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"Master Shares, Newgen Shines on Ortho Stage"
โดย Dr. Eric Liou และวิทยากรไทย
ณ Bangkok Convention Centre at Centara Grand @ CentralWorld
สมาชิกนักศึกษา (ตามลําดับอักษร)
กชกร เล็กวิจิตรธาดา

ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล

ณัฐลักษณ์ ตันติวิญ�ูพงศ์

กณิตนันท์ สุนนั ต๊ ะ

เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์

ดาริ นทร์ ปฏิเวทภิญโญ

กนกอร ตันติพาณิชย์กลู

ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์

ทิพานัน ญาณิสราพันธ์

กัญญวรรณ รัตนมโนชัย

ชมภูนชุ ศรี ผดุงพร

ธนกฤต ศุภธีรวัตร

กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท

ชลธิชา กิติวิริยกุล

ธนวรรณ วณิชย์วิสทุ ธิ์ชยั

กิจศิภรณ์ บุญอํานวย

ชวลิต สุจริ ตวิริยะกุล

ธเนศ อัศวกวินทิพย์

กิตติ์ภารัช กมลธรรม

ชัยพล ฉวีวรรณากร

ธเนศ เอื ้อเจียรพันธ์

กิตติศกั ดิ์ ตันกุระ

ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล

ธฤษวรรณ แสงประเสริ ฐกุล

กีรติญา ไตรศรี ศิลป์

ชุติมณฑน์ ฑีฆวาณิช

ธัชธรรม รักศิลป์

เกรี ยงไกร ไกรวัฒนพงศ์

ฐิ ตินพ ริ ยะตานนท์

ธัญญา บํารุงศักดิ์

เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร

ฐิ ติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์

คฑา โกศัยดิลก

ณภัทร นะลําเลียง

ธัญณภัสร์ อังคทะวิวฒ
ั น์

คณิน นิ ้มเจริ ญสุข

ณัฐกฤตา วงค์สภุ า

ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์

คนึงนิตย์ พงษ์ พฒ
ั น์

ณัฐกานต์ หิรัณยภานันท์

ธีรศักดิ์ นครน้ อย

จิรวรรณ ชาติพิทกั ษ์

ณัฐชนน ศิริพนั ธ์

นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์

จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิ ต

ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์

นวรัตน์ วรวงศากุล

จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล

ณัฐพงษ์ ขําฉา

นัดดา มนูญศิลป์

จุฬาภรณ์ ศรี พวาทกุล

ณัฐพล เพรงสุกาญจน์

นันทรัตน์ อภิวนั ทนกุล
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นิติการณ์ รัตติทวิ าพาณิชย์

