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Neoh Siew Peng

จิรวรรณ ชาติพิทกั ษ์

ณัฐนันท์ วัฒนอเนก

กชกร เล็กวิจิตรธาดา

จุฬาภรณ์ ศรี พวาทกุล

ณัฐพล บุญช่วย

กชพล คูหารัตนไชย

เฉลิมภรณ์ บุษบง

ณัฐพล เพรงสุกาญจน์

กนกอร ตันติพาณิชย์กลู

ชนกานต์ จินดาโรจนกุล

ณัฐรวี ขุมจันทร์

กรกมล ลัญจนเสถียรชัย

ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์

ณัฐลักษณ์ ตันติวิญ�ูพงศ์

กฤตานน อังคนาวราพันธุ์

ชนิดา กันนะ

ต้ นฝน ดามัง

กานต์นลิน ต่อฑีฆะ

ชลธิชา กิตวิ ิริยกุล

เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช

กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท

ชัชชน เสนาวิน

ทิพย์วรรณ ลิ่มสกุล

กิจศิภรณ์ บุญอํานวย

ชุตมิ ณฑน์ ฑีฆวาณิช

ทิพานัน ญาณิสราพันธ์

กิตติศกั ดิ์ ตันกุระ

ญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนกุ ลุ

ธงไชย พูนพิริยะ

กุลปรี ยา วิริยะอมรชัย

ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล

ธนกฤต ศุภธีรวัตร

เกรี ยงไกร ไกรวัฒนพงศ์

ฐิ ตริ ัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

ธนภัทร ปฐมกุลมัย

เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร

ณภัทร นะลําเลียง

ธนวรรณ วณิชย์วิสทุ ธิ์ชยั

คงกฤษ เตชะอภัยคุณ

ณัฐกานต์ ไตรตานนท์

ธนวุฒิ คองประเสริ ฐ

คณิน นิ ้มเจริ ญสุข

ณัฐการ โรจน์กาญจนพร

ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก

คุณากร ตรี เมธสุนทร

ณัฐณิชา ปริ ยตั ิดลุ ภาค

ธเนศ อัศวกวินทิพย์
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ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

