
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ  
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ เพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  สาขาทันตกรรมจัดฟัน               
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 55 คน  ดังนี้ 

ล าดับที่  ชื่อ - สกุล 
1 ทพญ. กมลฉัตร อดิสรศุภวัฒน์ 
2 ทพญ. กรกมล ลัญจนเสถียรชัย 
3 ทพ. กันเขต เกียรติวราวุธ 
4 ทพ. กันตพงศ์ ปัดทุม 
5 ทพญ. จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ 
6 ทพญ. ชญาภา เสริมบุญสร้าง 
7 ทพญ. ชนิดา กันนะ 
8 ทพ. ญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนุกูล 
9 ร.ท.หญิง ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล 
10 ทพญ. ณัฐณชิา ปริยัติดุลภาค 
11 ทพญ. ณัฐสินี พิพัฒน์วดีกุล 
12 ทพ. ธงไชย พูนพิริยะ 
13 ทพ. ธีรชัย เพียรสิริรัตน์ 
14 ทพ. ธีรภัทร ศิริวรรณ์ 
15 ทพญ. นลิน ไพรัชวรรณ 
16 ทพญ. บุรนี อนุรักษ์กุลกิจ 
17 ทพญ. ปกฉัตร บุญภู 
18 ทพญ. ปณิดา เมธาวิทย์ 
19 ทพญ. ประภาพร เจิ้ง 
20 ทพ. ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ 
21 ทพญ. ปราง วิวรรธนดิฐกุล 

 

22  ทพญ. ปวณีา... 
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22 ทพญ. ปวีณา ธรรมธราธาร 
23 ทพ. ปุณณพิชญ์ สู่พานิช 
24 ทพ. พงศ์พล พันธพฤกษ์ 
25 ทพญ. พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ 
26 ทพญ. พัชยา สิทธิสาริบุตร 
27 ทพญ. พัดชา ชูพุทธิพงศ์ 
28 ทพญ. พาขวัญ กุลชุติสิน 
29 ทพญ. พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ 
30 ทพญ. พิมสิริ นันทวิภาวงศ์ 
31 ทพญ. เพ็ญบุญญา ศิริปจะนะ 
32 ทพ. ภควัต สีเสม 
33 ทพญ. ภิญญดา อัครจรัสโรจน์ 
34 ทพ. รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา 
35 ทพญ. วรรณพร คุปตเมธี 
36 ทพญ. วิภาวรรณ ฉัตรรัตนารักษ์ 
37 ทพญ. วิรัญชนา พรหมรักษา 
38 ทพญ. วิวรรณ ทิพยางกูร 
39 ทพ. วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ 
40 ทพญ. วิสมา วิทยานุกรกิจ 
41 ทพญ. วีรดา วรชาต ิ
42 ทพ. ศรัณย์ จันทร์เจริญ 
43 ทพ. ศรัณย์ มยุระสาคร 
44 ทพญ. สินนภา แหวนดวงเด่น 
45 ทพญ. สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์ 
46 ทพ. สุรกฤษณ์ จีนงาม 
47 ทพ. สุรวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 
48 ทพญ. หทัยกาญจน์ อัตตสิริลักษณ์ 
49 ทพญ. หทัยพันธ์ เพียรเวช 
50 ทพ. อธิศ ธ ารงเลิศสกุล 
51 ทพ. อภิวัฒน์ ไชยวัฒน์ 
52 ทพญ. อัณณ์ศรา ชิณโชติ 
53 ทพ. อาชว์ ลิขิตกุลธนพร 
54 ทพญ. อุษณีย์ ปัทมาลัย 
55 ทพ. เอกพล พลเสนา 

 
ก าหนดการ ... 
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ก าหนดการสอบปฏิบัติ  
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร์  
08.15 - 08.55 น.   ลงทะเบียน  ณ โถงชั้น 1 
09.00 – 12.00 น.     สอบปฏิบัติ  ณ  ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3  
กรุณาน าอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติมาตามก าหนด* 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่   8  มีนาคม  2561 
                                                                  
    
                                                                                                      

                     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
              เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

    
 
 

 
 
 


