น้ำพอง สสจ.ขอนแก่น
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.ไม้แก่น สสจ.ปัตตานี
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
วสส.จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด
รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย
รพช.หนองแซง สสจ.สระบุรี
รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต
รพช.กาญจนดิษฐ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา
สสจ.นนทบุรี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
สสจ.สงขลา
รพช.เกาะลันตา สสจ.กระบี่
รพร.สายบุรี สสจ.ปัตตานี
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นางสาววชิรญาณ์ กำแพงแก้ว
นางสาวชวิศา จินดานุภาจิตต์
นางสาวทรงลักษณ์ ทองสีดำ
นางสาวรัชดาภรณ์ ฉายศรี
นางสาววรเนตร วรรณเกษมสุข
นายกรวิชญ์ ชิรวาณิชย์

รพช.ศรีสาคร สสจ.นราธิวาส
รพท.สตูล สสจ.สตูล
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
วสส.จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด
วสส.จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง

สสจ.ราชบุรี
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพช.ปะเหลียน สสจ.ตรัง
สสจ.สมุทรสงคราม
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพช.ปากพะยูน สสจ.พัทลุง

