
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 

สาขาทันตสาธารณสุข 
 

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

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 28 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพ.เกียรติก้อง ชินอ้วน ข้อเขียน 

2.  ทพญ.ขวัญหทัย มงคล ข้อเขียน 

3.  ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ ข้อเขียน 

4.  ทพญ.ณัฐกฤตา ผลอ้อ ข้อเขียน 

5.  ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี ข้อเขียน 

6.  ทพ.นฤพงศ์ ภักดี ข้อเขียน 

7.  ทพญ.นันทพร รื่นพล ข้อเขียน 

8.  ทพ.นิติโชติ นิลก าแหง ข้อเขียน 

9.  ทพญ.บงกช เกียรติศิริโรจน์ ข้อเขียน 

10.  ทพญ.ปิยะมาศ เอมอ่ิมอนันต์ ข้อเขียน 

11.  ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์ ข้อเขียน 

12.  ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ข้อเขียน 

13.  ทพญ.ศศิธร  บัณฑิตมหากุล ข้อเขียน 

14.  ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ ข้อเขียน 

15.  ทพ.อณิรัฐ เทิดปฐวีพงศ์ ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

16.  ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร ข้อเขียน 

17.  ทพ.อิสระพงศ์ แก้วก าเหนิดพงษ์ ข้อเขียน 

18.  ทพ.พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม ปากเปล่า 

19.  ทพญ.กรกมล  นิยมศิลป์ ข้อเขียน & ปากเปล่า 

20.  ทพญ.ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ ข้อเขียน & ปากเปล่า 

21.  ทพญ.มณฑกานติ์ สีหะวงษ์ ข้อเขียน & ปากเปล่า 

22.  ทพญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ าสัน ข้อเขียน & ปากเปล่า 

23.  ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ข้อเขียน & ปากเปล่า 

24.  ทพ.สุเมธ กาญจน์กระสังข์ ข้อเขียน & ปากเปล่า 

25.  ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ข้อเขียน & ปากเปล่า 

26.  ทพญ.สุวิชชา ไมตรี ข้อเขียน & ปากเปล่า 

27.  ทพญ.อัญชลี กิติวิริยกุล ข้อเขียน & ปากเปล่า 

28.  ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ ข้อเขียน & ปากเปล่า 

ก าหนดสอบข้อเขียน 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 08.30-12.00   
ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์  ชลารักษ์ ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ก าหนดสอบปากเปล่า   
วันที่ 20 มิถุนายน 2561   เวลา 08.00 น.    ลงทะเบียน 
    เวลา 08.30-12.30 น.  สอบปากเปล่า 3 ห้อง 
ณ ห้องประชุม 704  705  และ 708  ชั้น 7  อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน  
สถาบันทันตกรรม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

รายละเอียดการสอบ 
ห้องสอบที่ เวลา รายช่ือผู้สอบ 

ห้องสอบ 1 

704 

 

08.30-09.30 น. 
09.30-10.30 น. 
10.30-11.30 น. 
12.30-13.30 น. 

ทพญ.สุวรรณา สมถวิล 
ทพญ.ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ 
ทพญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ าสัน 
ทพญ.วรางคนา เวชวิธี 

ห้องสอบ 2 

705 

08.30-09.30 น. 
09.30-10.30 น. 
10.30-11.30 น. 

ทพญ.กรกมล  นิยมศิลป์ 
ทพ.พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม 
ทพญ.มณฑกานติ์ สีหะวงษ์ 
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ห้องสอบที่ เวลา รายช่ือผู้สอบ 

ห้องสอบ 3 

708 

08.30-09.30 น. 

09.30-10.30 น. 

10.30-11.30 น. 

 

ทพ.สุเมธ กาญจน์กระสังข์ 

ทพญ.อัญชลี กิติวิริยกุล 

ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ 

 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่   27  เมษายน 2561               
 
 

          (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                            เลขาธิการราชวิทยาลยัทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


