
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 

 
ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื ่ออนุมัติหรือ

วุฒ ิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3  นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู ้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว และเสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3  ดังนี้ 
 
1. สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 1 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.ศรัณย์ เราจนานนท์ ปากเปล่า 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 2 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.คณิน อรุณากูร ปากเปล่า 
2.  ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ ปากเปล่า 

ก าหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุม ศ.กิตติคุณ นพ.ทพ. เชื้อโชติ หังสสูต ตึกทันตกรรม 1  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
2. สาขาปริทันตวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 3 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ. รสนันท์ จันทร ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

2.  ทพญ. อนงค์นาฏ เอ่ียมสุภา ข้อเขียน 

3.  ทพ. ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร ปากเปล่า 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 4 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ. ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ ข้อเขียน 

2.  ทพ. สกุล  ชินอุดมวงศ์ ข้อเขียน 
3.  ทพญ. สิริกุล โฆษิตเวชสกุล ข้อเขียน 
4.  ทพญ. อ าไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล ข้อเขียน 

ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันที่ 12 มิถุนายน 2561   เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการสอบปากเปล่า  
วันที่ 12 มิถุนายน 2561   เวลา 13.00-14.45 น. 
ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
3. สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 5 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ทพญ.ปริศรี ศิลปศร ข้อเขียน 

2. ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์ ข้อเขียน 

3. ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ ข้อเขียน 

4. ทพญ.ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี ข้อเขียน 

5. ทพญ.วรัญญา ปทุมสีมา ข้อเขียน 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 23 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.กมลชนก พงษ์พานิช ข้อเขียน 

2.  ทพญ.กษมน สัจจพงษ์ ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

3.  ทพญ.กานต์รวี รังสิตเสถียร ข้อเขียน 

4.  ทพญ.จิณห์นิภา บุญสมจินต์ ข้อเขียน 

5.  ทพญ.ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ ข้อเขียน 

6.  ทพญ.ธิติดา สุธราพันธ์ ข้อเขียน 

7.  ทพ.นววิธ สิริขจรเดชสกุล ข้อเขียน 

8.  ทพญ.ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล ข้อเขียน 

9.  ทพญ.มนัสนันท์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ ข้อเขียน 

10.  ทพญ.ฤด ีสกุลรัชตะ ข้อเขียน 

11.  ทพ.วรวิทย์ สกุลไทย ข้อเขียน 

12.  ทพญ.ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง ข้อเขียน 

13.  ทพญ.สินี เชาวรัตน์ ข้อเขียน 

14.  ทพญ.อรณัฐ กฤษณสุวรรณ ข้อเขียน 

15.  ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ ข้อเขียน 

16.  ทพญ.อังสุมา สุเมธโชติเมธา ข้อเขียน 

17.  ทพญ.จารุวรรณ สิทธิตัน ข้อเขียน 

18.  ทพญ.นฤมล เพชรปลูก ข้อเขียน 

19.  ทพญ.นันทิกา พ้นภัย ข้อเขียน 
20.  ทพญ.สุมาลี กุละพัฒน์ ข้อเขียน 
21.  ทพญ.อริสา เดชะอ าไพ ข้อเขียน 
22.  ทพญ.อาทิตยา กายพันธุ์เลิศ ข้อเขียน 
23.  ทพญ.อันวยา แก้วพิทักษ์ ข้อเขียน 

ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันที่ 12 มิถุนายน 2561   เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้อง 609  และ 610  ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
4. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 8 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล ข้อเขียน 
2.  ทพ.ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์ ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
3.  ทพญ.สุชาดา  หลิมศิริวงษ์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์ ข้อเขียน 
5.  ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์ ข้อเขียน 
6.  ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ศภุรัสมิ ์ศักดากรกุล ข้อเขียน 
8.  ทพญ.สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล ข้อเขียน 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 29 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ ข้อเขียน 

