
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดเปดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ ระหวางวันท่ี 3-31 กรกฎาคม 
2560  นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมประดิษฐ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อ
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 คร้ังท่ี 1  ดังนี้ 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จํานวน 49 คน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ.กวิตา กาญจนเมฆานนัต เฉพาะขอเขียน 
2 ทพญ.กัญญาพรรณ ปติปญญา เฉพาะขอเขียน 

3 ทพญ.เกศรี เช่ียวชาญวลิชกิจ เฉพาะขอเขียน 

4 ทพ.คณา มุทิตานนท เฉพาะขอเขียน 

5 ทพ.จักกพล สมสะอาด เฉพาะขอเขียน 

6 ทพญ.จุฑาวรรณ ศรีโพธ์ิทองนาค เฉพาะขอเขียน 

7 ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ เฉพาะขอเขียน 

8 ทพญ.ชุติมณฑน ลีลาอาภรณ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
9 ทพ.ณัฐพล พินิจพรชัย เฉพาะขอเขียน 

10 ทพญ.ดวงใจ อุไรวิชัยกุล เฉพาะขอเขียน 

11 ทพ.ดํารง บรรจงศิลป เฉพาะขอเขียน 

12 ทพญ.ตะวนัฉาย วังซาย เฉพาะขอเขียน 

13 ทพ.ตุลย ศรีอัมพร เฉพาะขอเขียน 

14 ทพญ.ทิพาพรรณ เศรษฐศิริสมบัติ เฉพาะขอเขียน 

15 ทพ.ธเนศ เลิศสันติธรรม เฉพาะขอเขียน 

16 ทพญ.ธัญวรรณ ทรัพยมี เฉพาะขอเขียน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
17 ทพญ.ธารี จําปรัตน เฉพาะขอเขียน 

18 ทพญ.นันทนยิา บูรณสัจจะวราพร เฉพาะขอเขียน 

19 ทพญ.นันทิยา บุญยืน เฉพาะขอเขียน 

20 ทพญ.ปณิตา ฤทธาภรณ เฉพาะขอเขียน 

21 ทพญ.ปรัศนีย แพรงสุวรรณ เฉพาะขอเขียน 

22 ทพญ.ปรีวันท จันทรเวช เฉพาะขอเขียน 

23 ทพญ.ปล้ืมฤดี โปตะวณิช เฉพาะขอเขียน 

24 ทพ.พีรติ โฆษะฐ ิ เฉพาะขอเขียน 

25 ทพญ.พีรานุช  ประหยดัทรัพย เฉพาะขอเขียน 

26 ทพ.ภัททสาร บวรรัตนเวช เฉพาะขอเขียน 

27 ทพญ.ภัทรพร สิทธิพันธุ เฉพาะขอเขียน 

28 ทพญ.ภัทราวดี ภัทรากร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
29 ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล เฉพาะขอเขียน 

30 ทพ.มานะ สวัสดิ์ธนพิศุทธ์ิ เฉพาะขอเขียน 

31 ทพ.เมธี เตชะปณิต เฉพาะขอเขียน 

32 ทพ.รุงกิจ หลีหเจริญกุล เฉพาะขอเขียน 

33 ทพญ.วรรณศิริ แกวสอาด เฉพาะขอเขียน 

34 ทพญ.วรียรัตน เจิ่งประภากร เฉพาะขอเขียน 

35 ทพ.วสวัตดิ ์มัชฌิมาทัศน เฉพาะขอเขียน 

36 ทพ.วุฒินนัท พนมลักษณจิต เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
37 ทพญ.ศศิอาภา เทียมพิจารณ เฉพาะขอเขียน 

38 ทพญ.สดใส ฟูศิริ เฉพาะขอเขียน 

39 ทพ.สมโภช อังคณาวิริยารักษ เฉพาะขอเขียน 

40 ทพญ.สัณหสิรี อินทรเผือก เฉพาะขอเขียน 

41 ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ เฉพาะขอเขียน 

42 ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน เฉพาะขอเขียน 

43 ทพญ.สุนีย ศรีทิพยวรรณ เฉพาะขอเขียน 

44 ทพ.สุภโชค อมรศิริกุล เฉพาะขอเขียน 

45 ทพญ.อรพรรณ รุงโรจนวิทยกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
46 ทพ.อลงกรณ นิรัติศัยสกุล เฉพาะขอเขียน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
47 ทพ.อวัช ธีระชัยวรกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
48 ทพญ.อัญชลี วชัรักษะ ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
49 ทพญ.อาภาพร พงษภัทรินทร เฉพาะขอเขียน 