พัลลภา หลินศุวนนท์

ศิวาพร สัจเดว์

นิลเนตร พานิชสิติ

พิชญาพร เลาหสุรโยธิน

ศุภมาศ ปริ สญ
ั โญดม

บุณฑริ กา อูน่ าท

พิชามญชุ์ ไตรบํารุงสุข

ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล

เบญจพล รักษ์ วงศ์

พิมพ์ชนก ฟูศิริ

สงกรานต์ พิทยจํารัส

ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม

เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

สมรพรรณ สินถาวรกุล

ปริ ยากร ชัยมงคล

ภัณฑิล อึงขจรกุล

สรัญญา สุวรรณโกมลกุล

ปริ ยากร สุขนิยม

ภัทรา สุมณศิริ

สาธินี นฤปกร

ปวัน กอบกิจสกุล

ภัทริ น ธนังสถิร

สาธิมา เอีย่ มวรวุฒกิ ลุ

ปั ณณ์พฒ
ั น์ จันทร์ มณี

มรุต บ้ านไร่

สาริ ศ ปิ ยสุนทร

ปาณิศา พีรวณิชกุล

มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล

สิขเรศ ปริ ญญาชัยพันธ์

ปารณีย์ ลีฬหาทร

รงรอง พรหมจันทร์

สิริญา ภัทรศิริพร

ปิ ยนาฏ สงคงคา

รยพัทห์ บัวผัน

สิริธิดา พงษ์ สพุ จน์

ปิ ยพงศ์ นิ่มปลอด

รวีวรรณ วงษ์ เพชร

สิเรศ รพีพฒ
ั นา

ปิ ยะดนัย สุธีรพงศ์พนั ธ์

วรปรัชญ์ เชิดจอหอ

สุชาชิษม์ อริ ยะบุญศิริ

ปิ โยรส สุธีรพงศ์พนั ธ์

วรุฒ ทองเกิด

สุทิวา เบญจกุล

ผุสดี ภูส่ นุ ทรสกุล

วสวัตต์ ปราณีโชติรส

โสภิต รัตนสุมาวงศ์

พนิตนาฎ คงกระพันธ์

วัจน์กร ธรรมวณิชย์

อนุตร ประวิตะรางกูร

พนิตา ปั ญจมานนท์

วิทวัส มงคลชาติ

อภิวฒ
ั น์ เศรษฐศุภพนา

พรพรรณ จริ ยวิทยากุล

วิธวัช วงศ์สมุทร

อรณิชา ผูกทวนทอง

พรพัฒน์ ธีรโสภณ

วิเศษพล สุทธิเดชานัย

อัจฉริ ยาพร ร้ านจันทร์

พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร

วีรวัฒน์ บัวเผื่อน

อารยา ธารี จารุ

พรหทัย เลียวสายทอง

ศวิตา ศรี บญ
ุ เพ็ง

อาวีคณ
ุ ธนะสารสมบูรณ์

พลกร บูรณะประเสริ ฐสุข

ศศธร เมลานนท์

อุดม ศศิกรวงศ์

พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ศิวกร เจียรนัย

อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล
2

สมาชิกสามัญ (ตามลําดับอักษร)
กมนพร นาเนกรังสรรค์

ณวรรณวดี แก้ วผลึก

นลินี ศรี อนันตนนท์

กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกลุ

ณัฐชัย วิริยะโกศล

นิตยา จิระอนันต์กลุ

กวิยา กนกพงศ์ศกั ดิ์

ณัฐธิดา คําสาร

นิรมล ชํานาญนิธิอรรถ

กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์

ณัฐพร เลาห์ทวีรุ่งเรื อง

นิรันดร์ ลาภ ฤกษนันท์

กัลยา ลีลาปิ ยมิตร

ณัฐพล ตังจิ
้ ตร

บัญชา พรสุขศิริ

กุลธิดา นันทยานนท์

ณัฐวรัณย์ หาญวนานนท์

ปกาญจน์ กาญจน

โกวิท พูลสิน

ณัฐวัฒน์ ศุภชวโรจน์

ปจิมา ไทยธรรมยานนท์

ขนิษฐ์ นภางค์ รักษ์ กลุ ชน

ดนธยา สุวภาพ

ปฐมพร จงจรวยสกุล

ครรชนะ จรัณยานนท์

ดวงฤดี พลนิวฒ
ั น์วงศ์

ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล

งามพร ธัญญะกิจไพศาล

ทศพล ปั น้ เทียน

ประภาส วงศ์ลาํ่ ซํา

จักรพงศ์ วารี รัตน์

ทัศนพร แสนอิสระ

ประสารพงษ์ พงษ์ สามารถ

จินตนา จรูญธรรม

ทัศนีย์ ตังลิ
้ ตานนท์

ปริ ญดา เลิศพิทยาคุณ

จินตรัตน์ แจ้ งศรี สขุ

ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์

ปรี ญา สุวรรณวิทิต

จุรี จินตวงศ์วานิช

ธณัชช์ปิยา สมสุข

ปรี ยดา สันติลกั ขณาวงศ์

เจติญา อึ ้งนภาธานินทร

ธนกฤต หอวรรณภากร

ปั ทมวรรณ โคนันท์

เจนจิรา เจริ ญวัฒนานนท์

ธนพร รักสุจริ ต

พชรศิริ ธีรนาคนาท

เจนตา ชะวะนะเวช

ธนาธิป เสตถายน

พรณี ศุภผล

ชณิดา สุภาภรณ์

ธนิต เจริ ญรัตน์

พรเพชร หรูจิตรวัฒนา

ชนนันท์ ไตรทรัพย์

ธวัชชัย บรรณากิจ

พลภัทธ์ ตรี ภวู พฤทธิ์

ชัยณรงค์ ก้ าวสัมพันธ์

ธีรพงศ์ มุทาไร

พัลลภ ตรี บพุ ชาติสกุล

ชิดฤทัย ขจรกิตติยทุ ธ

นพปฎล จันทร์ ผอ่ งแสง

พิจารณ์ เงาธรรมทรรศน์

ชิตนี ชมเดช

นภาพร กิตติถาวรกุล

พินธุสร โอภาสเสถียร

ชุติวรรณ รุ่งเรื อง

นริ นทร์ เจนยุทธนา

พิรุณ เหลืองโรจนกุล
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เพกา จรุงกิจอนันต์