ปุณณพิชญ์ สูพ่ านิช

ภิภพ สุทธิประภาภรณ์

ธีรพัฒน์ เอกศรี วงศ์

ผุสดี ภู่สนุ ทรสกุล

มัลลิกา รุ่งเกียรติส์ กุล

ธีรภัทร ศิริวรรณ์

พงศ์พล พันธพฤกษ์

รงรอง พรหมจันทร์

ธีรศักดิ์ นครน้ อย

พนิตนาฎ คงกระพันธ์

รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์

นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์

พรพรรณ จริ ยวิทยากุล

รยพัทห์ บัวผัน

นพรัตน์ จูฑศรี พานิช

พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา

นลิน ไพรัชวรรณ

พรหทัย เลียวสายทอง

รุ่งทิวา จิรวิวฒ
ั น์เสรี

นันทรัตน์ อภิวนั ทนกุล

พลกร บูรณะประเสริ ฐสุข

วรเทพ ฉันทดิลก

นิตกิ ารณ์ รัตติทิวาพาณิชย์

พัฒน์นรี กิตติชยั ธนะกุล

วรนุช เชษฐภักดีจิต

เนาวรัตน์ แสนจันดี

พัดชา ชูพทุ ธิพงศ์

วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์

บุญธิดา ตระกูลฉาง

พัลลภา หลินศุวนนท์

วรุฒ ทองเกิด

บุรนี อนุรักษ์ กลุ กิจ

พัสกร วศินวสุกลุ

วสวัตต์ ปราณีโชติรส

ปณิดา เมธาวิทย์

พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์

วัจน์กร เสือดี

ประภพร เจิ ้ง

พิชามญชุ์ ไตรบํารุงสุข

วิลาสินี วิจิตรานนท์

ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ

พิมพ์รภัส ศิริศรี สดุ ากุล

วิเศษพล สุทธิเดชานัย

ปราง วิวรรธนดิฐกุล

พิมสิริ นันทวิภาวงค์

วิสมา วิทยานุกรกิจ

ปริ ยากร สุขนิยม

เพ็ชรไพลิน ภู่สนั ติสมั พันธ์

วีรดา วรชาติ

ปั ณฑ์ชนิต จินดาโรจนกุล

เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

ศรวณีย์ ไชยรัตน์

ปั ณณ์พฒ
ั น์ จันทร์ มณี

ภรณ์ทิพย์ ตังธนะวั
้
ฒน์

ศรัณย์ จันทร์ เจริ ญ

ปารณีย์ ลีฬหาทร

ภัทรา สุมณศิริ

ศวิตา ศรี บญ
ุ เพ็ง

ปิ ยพงศ์ นิ่มปลอด

ภาวิณี ตันกิตติวฒ
ั น์

ศศธร เมลานนท์

ปิ ยะดนัย สุธีรพงศ์พนั ธ์

ภิญญดา อัครจรัสโรจน์

ศิริรัตน์ เหลืองไทยงาม
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ศิวาพร สัจเดว์

สิริพิมพ์ พฤกษ์ ไพบูลย์

อภิวฒ
ั น์ ไชยวัฒน์

สงกรานต์ พิทยจํารัส

สุรกฤษณ์ จีนงาม

อภิสรา ธรรมาภิวนั ท์

สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกลุ

สุลาวัณย์ แววสง่า

อรณิชา ผูกทวนทอง

สาริ ศ ปิ ยสุนทร

โสภิต รัตนสุมาวงศ์

อาชว์ ลิขิตกุลธนพร

สินนภา แหวนดวงเด่น

หทัยพันธ์ เพียรเวช

อาทิตยา ดวงตา

สิริธิดา พงษ์ สพุ จน์

อธิศ ธํารงเลิศสกุล

อารยา ธารี จารุ

สิรินทรา ตังสํ
้ าเริ งวงศ์

อนุตร ประวิตรางกูร

สมาชิกสามัญ (เรี ยงตามลําดับอักษร)
กณิตนันท์ สุนนั ต๊ ะ

จิรชณีย์ ใต้ ธงชัย

ญาศิณี แสงเจริ ญ

กมนพร นาเนกรังสรรค์

จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิ ต

ฐิ ตกิ า หรรษ์ ภิญโญ

กมลภัทร จรรยาประเสิรฐ

เจนจิรา เจริ ญวัฒนานนท์

ฐิ ตนิ าถ ธรรมรักษ์

กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์

แจ่มจรัส สอนง่าย

ณวรรณวดี แก้ วผลึก

กัลยา ลีลาปิ ยมิตร

ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล

ณัฐธิดา คําสาร

กิตติภ์ ารัช กมลธรรม

ชนนันท์ ไตรทรัพย์

ณัฐพงค์ กันทะวงค์

เกรี ยงไกร เกษมทรงธรรม

ชนาภา โลหะเลิศกิจ ท?

ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์

ไกรชวินท์ กอสง่ากชลักษมิ์

ชลธิชา เปี่ ยมการุญรัตน์

ดนธยา สุวภาพ

คนึงนิจ บุตรวงศ์

ชลธิรา แซ่ตงั ้

ทัศนีย์ ตังลิ
้ ตานนท์

ครรชนะ จรัณยานนท์

ชัยณรงค์ ก้ าวสัมพันธ์

ทิพย์สภุ า เพียวประเสริ ฐ

โฆสิต วัฒนสุขชัย

ชัยทวี ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ

ธณัชช์ปิยา สมสุข

จินตนา จรูญธรรม

ชิษณุ แจ้ งศิริพนั ธ์

ธนพรรณ วัฒนชัย

จินตรัตน์ แจ้ งศรี สขุ

ชุตนิ ารถ คูรัตน์ชชั วาล

ธนัฏฐา เจริ ญใจ
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เมลิสสา ภู่วรวงศ์ (จันทร
มังกร)

