
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 

สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาวิทยาการวินิจฉยัโรคชองปาก 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตสาธารณสุข และสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมท้ัง 3 สาขา ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1  ดังตอไปนี้ 
 

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 5  คน 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน สอบขอเขียน พยาธิวิทยาชองปาก 
2 ทพ.ดลธรรม พรหมเสน สอบขอเขียน ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

3 ทพ.อุทัย อุมา สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย  
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 

4 ทพญ.ณัฐชาภรณ สงวนสิน สอบปากเปลาและรายงานผูปวย เวชศาสตรชองปาก 
5 ทพญ.เสาวนีย ไมพานิช สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย เวชศาสตรชองปาก  

หมายเหตุ 1.  ลําดับท่ี 1-3  กําหนดสอบวันจนัทรท่ี 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.  
     ณ หองประชุมภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ช้ัน 7 ตึกสมเด็จยา 93  
     คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2.  ลําดับท่ี 4 – 5 กําหนดสอบวันจนัทรท่ี 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. 

                   ณ หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ช้ัน 5 
     ตึกทันตรักษวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สาขาปริทันตวิทยา 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบวุฒิบัตร จํานวน 30 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ. คคนางค ศุภนิมิตกุล ขอเขียน 
2.  ทพญ. จารุพร ล้ิมตระกูล ขอเขียน 
3.  ทพญ. ฉัตรินยา วิสุทธิพงศถาวร ขอเขียน 
4.  ทพ. ธนวัต นิ้มเจริญ ขอเขียน 
5.  ทพญ. ธารทิพย สุวรรณวิจิตร ขอเขียน 
6.  ทพ. ธีรวุฒิ ต้ังเสถียร ขอเขียน 
7.  ทพญ. นววรรณ โสภณ ขอเขียน 
8.  ทพญ. นิรมล เธียรศรีพจมาน ขอเขียน 
9.  ทพญ. นิศาชล สิริไพบูลยพงศ ขอเขียน 
10.  ทพญ. บุณฑริกา พึ่งรัศมี ขอเขียน 
11.  ทพญ. ประพรพรรณ อุตมโชติ ขอเขียน 
12.  ทพญ. พิมพชนก ลอสุวรรณ ขอเขียน 
13.  ทพญ. ภัทรผจง ลิมปธีระกุล ขอเขียน 
14.  ทพญ. ภาวณิ ีวงศวาน ขอเขียน 
15.  ทพญ. ยุวนัดา ทรัพยพิพัฒนา ขอเขียน 
16.  ทพญ. รภัชตา สุธาสินีกุล ขอเขียน 
17.  ทพญ. รสริน หงษถาวิช ขอเขียน 
18.  ทพญ. วินิตา สุวรรณประสิทธ์ิ ขอเขียน 
19.  ทพญ. สุพิชชา สานตะพงษ ขอเขียน 
20.  ทพญ. อนงคนาฏ เอ่ียมสุภา ขอเขียน 
21.  ทพญ. อัจฉรา ขวัญเยื้อง ขอเขียน 
22.  ทพญ. อารดา ภัทรพงศานต์ิ ขอเขียน 
23.  ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร ปากเปลาและรายงานผูปวย 
24.  ทพญ.กุลนันทน เลิศพิมลชัย ปากเปลาและรายงานผูปวย 
25.  ทพญ.ณัฐวรา ภูมิวัฒน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
26.  ทพญ.ธันวด ีคูสําราญ ปากเปลาและรายงานผูปวย 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รายการสอบ 
27.  ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ ปากเปลาและรายงานผูปวย 
28.  ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ ปากเปลาและรายงานผูปวย 
29.  ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย ปากเปลาและรายงานผูปวย 
30.  ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข ปากเปลาและรายงานผูปวย 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จํานวน 6 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ. ดิษยวดี เกตุทัต ขอเขียน 
2.  ทพญ. ธนิยา โบววงศประเสริฐ ขอเขียน 
3.  ทพญ. พุทธิพร ชาญสุไชย ขอเขียน 
4.  ทพญ. สวลี แสงเขียว ขอเขียน 
5.  ทพ. สิทธิกร ธีระวงศวิวัฒน ขอเขียน 
6.  ทพญ. วิชญา วิศิษฐรัศมีวงศ ปากเปลาและรายงานผูปวย 

กําหนดสอบขอเขียน 
 วันจนัทรท่ี 21 สิงหาคม  2560 เวลา 09.30-12.30 น. 
 ณ หอง A01, A02 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
 วันพุธท่ี 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00น. 

ณ หอง A05, A06 และ B11 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หองสอบ เวลา ผูมีสิทธิสอบ 

A05 08.30-10.15 น. ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร 
 10.30-12.15 น. ทพญ.กุลนันทน เลิศพิมลชัย 
 13.15-15.00 ทพญ.วิชญา วศิิษฐรัศมีวงศ 

A06 08.30-10.15 น. ทพญ.ธันวด ีคูสําราญ 
 10.30-12.15 น. ทพญ.ณัฐวรา ภูมิวัฒน 
 13.15-15.00 น. ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ 

B11 08.30-10.15 น. ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ 
 10.30-12.15 น. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย 
 13.15-15.00 น. ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข 
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สาขาทันตสาธารณสุข 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จํานวน 2 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.นวภรณ พรอนันตรัตน 
2 ทพญ.อัชฌา เอ่ียมอธิคม 

กําหนดสอบ 
เวลา 08.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 -12.00 น. สอบขอเขียน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 

  วันพุธท่ี 30  สิงหาคม  2560  
 ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม 
 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

    (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