วิลาสินี ยศโชติ

สุภชัย เกียรติสกุลทอง

เพชรสิรี หอวรรณภากร

วิสทิ ธิ์ ชัยจินดารัตน์

สุภาพร สุทธมนัสวงษ์

เพ็ญนภา ศรี วชิ าญกุล

วุฒิ เกียรติวงศ์

สุภีพนั ธุ์ บุณยรัตนสุนทร

ไพรัช หาญวนานนท์

ศรายุทธ เจียรพงศ์ปกรณ์

สุรัฐ กนกกุลชัย

ภนุวศั เกื ้อกิจ

ศศิภา ธีรดิลก

สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์

สุหชั ชา เมธีวรกุล

ภาณุมาศ ผลประเสริ ฐ

ศิริชยั ธรรมชาติอารี

เสริ มศักดิ์ จิณณวณิชย์

มงคล แตปรเมศามัย

สมกมล วนิชวัฒนะ

เสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์

เมรชา วัชริ นทร์ พร

สมศรี กล้ าจอหอ

หทัยชนก เจริ ญยิ่ง

รักษ์ รัฐ สิทธิโชค

สมศักดิ์ กิจสหวงศ์

หัสมนัญ เฉลิมวงศ์

รัฐเขตร ตรี สทุ ธาชีพ

สริ นภรณ์ ธีรเวชกุล

อนงค์นาถ นันทสุขเกษม

รุ่งกานต์ ทิตธิวงษ์

สัจจพร พรรคอนันต์

อภันตรี ลิ ้มมงคล

เรื อนแก้ ว เสตถายน

สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม

อมรพงษ์ วชิรมน

วรี ย์รัตน์ เจิ่งประภากร

สิริพร พัฒนวาณิชชัย

อัญจิดา ทองทิอมั พร

วลัยทิพย์ เจิมวิวฒ
ั น์กลุ

สุกญ
ั ญา วิบลู ย์ศิริกลุ

อัญญานี แสงหิรัญสุข

วารศิริ ปิ ฎกานนท์

สุกลั ยา ธนกิจจารุ

อิสรี ยา เอกปรัชญากุล

วิมลทิพย์ มุทานนท์

สุชน พูลทอง

เอกชัย ฤกษ์ พิทกั ษ์ พาณิช

วิรยา มงคลสวรรค์

สุปราณี ดีเสมอ

โอภาศ วิวฒ
ั น์วรกุล

Choki

Siew Peng Neoh

เกศกนก โชคถาวร

Kuenga Zam

Ugyen Phuntsho

กชพล คูหารัตนไชย

กมลพรรณ เจริ ญเดช

ฐิ ติรัตน์ ภูริปรัชญา

พุทธภูมิ วังศรี มงคล

กรกฏ กังวิวรรธน์

ปั ณภัทร พรหมประสงค์

ยอดหทัย สาตราวาหะ

สมาชิกสมทบ (ตามลําดับอักษร)
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รพีภทั ร์ จุฬพันธ์ทอง

