
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื ่ออนุมัติหรือ
วุฒ ิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3  นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู ้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3  
ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 24 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพ.กิตติพงศ์ ทัตตากร ข้อเขียน 

2.  ทพ.กฤช กมลขันติกุล ข้อเขียน 

3.  ทพญ.กฤตยา วสยางกูร ข้อเขียน 

4.  ทพญ.ขนิษฐา ธิสามี ข้อเขียน 

5.  ทพ.จิรวัฒน์ เชิงบันลือศักดิ์ ข้อเขียน 

6.  ทพ.ชัชวิน  อังกุรวสพร ข้อเขียน 

7.  ทพญ.ชัญญศรณ์ มัญชุกังวาน ข้อเขียน 

8.  ทพญ.ดวงจันทร์ เซี่ยงเซี้ยว ข้อเขียน 

9.  ทพญ.ดวงพร จิรวัฒนาภิรมย์ ข้อเขียน 

10.  ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท ข้อเขียน 

11.  ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล ข้อเขียน 

12.  ทพญ.ธิดาทิพย์ กิจพ่อค้า ข้อเขียน 

13.  ทพญ.นฤมล ศรีประเสริฐ ข้อเขียน 

14.  ทพ.บุรินทร์ วงศ์ภัทรกิจ ข้อเขียน 

15.  ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

16.  ทพญ.ปาณิศา รินทอง ข้อเขียน 

17.  ทพญ.ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ ข้อเขียน 

18.  ทพญ.พรพิมล บุญวังทอง ข้อเขียน 
19.  ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม ข้อเขียน 
20.  ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ ข้อเขียน 
21.  ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล ข้อเขียน 
22.  ทพ.วิโรจน์ วันสม ข้อเขียน 
23.  ทพ.วุฒินันท์ พนมลักษณจิต ปากเปล่า 
24.  ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ ปากเปล่า 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 34 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ ข้อเขียน 

2.  ทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล ข้อเขียน 

3.  ทพ.จิรวัฒน์ ขันสาคร ข้อเขียน 

4.  ทพญ.ฐิติวดี รุกขพันธุ์ ข้อเขียน 

5.  ทพญ.ณิชาภัทร โคตรนรินทร์ ข้อเขียน 

6.  ทพญ.ดนุนุช กุลโชครังสรรค์ ข้อเขียน 

7.  ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ข้อเขียน 

8.  ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ ข้อเขียน 

9.  ทพญ.นพรัตน์ เบิกฟ้า ข้อเขียน 

10.  ทพญ.นิสภาสินี ศรีสรรพวัต ข้อเขียน 

11.  ทพญ.ปวีณา สง่าแสง ข้อเขียน 

12.  ทพญ.ปีติชไม ภิรมย์ภักดิ์ ข้อเขียน 

13.  ทพญ.พรปวีณ์ ดีจริง ข้อเขียน 

14.  ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก ข้อเขียน 

15.  ทพ.ภาสวิชญ์ ทับทิมทอง ข้อเขียน 

16.  ทพญ.มรกต กฤตย์กุลเจริญ ข้อเขียน 

17.  ทพญ.รัชนีกร สครรัมย์ ข้อเขียน 

18.  ทพญ.ลดาวัลย์ ชีพสาทิศ ข้อเขียน 
19.  ทพญ.วรมน เฉลิมเกียรติ ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
20.  ทพ.ศศิวุฒ ศรีส าอางค์ ข้อเขียน 
21.  ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล ข้อเขียน 
22.  ทพญ.เสาวลักษณ์ คูศรีเทพประทาน ข้อเขียน 
23.  ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม ข้อเขียน 
24.  ทพ.สุรวุฒิ อัตชู ข้อเขียน 
25.  ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร ปากเปล่า 
26.  ทพญ.ธัญลักษณ์ รัตนกังวานวงศ์ ปากเปล่า 
27.  ทพญ.ธีราภรณ์ ชุนเจริญ ปากเปล่า 
28.  ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล ปากเปล่า 
29.  ทพญ.ปริสุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ ปากเปล่า 
30.  ทพญ.ปิยานันต์ จรูญอนันต์ ปากเปล่า 
31.  ทพญ.พัชรี ไพรสุขวิศาล ปากเปล่า 
32.  ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ์ ปากเปล่า 
33.  ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ ปากเปล่า 
34.  ทพญ.วรวรรณ ซึ้งจิตตวิสุทธิ ปากเปล่า 

ก าหนดสอบข้อเขียน 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561   ตั้งแตเ่วลา 09.00-12.00 น.  
ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดสอบปากเปล่า   
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561  ตั้งแตเ่วลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  4  พฤษภาคม  2561               
 
 

     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