ธวัชชัย บรรณากิจ

ปริ ยากร ชัยมงคล

ธัชธรรม รักศิลป์

ปรี ยดา สันติลกั ขณางวงศ์

ธัญญา บํารุงศักดิ์

ปิ ยนาฏ สงคงคา

ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์

ปิ ยะ ปิ ยะชน

รวีวรรณ วงษ์ เพชร

ธีรพงศ์ มุทาไร

ปิ โยรส สุธีรพงศ์พนั ธ์

รัฐเขตร ตรี สทุ ธาชีพ

ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์

พรทิพย์ วีรยางกูร

นงนุช ภัทรากุลพิเชฐ

พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร

นภัทร โยธะธราดล

พรรณมาศ สันตดุสิต

นวรัตน์ วรวงศากุล

พรรัชนี แสวงกิจ

นันทินี นันทวณิชย์

พลภัทธ์ ตรี ภวู พฤทธิ์

วารณี ลินลาวรรณ

นิรันดร์ ลาภ ฤกษนันทน์

พิชญา ไชยรักษ์

วารศิริ ปิ ฏกานนท์

นิลเนตร พานิชสิติ

พิชญาพร เลาหสุรโยธิน

นุชนาฏ สุนทรจารุ

พิมพ์ชนก ฟูศริ ิ

บุญศิวา ซูซูกิ

พิรุณ เหลืองโรจนกุล

บุณฑริ กา อูน่ าท

พีรนุช ปะจายะกฤตย์

วีระพล รุ่งนิศากร

ปกาญจน์ กาญจน

เพชรพงศ์ ฉัตรชัยสถาพร

ศศิภา ธีรดิลก

ปฐมพร จงจรวยสกุล

เพชรสิรี หอวรรณภากร

ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม

เพ็ญนภา ศรี วิชาญกุล

ปภินวิช วิพฒ
ั นบวรวงศ์

ภณิดา ณ สงขลา

ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล

ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสวุ รรณ

ประภาส วงศ์ลํ่าซํา

ภูมิภดา จาวจักรศิริ

สมชัย ดวงทวีทรัพย์

ปริ ญดา เลิศพิทยาคุณ

มรุต บ้ านไร่

สมชัย มโนพัฒนกุล

รณิต ศุภพิพฒ
ั น์

รัตติยา ฉัว่ เจริ ญ
ลักษม์สิรี เลาหะนันท์
วงศ์วฒ
ุ ิ โอทยากุล
วรปรัชญ์ เชิดจอหอ

วิกรานต์ แสงอุบล
วิกนั ดา เขมาลีลากุล
วิกนั ดา โพธิศริ ิ

ศิวกร เจียรนัย
ศุลีกร ไกรลาศศิริ
สบโชค จินตวลากร
สมกมล วนิชวัฒนะ
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สริ นภรณ์ ธีรเวชกุล

สุภสั สรา ศิรบรรจงกราน

หนึง่ ฤทัย ยอดทอง

สัจจพร พรรคอนันต์

สุภา จันทะเสน

หัสมนัญ เฉลิมวงศ์

สาธินี นฤปกร

สุภีพนั ธุ์ บุณยรัตนสุนทร

อัญชลี แพทยังกุล

สิริพร พัฒนวาณิชชัย

สุรชัย ธํารงกิจเจริ ญ

อาทิตย์ สิทธิพรชัย

สุกญ
ั ญา วิบลู ย์ศริ ิ กลุ

สุรัฐ กนกกุลชัย

อิ่มใจ อินทะไชย

สุดารัตน์ ถือพุทธ

สุหชั ชา เมธีวรกุล

อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล

สุเทพ ทัศนานุตริ ยกุล

เสริ มศักดิ์ จิณณวณิชย์

เอกชัย คล้ ายทอง

สุปราณี ดีเสมอ

เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก

สุภชัย เกียรติสกุลทอง

หทัยชนก เจริ ญยิ่ง

สมาชิกสมทบ (เรี ยงตามลําดับอักษร)
เกศกนก โชคถาวร

ภคณัท ศิริสพุ งศ์

สงวน เดชพิทกั ษ์

ฐิ ตริ ัตน์ ภูริปรัชญา

มิ่งขวัญ สอนไม้

สมภพ ทวีสขุ เสถียร

นพพร โตเกษร

วาทะ ศรี ยทุ ธไกร

สรัญญา เสรี รักษ์ จฑุ ารังษี

พธู สุระประเสริ ฐ

ศิริพงษ์ วิภาศิริ

อุษณีย์ ปัทมาลัย

พุฒิพงศ์ ศรี ภินนั ท์

ศิริพร พงษ์ ตานี

ไม่ ใช่ สมาชิก (เรี ยงตามลําดับอักษร)
Dr. Sunny Gupta

เทวินทร์ ชัยสิทธิ์

กติกา ใจกล้ า

เฉลิมพล หรั่งสีสทุ ธิ์

เมฑิณี อังศุรัตนเวช

กรรณิกา สุมานนท์

เฉลิมพล อนุดิตย์

เอกรัฐ นาครัตน์

กฤษณา ตรี ไพบูลย์

เชาว์วรรธน์ ชัยปุวรัตน์

ไวทย์ บุญวิทยา

กันเขต เกียรติวราวุธ
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กิตติภา รักศักดิม์ นุษย์

