
ท ำเนียบทันตแพทย์รุ่นพี่เล้ียง แก้ไข 19 พค 52

จังหวัด ช่ือเลน่ รหสั e-mail โทรศพัท์ Fax.

1 ทพ. ไพฑูรย์ สายสงวนสตัย์ รพ. สมเดจ็พระณาณ

สงัวร อ.เวียงชัย

เชียงราย ตี๋ 18มช pthoon21@hotmail.com 081-8847640 053-603120

2 ทพ. ธีระ ศริิบรุานนท์ รพ. สามพราน นครปฐม ง้วน 20จฬ theeradent@hotmail.com 086-0144399 034-311021 ตอ่ 110

3 ทพ. มานติ ประกอบกจิ รพ. สงูเนนิ นครราชสมีา แดง 22มช manitpk@gmail.com 081-0656800 044-419282 ตอ่ 126
4 ทพ. สมศกัดิ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ รพ. มหาราช นครราชสมีา เฮ้า 24มข somcvv@hotmail.com 081-9559002 044-271367,246389

5 ทพ. เริงสทิธิ์ นามวิชัยศริิกลุ รพ. ลําปลายมาศ บรีุรัมย์ แอ๊ต 26มข RERNGSUK9998@gmail.com 087-9607422 044-661242-3
6 ทพญ. บานเยน็ ศริิสกลุเวโรจน์ สสจ. สงขลา สงขลา เยน็ 26มม deeteeth@yahoo.com 081-6902889,  081-2638778 074-326098

7 ทพญ. มาลี วันทนาศริิ รพ. ลําลกูกา ปทมุธานี เลก็ 26มช wantanasiri1@yahoo.com 081-8591030 02-5631011 ตอ่ 104
8 ทพญ. อุไรวรรณ อมรไชย รพ. เดชอุดม อุบลราชธานี ตว่ง 26มช amorn2545@yahoo.com 081-2660092 045-362099

9 ทพญ. มยุเรศ เกษตรสนิสมบตัิ รพ. ปวั นา่น จิเรศ 28มช Mayuresk@yahoo.com 089-7008604 054-791225
10 ทพญ. เพียงเพ็ญ สขุุตมตนัติ รพ. ปากทอ่ ราชบรีุ ง้ิม 28มม hi_piang@yahoo.com 081-8559288 032-281585

11 ทพญ. พัชราลกัษณ์ เถือ่นนาดี รพ. บา้นฝาง ขอนแกน่ เถา่ 29มข sukawan@hotmail.com 084-5159950 043-269097
12 ทพ. วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ สสจ. หนองคาย หนองคาย ลา่ 29มข w_horm@yahoo.com 089-7106864 042-412650

13 ทพญ. วรางคณา อินทโลหติ สสจ. หนองบวัลําภู หนองบวัลําภู ฝน 29มข warangkanai@yahoo.com 081-5925471 042-312992
14 ทพญ. จุฑารัตน์ รัศมีเหลอืงอ่อน รพ. เถนิ ลําปาง จ๋ิม 30จฬ jutarat.r@gmail.com 089-1126860 054-293044

15 ทพ. สอ่แหละ๊ หมัดยโูสะ๊ รพ. เทพา สงขลา ซอ 30มอ sore_m@yahoo.com 081-7661488 074-376259-60 ตอ่ 103
16 ทพญ. เยาวพา จันทรบตุร รพ. โพนทอง ร้อยเอ็ด เยา 31มข yaowapa_2005@yahoo.com 086-2262099 043-571680

17 ทพ. ยทุธนา คํานลิ รพ. พระสมุทรเจดยี์ สมุทรปราการ โจ้ 32จฬ drjoeqmr@gmail.com 084-6998962 02-4259767
18 ทพ. วีระ อิสระธานนัท์ รพ. แม่จัน เชียงราย กลว้ย 32มช weera_th@yahoo.com 084-0406655 053-660961

19 ทพญ. วิโรชา เพียรเจริญ รพ. ปา่บอน พัทลงุ ปนู 32มอ p-racha_dt@hotmail.com 081-4781457 074-841634
20 ทพ. สริุยา รักเจริญ รพ. ฟากทา่ อุตรดติถ์ อ้วน 34มช suriyarj@gmail.com 081-9726167 055-489341

21 ทพ. สงกรานต์ ภู่โฉม รพ. ศรีนคร สโุขทยั เกง่ 36จฬ songkran_11@yahoo.com 081-3724062 055-652725 ตอ่ 101
22 ทพญ. บษุบา ภู่วัฒนา รพ. อ่าวลกึ กระบี่ บษุ 40มอ budsaba9@gmail.com 086-5938317 075-681065

23 ทพญ. ขวัญหทยั อินทรรุจิกลุ สสจ. แพร่ แพร่ อบ 42มข kwanhatai_int@hotmail.com 086-5879093 054-521383

ทีท่ํางานช่ือ-สกลุ
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