2.  ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ข้อเขียน 

3.  ทพญ.กีรติญา ไตรศรีศิลป์ ข้อเขียน 

4.  ทพญ.ณัฐกฤตา วงค์สุภา ข้อเขียน 

5.  ทพญ.ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์ ข้อเขียน 

6.  ทพญ.ธนรัตน์ เธียรโกศล ข้อเขียน 

7.  ทพ.ธเนศ เอ้ือเจียรพันธ์ ข้อเขียน 

8.  ทพ.ปภัสพงศ์ เพ่ิมแสงงาม ข้อเขียน 

9.  ทพญ.ปริยากร ชัยมงคล ข้อเขียน 

10.  ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร ข้อเขียน 

11.  ทพ.มรุต บ้านไร่ ข้อเขียน 

12.  ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร ข้อเขียน 

13.  ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร ข้อเขียน 

14.  ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม ข้อเขียน 

15.  ทพญ.สิริญา ภัทรศิริพร ข้อเขียน 

16.  ทพญ.สุจิตรา ไชยสังข์ ข้อเขียน 

17.  ทพญ.สุทิวา เบญจกุล ข้อเขียน 

18.  ทพญ.อัจฉริยพร  ร้านจันทร์ ข้อเขียน 

19.  ทพ.อุดม ศศิกรวงศ์ ข้อเขียน 
20.  ทพญ.ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน์ ข้อเขียน 
21.  ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ ข้อเขียน 
22.  ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล ข้อเขียน 
23.  ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์ ข้อเขียน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
24.  ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม ข้อเขียน 
25.  ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล ข้อเขียน 
26.  ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ์ ข้อเขียน 
27.  ทพญ.พนิตา ปัญจมานนท์ ข้อเขียน 
28.  ทพ.สิเรศ รพีพัฒนา ข้อเขียน 
29.  ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล ข้อเขียน 

ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้อง A 08  ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
5. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 16 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.นุชจรี บรรพวัฒนรักษ์ ข้อเขียน 

2.  ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม ข้อเขียน 

3.  ทพ.วิโรจน์ แสงสวัสดิ์พงศ์ ข้อเขียน 

4.  ทพ.วิศิษฏ์ ปิยะวัฒนาถาวร ข้อเขียน 

5.  ทพญ.สุธิดา พีร์นิธิเจริญกุล ข้อเขียน 

6.  ทพญ.จิริหทัย พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ข้อเขียน 

7.  ทพ.เจษฎา ปัญญาศร ข้อเขียน 

8.  ทพญ.ดวงดาว พลอยประดิษฐ์ ข้อเขียน 

9.  ทพ.อารยะ ภูลพศรี ข้อเขียน 

10.  ทพญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ ข้อเขียน 

11.  ทพญ.นิธินันท์ สุธรรม ข้อเขียน 

12.  ทพญ.ปัทมา กิติกุศล ข้อเขียน 

13.  ทพ.พลรบ โพธิ์ก าเนิด ข้อเขียน 

14.  ทพญ.วรัตมา สุขสภา ข้อเขียน 

15.  ทพ.อาณัติ เดวี ข้อเขียน 

16.  ทพญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม ข้อเขียน & ปากเปล่า 
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ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันที่ 18 มิถุนายน 2561    
เวลา 08.00 – 08.30 น.  รายงานตัว 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน  
ณ ห้อง 715 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
6. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 9 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ข้อเขียน 

2.  ทพ.ดิษพงศ ์ยังเจริญ ข้อเขียน 

3.  ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์ ข้อเขียน 

4.  ทพญ.ยศวดี มานะภักดี ข้อเขียน 

5.  ทพญ.กมลชนก วานิชถาวร ข้อเขียน 

6.  ทพญ.กรชนก วยัคฆานนท์ ข้อเขียน 

7.  ทพญ.กิตติมา ศิริพานิช ข้อเขียน 

8.  ทพญ.ชนาทิพ ชูเวสศิริพร ข้อเขียน 

9.  ทพ.วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร ข้อเขียน 

ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันที่ 18 มิถุนายน 2561    เวลา 09.00 – 12.00 น.    
ณ ห้อง 716 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
7.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 1 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ทพ.มาโนช เกวียนสูงเนิน ข้อเขียน 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 1 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์ ปากเปล่า 

ก าหนดสอบข้อเขียน  
วันที่  4  มิถุนายน   2561 เวลา  08.00 น 

ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก    

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วันที่  4  มิถุนายน  2561   เวลา  08.00 น 

ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตพยาธิวิทยา          

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
8.  สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 1 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน ข้อเขียน & ปากเปล่า 

ก าหนดสอบข้อเขียน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 08:45 น. 
ณ  ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ชั้น 4  ตึก 5  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 13:30 น. 
ณ  ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ชั้น 4  ตึก 5  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่ 19 เมษายน 2561               
 
 

          (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                            เลขาธิการราชวิทยาลยัทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