ดวงตวัน ริ นธนาเลิศ

พงศกร พันธิแก้ ว

กิตพิ ร ไชยเมืองชื่น

ดวงหทัย จีรเธียรนาถ

พชร สิงห์เจริ ญ

ขนิษฐา เทียนชนะไชยา

ธนพล เรี ยวเรื องแสงกุล

พรชนก แสงสุริโยทัย

จัตธุ ชั วรรณฤกษ์ งาม

ธัญญ์นิธิ ฐิ ตโิ ชติอริ ยกุล

พรพิมล รุ่งทินพุทธิชยั

ชญษร เตชะเกรี ยงไกร

ธาริ ยา วัฒนกูล

พลอยไพลิน ภู่สนั ติสมั พันธ์

ชญานิศ พจสัณห์

ธิติ ศุขศรี ไพศาล

พัชยา สิทธิสาริ บตุ ร

ชฎามาศ เกษามา

นรเชษฐ์ เพียรวิทยาพันธุ์

พัชรา วงษ์ วรรณ

ชติยากรณ์ ชัยสุริยะวิรัตน์

นฤดล ตรี ธญ
ั ญา

พิจิตรา อุน่ สกุล

ชนิภรณ์ อนันต์วฒ
ั นานนท์

นว พลเยี่ยม

พิชชาพร กาญจนประภาส

ชยาภรณ์ อิทธิพรกุล

นวพร ฤทธิ์วิรุฬห์

พิชชาพร กาญจนประภาส

ชัยภัทร หลวงแนม

นวลปราง บุญผ่องเสถียร

พิชิต ปรี ชาสัมมกุล

ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล

นันท์พชั ร์ น้ อยเนียม

ฐาปนี วงศ์ทองเหลือง

นันทิกา พ้ นภัย

พิมลดา พรหมสาขา ณ
สกลนคร

ฐิ ตาภา ลีลาปิ ยมิตร

นิธิวฒ
ุ ิ เหลืองธรรมชาติ

ฐิ ตนิ นั ท์ เกาสังข์

นิภทั รศรุ ต จันทะภา

ภมรรัตน์ จูฑะพันธุ์

ฐิ ตริ ัตน์ เสียงลอย

ปกฉัตร บุญภู

ภัทราวดี วิริไฟ

ฐิ รไชยวัฒน์ พันธ์กลุ

ปคุป์ เรื องพรหม

ณภัทร ลภัสชวัล

ปรี ย์ธิดา ตังศรี
้ พงศ์

ณัชชา มหาทุมะรัตน์

ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ณัฐนันท์ สุชํานิวรการ

ปวีณา มางจันดีอดุ ม

ณัฐภัทร คํานึงสิทธิ

ปาณิศา พีรวณิชกุล

รตะพร แสนมา

ณัฐวุฒิ คุ้มสลุด

ปุณยนุช สัมภวะผล

รวิวรรณ กําจรจรุงวิทย์

พุทธพร สุภาณิชย์

ภัทรี ยา วงศ์ผนั
ภูมรินทร์ ธรรมมนุญกุล
ยศยง ตังวิ
้ ชิตฤกษ์
รจน์สพุ รรณ แจ้ งเจนกิจ
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รัชกุล พัฒนาภรณ์