วีรศิกนั ญ์ อัศราวรพิทกั ษ์

ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

ศุภชัย เกาทัณฑ์ทอง

วาทะ ศรี ยทุ ธไกร

สงวน เดชพิทกั ษ์

อดิเรก วัฒนา

ไม่ ใช่ สมาชิก (ตามลําดับอักษร)
กิตติภา รักศักดิ์นษุ ย์

ธัญชนิต กุณทรนีรานันต์

วชิราภรณ์ นาคผสม

จตุพร จันทรานนท์

บุญตา บ้ านหมู่

วรฤทัย ฐิ ติรุ่งเรื อง

จุฑารัตน์ ฉันท์เรื องวณิชย์

บุญ
ุ ธิดา ตระกูลฉาง

วาริ ศา เลาหสุรโยธิน

ฉัตรชัย โรจน์สวัสดิ์สขุ

ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโนทัย

วิลาสินี เกียรติอบุ ลไพบูลย์

ชนกานต์ จินดาโรจนกุล

ปาริ ชาต เมฆกมล

วิสมา วิทยานุกรกิจ

ชิดชนก เศรษฐศิริสมบัติ

พัชรวรรณ โลกาอภิชยั

วิสทิ ธิ์ สุนทรสิริพงศ์

เชาว์วรรธน์ ชัยปุวรัตน์

พุฒิพงศ์ ศรี ภินนั ท์

ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์

โชติกา สุทธิไตรรงค์

ภรณ์ทิพย์ ตังธนะวั
้
ฒน์

ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์

โชติรัตน์ รักธรรมสงบ

ภัทราวดี วิริไฟ

ศิริพรรณ เลขะวิพฒ
ั น์

ญาศิณี แสงเจริ ญ

ภัทรี ยา วงศ์ผนั

สิริญญา วีระสวัสดิ์

ณัฏฐ์ ลีลากิจรุ่งเรื อง

ภัสชัย มงคลสุขวัฒน์

สุนนั ท์ ดารารักษ์

ณัฏฐา ตัณฑเสถียร

รตะพร แสนมา

สุริสา เกษรมาลา

ณัฐนันท์ วัฒนอเนก

รวิวรรณ กําจรจรุงวิทย์

อังคณา อาริ ยา

ทรงพล ขลิบเงิน

รุ่งทิวา จิรวิวฒ
ั น์เสรี

ทิพย์จฑุ า พรเลิศธนพงษ์

รุทาปกร อินทร์ เสวก

International attendees
Dr. Nicolas Salene

Dr. Savitri Hapsari

Dr. Noeen Arshad

Dr. Yadana Aung
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กรรมการสมาคมฯ
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์

ผศ.ทพ.ดร.บัญชา สํารวจเบญจกุล

ทญ.เรื องรัตน์ โกมลภิส

ทพ.ปริ ญญา ปฐมกุลมัย

ทพ.ธานัน จารุประกร

ผศ.ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบรู ณกุล

ทญ.พรคณา อัศวหน้ าเมือง

ผศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร

รศ.ทญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์

ทญ.อัญชลิกา สงวนดีกลุ

ทญ.รัตติยา ฉัว่ เจริ ญ

ทญ.ปิ ยะธิดา จิตตานันท์

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
ศ.(พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา

ทญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์

รศ.(พิเศษ)ทญ. สมใจ สาตราวาหะ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ทญ.ปองใจ วิรารัตน์

อ.ทญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

ผศ.ทญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

อ.ทญ.กัลยา อินทรี ย์

รศ.ทญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล

ทญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์

ผศ.ทญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์

รศ.ทญ.จารุณี คัทธมารศรี

รศ.ทญ.นิตา วิวฒ
ั นทีปะ

ทพญ. ฐิ ฏิมา ศุขเขษม

รศ.ทญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กลุ
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สมาชิกกิตติมศักดิ์ / อดีดประธานชมรมฯ
ผศ.คุณหญิง กมลทิพย์ หุตะสิงห์

ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

ทญ.สมพร เรื องผกา

อนุกรรมการ
ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

ทญ.นีรนาท ถิระศุภะ

ทญ.สิรินทิพย์ ศรี เศรษฐนิล

กฤษฎี ปั ณณะรัส

หัวหน้ าภาควิชา
ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ พิเศก

ศ.คลินิก ทญ.ปิ ยารัตน์ อภิวฒ
ั นกุล

อ.ทญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์

รศ.ทญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล

(ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม)

อ.ดร.ทญ.รชยา จินตวลากร

สมาชิกอาวุโส
อ.วรรณา สุชาโต

สิริมา โกวิทวณิชชา

ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์

ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

รศ.ทญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์

รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์

ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์

อ.สมศักดิ์ เจิ่งประภากร

พล.ร.ต.จตุพร พุกกะเวส

อ.ไพศาล ชัยวัฒน์

พลพิทยา วรชาติ ร.น.

พล. กษพล กองเกียรติกลุ

พลภัทร แนวบุญเนียร

พิตรพร อธิสขุ

ขนิษฐา สุรางค์ศรี รัฐ

วรรณดี พลานุภาพ

สุวอร ภูมิรัตนประพิณ
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