
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 

สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

ตาม ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เร่ืองกําหนดการรับสมัครสอบเพ่ือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาตางๆ ของทันตแพทยสภา ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 ฉบับลงวันท่ี 1 มิถุนายน 
2560  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟน ไดกําหนดการรับสมัครสอบระหวางวันท่ี 
3-31 กรกฎาคม 2560 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟน ไดพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครสอบเรียบรอยแลว จึงเสนอราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560              
คร้ังท่ี 1  ดังนี้ 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จํานวน 18 คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ.ชณิดา สุภาภรณ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
2 ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร เฉพาะขอเขียน 
3 ทพญ.ดารินทร ปฏิเวทภิญโญ เฉพาะขอเขียน 
4 ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
5 ทพญ.ทัศนีย ต้ังลิตานนท เฉพาะขอเขียน 
6 ทพญ.นัดดา มนูญศิลป เฉพาะขอเขียน 
7 ทพ.บัญชา พรสุขศิริ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
8 ทพ.เบญจพล รักษวงศ เฉพาะขอเขียน 
9 ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

10 ทพ.ประสารพงษ พงษสามารถ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

11 ทพ.ปริญญา ชูเวทย เฉพาะขอเขียน 
12 ทพญ.พิมพชนก ฟูศิริ เฉพาะขอเขียน 
13 ทพญ.พิมพสิริ กันตพิทยา เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

14 ทพญ.รุงกานต ฑิตธิวงษ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

15 ทพ.วุฒิพงษ เหลาอมต เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
16 ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกลุ เฉพาะขอเขียน 
17 ทพญ.สุกัญญา วิบูลยศิริกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

18 ทพ.โอภาศ วิวฒันวรกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
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รายชื่อผูมีสิทธิสอบวุฒิบัตร จํานวน 42 คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ.กณิตนนัท   สุนันตะ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

2 ทพญ.กนกพร  ศักดาสุรรักษ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

3 ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชยกลู เฉพาะขอเขียน 
4 ทพ.คฑา โกศัยดิลก เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
5 ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข เฉพาะขอเขียน 
6 ทพญ.จุฑารัตน จงไพโรจนโฆษิต เฉพาะขอเขียน 
7 ทพญ.จุไรรัตน ชีวพรพิมล เฉพาะขอเขียน 
8 ทพญ.แจมจรัส สอนงาย เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
9 ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล เฉพาะขอเขียน 
10 ทพญ.เฉลิมภรณ อุบลวิโรจน เฉพาะขอเขียน 
11 ทพญ.ชลฎา รัตนาววิัฒนพงศ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

12 ทพญ.ชลลดา หลอพิเชียร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

13 ทพ.ชัยทว ีศรีพงษพันธุกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

14 ทพ.ชาญวิทย ตันติกัลยาภรณ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

15 ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน เฉพาะขอเขียน 
16 ทพญ.ณัฐลักษณ ตันติวิญูพงศ เฉพาะขอเขียน 
17 ทพญ.ทิพยสุภา เพียวประเสริฐ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

18 ทพ.ธนวัฒน เกียรติถาวรวงศ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

19 ทพ.ธัชธรรม รักศิลป เฉพาะขอเขียน 
20 ทพญ.ธัญญา บํารุงศักดิ ์ เฉพาะขอเขียน 
21 ทพญ.นวรัตน วรวงศากุล เฉพาะขอเขียน 
22 ทพญ.นิตยา  จิระอนันตกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
23 ทพญ.บุณฑริกา อูนาท เฉพาะขอเขียน 
24 ทพญ.ปรีญา สุวรรณวฑิิต เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
25 ทพญ.ปยนาฏ สงคงคา เฉพาะขอเขียน 
26 ทพญ.พรณ ีศุภผล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

27 ทพญ.พรรณทิพย ดงไพบูลย เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

28 ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข เฉพาะขอเขียน 
29 ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

30 ทพญ.พิชญา ปณฑวิรุจน เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

31 ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

32 ทพญ.มัลลิกา รุงเกียรต์ิสกุล เฉพาะขอเขียน 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
33 ทพ.ยศธร ชวนเกริกกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
34 ทพ.รยพัทห บัวผัน เฉพาะขอเขียน 
35 ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศักดิ ์ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
36 ทพ.วิทวัส มงคลชาติ เฉพาะขอเขียน 
37 ทพ.ศิวกร เจียรนัย เฉพาะขอเขียน 
38 ทพญ.สาธินี นฤปกร เฉพาะขอเขียน 
39 ทพญ.สุชาชิษม อริยะบุญศิริ เฉพาะขอเขียน 
40 ทพญ.อรวีย ปยะศิริโสฬส เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

41 ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญสุข เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

42 ทพญ.อาวีคุณ ธนะสารสมบูรณ เฉพาะขอเขียน 
 

กําหนดสอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
 วันท่ี 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น    
 ณ  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา  ช้ัน 7  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

     ถนนโยถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี   16  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

          (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                            เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
 