 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบวุฒิบัตร จํานวน 32 คน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1 ทพญ.กมลวรรณ ภัทรสมสกุล เฉพาะขอเขียน 

2 ทพ.กฤปนนท พฤกษศรีตระกูล เฉพาะขอเขียน 

3 ทพ.กอบชัย ภมิูพาณิชย เฉพาะขอเขียน 

4 ทพญ.กันยา  มาสุธน เฉพาะขอเขียน 

5 ทพญ.ชนัญญา เกษประเสริฐ เฉพาะขอเขียน 

6 ทพ.ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ เฉพาะขอเขียน 

7 ทพญ.ญาดา เชษฐศุทธยางกูร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
8 ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธ์ิ เฉพาะขอเขียน 

9 ทพญ.ธัญลักษณ รัตนกังวานวงศ เฉพาะขอเขียน 

10 ทพญ.ธีราภรณ ชุนเจริญ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
11 ทพ.นทีธร พฤกษวัชรกุล เฉพาะขอเขียน 

12 ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ เฉพาะขอเขียน 

13 ทพญ.นุชพัฒน พัฒนปรีชากุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
14 ทพญ.บุศรินทร คําเงิน เฉพาะขอเขียน 
15 ทพญ.ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
16 ทพญ.ปริสุทธ พงศไตรภูมิ เฉพาะขอเขียน 

17 ทพญ.พรปวีณ ดีจริง เฉพาะขอเขียน 

18 ทพญ.พัชรินทร เรืองมงคลเลิศ เฉพาะขอเขียน 

19 ทพญ.พัชรี ไพรสุขวิศาล เฉพาะขอเขียน 

20 ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ ์ เฉพาะขอเขียน 

21 ทพญ.ภคมน รัตนาภรณ เฉพาะขอเขียน 

22 ทพญ.ภวกิา จิระเมธากุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
23 ทพญ.ภูริตา จโนภาส เฉพาะขอเขียน 

24 ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย เฉพาะขอเขียน 

25 ทพญ.ลัดดาวัลย  ปติอํานวยทรัพย เฉพาะขอเขียน 

26 ทพญ.วรวรรณ ซ้ึงจิตตวิสุทธิ เฉพาะขอเขียน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
27 ทพ.สาวิตร ทองสุข เฉพาะขอเขียน 

28 ทพ.สิริวัฒน  อาภาศิริกุล เฉพาะขอเขียน 

29 ทพญ.สุณัฏฐา แกวทอง เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
30 ทพญ.หงษหยก ผสมทรัพย เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
31 ทพญ.อรอุษา อริยานนท เฉพาะขอเขียน 

32 ทพญ.ออมบุญ บุญธรรม เฉพาะขอเขียน 

 
กําหนดสอบขอเขียน 

 วันท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 
 ณ คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารและหองสอบจะแจงใหภายตอไป 
 

กําหนดสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
 วันท่ี 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. 
 ณ คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารและหองสอบจะแจงใหภายตอไป 

1. ทพญ.ชุติมณฑน ลีลาอาภรณ 
2. ทพ.วุฒินนัท พนมลักษณจิต 
3. ทพญ.อรพรรณ รุงโรจนวิทยกุล 
4. ทพ.อวัช ธีระชัยวรกุล 
5. ทพญ.ญาดา เชษฐศุทธยางกูร 
6. ทพญ.ธีราภรณ ชุนเจริญ 
7. ทพญ.นุชพัฒน พัฒนปรีชากุล 

 

 วันท่ี 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. 
 ณ คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารและหองสอบจะแจงใหภายตอไป 

1. ทพญ.ภัทราวดี ภัทรากร 
2. ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ 
3. ทพญ.ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ 
4. ทพญ.ภวกิา จริะเมธากุล 
5. ทพญ.สุณัฏฐา แกวทอง 
6. ทพญ.หงษหยก ผสมทรัพย 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

          (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                            เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