วิสิทธิ์ สุนทรสิริพงศ์

สุนทร ปราชญ์นิวฒ
ั น์

รัตนพร ภัทราคร

วีระพงษ์ สวนแย้ ม

สุรีรัตน์ ปฏิมา

รัสริ นทร์ ศิริสพุ งศ์

ศรัณย์พงศ์ อิ่มอําไพ

สุวพัชร บูรณ์เจริ ญ

วชิระ ตันติฤทธิพร

ศรัณยา อังวราวงศ์

หทัยชนก ภารการ

วรฤทัย ฐิ ตริ ุ่งเรื อง

ศศกร รพีธนธร

อธิวฒ
ั น์ เปรมไธสง

วรัญญา ปิ่ นอมร

ศันสนีย์ วิจารณ์

อธิวฒ
ั น์ ขัดงาม

วรางคณา เอื ้อพันธเศรษฐ

ศิริรัตน์ วชิรมน

อนันต์ หล่อทองคํา

วสุพล สอดศุข

ศุภชัย อันมานะตระกูล

อริสา รุ่งเรื องธนะกิจ

วัชรวีร์ ธเนศเฉลิมพงษ์

ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

อัณณ์ศรา ชิณโชติ

วันเฉลิม เทพรังศิริกลุ

สิริญญา วีระสวัสดิ์

อิทธิเศรษฐ์ ด่านจิตร์ ตรง

วาริ ศา เลาหสุรโยธิน

สุชานาฏ วิเศษศิริ

อิทธิพล จังสิริมงคล

วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์

สุทธินี กนกพูนสิน

วิวรรณ ทิพยางกูร

สุธินนั ท์ สุขสุทธิพนั ธ์
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คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
1. ประธานที่ปรึ กษา

รศ. (พิเศษ) ทญ. สมใจ สาตราวาหะ

2. ที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคณ
ุ พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์

3. ที่ปรึกษา

ทญ. นฤมล

ทวีเศรษฐ์

4. ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ. ไชยรัตน์

เฉลิมรัตนโรจน์

1. นายกสมาคม

ทพ. ธานัน

จารุประกร

2. อุปนายก

ทพ. ปริ ญญา

ปฐมกุลมัย

3. นายกสํารอง

ศ.ทพ. ธีระวัฒน์

โชติกเสถียร

4. เลขานุการ

ทพ. จิรวัฒน์

เกียรติบรู ณกุล

5. ประธานวิชาการ

ทญ. กัลยา

อินทรี ย์

6. เหรัญญิก

ทพ. ธัชพันธุ์

พูลทวีเกียรติ

7. นายทะเบียน

ทญ. สุธาทิพย์

จงบันดาล

คณะกรรมการสมาคมฯ

8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ทพ. กฤษฎี

ปั ณณะรัส

9. สาราณียกร

ผศ.ทพ.ดร. บัญชา

สํารวจเบญจกุล

10. กรรมการกลาง

ผศ.ทญ. นงลักษณ์

สมบุญธรรม

11. กรรมการกลาง

ผศ.ทพ. อุดม

ทองอุดมพร

12. กรรมการกลาง

ทญ. เรื องรัตน์

โกมลภิส

13. กรรมการกลาง

อ.ดร.ทพ.สุพฒ
ั ชัย

บุญประถัมภ์

14. กรรมการกลาง

ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร

จันทรวราทิตย์

15. กรรมการกลาง

ทพ. ชัยพล

ฉวีวรรณากร

คณะกรรมการกลาง
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กรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟั นแห่ งประเทศไทย
ผศ.ทญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

รศ.ทญ. จารุณี คัทธมารศรี

รศ.ทญ. ทัศนีย์ วังศรี มงคล

ทพญ. ฐิ ฏิมา ศุขเขษม

รศ.ทญ. นิตา วิวฒ
ั นทีปะ

ทญ. ปิ ยะธิดา จิตตานันท์

รศ.ทญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กลุ

ทพ. ประจักษ์ จริ ยพงศ์ไพบูลย์

ทญ. จุฑามาศ สุจิพงศ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์ / อดีตประธานชมรมฯ
พล.ร.ต. จตุพร พุกกะเวส

กองบรรณาธิการ Braces News
อ.ทญ. พิชญา ไชยรักษ์

ทญ. สิรินทิพย์ ศรี เศรษฐนิล

ทญ. อัญชลิกา สงวนดีกลุ

ทพ. ธนิต เจริ ญรัตน์

ทญ. จุรี จินตวงศ์วานิช

ทญ. อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล

หัวหน้ าภาควิชา
อ.ดร.ทญ. รชยา จินตวลากร

รศ.ทญ.ดร. ชิดชนก ลีธนะกุล

ผศ.ทพ. พูนศักดิ์ พิเศก

อ.ทพ. อภิวฒ
ั น์ เศรษฐศุภพนา

รศ.ทญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
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สมาชิกอาวุโส
ศรี สวุ รรณ เสนาสุ

สายใจ แพรักขกิจ

วิมล เอื ้อวิไลจิต

วรรณี ประณีตพงศ์

คณะวิทยากร
ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ศ.ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์
ผศ.ทญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์
ผศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

Invited Guests
Ms. Catherine Nanda
Dr. Bryce Lee
Dr. Arthur Lee
Dr. Himawan Halim
Dr. Geraldine Lee
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