
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี   10/2556 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2556 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ 
(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2556 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2556 ดังตอไปนี้ 

 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 16 คน 
  1.  ทพ.ครรชนะ  จรัณยานนท 
  2.  ทพญ.ชุติมาพร  เขียนประสิทธ์ิ 
  3.  ทพ.ทศพล  ปยะปทมินทร 
  4.  ทพญ.ทัศนีย  วังศรีมงคล 
  5.  ทพญ.นิตา  วิวัฒนทีปะ 
  6.  ทพ.บัญชา  สํารวจเบญจกลุ 
  7.  ทพ.พีรพงศ  สันติวงศ 
  8.  ทพญ.เรืองรัตน  โกมลภสิ 
  9.  ทพ.วีระพล  รุงนิศากร 
  10.  ทพ.สมชัย  มโนพัฒนกลุ 
  11.  ทพญ.เขมณัฏฐ  พัฒนอริยางกูล 
  12.  ทพญ.วรรณี  ศรีตงกิม 
  13.  ทพ.ศุภชัย  เลิศนิมูลชัย 
  14.  ทพ.สมเกียรติ  ดุจหนึ่งคุณากร 
  15.  ทพ.อรรถวุฒิ  พฤฒิวรนนัทน 
  16.  ทพ.อํานาจ  ลิขิตกุลธนพร 
   กําหนดการสอบ วันท่ี 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-12.00 น.  

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 7 คน 
  1.  ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล 
  2.  ทพ.พิศล  เสนาวงษ 
  3.  ทพ.วรรณธนะ  สัตตบรรณศุข 
  4.  ทพญ.วัชราภรณ  คูผาสุข 
  5.  ทพญ.ศิริจันทร  เจียรพุฒิ 
  6.  ทพญ.สิริวัธน  วัฒนพาณชิย 
  7.  ทพญ.สุมนา  จิตติเดชารักษ 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 24 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

หอง 613 ช้ัน 6 อาคารเฉลิมนวมราช 80 
  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน 

  1.  ทพญ.ดวงธิดา  ไพบูลยวรชาติ 
  2.  ทพ.วัลลภ  จันทรสวาง 

 

  กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 5 มิถุนายน  2556  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
  ณ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ช้ัน 2  ตึกทันตรักษวิจยั 
  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
   

 
4. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน 
  1.  รท.ทพ.ชัชชัย  คุณาวิศรุต 
  2.  ทพ.พีรศุษม  รอดอนันต 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 11 มิถุนายน  2556  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
  หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม 
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 5. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน 
  1.  ทพ.จุมภฎ  อิทธิชัยศรี 
  2.  ทพ.ชาญชาย  วงศช่ืนสุนทร 
 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. 

หองประชุม ศ.เช้ือโชติ  หังสสูต  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
           6. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 9 คน  

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล 

1. ทพ. แมนสรวง  อักษรนุกิจ 

2. ทพ. ดนัย  ยอดสุวรรณ 

3. ทพ. จักรี  องคเทียมสัคค 

4. ทพญ. สิตา  ถาวรนันท 

5. ทพญ. นภา  สุขใจ 

6. หมอมหลวง ทพ. ธีรธวัช  ศรีธวัช 

7. ทพ. พิริยะ  ยาวิราช 

8. ทพ. เลิศฤทธ์ิ  ศรินนภากร 

9. ทพ. ศิริพงศ  ศิริมงคลวัฒนะ 
 

กําหนดการสอบ วันท่ี 6 มิถุนายน 2556 
ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

หองสอบ เวลา 08.30 – 11.30 น. เวลา 12.30 – 15.30 น. 

B 3 ทพ.แมนสรวง  อักษรนุกจิ - 

B 6 ทพ.ดนัย  ยอดสุวรรณ ทพ.จักรี  องคเทียมสัคค 

B 7 ทพญ.สิตา  ถาวรนันท ทพญ.นภา  สุขใจ 

B 8 หมอมหลวง ทพ.ธีรธวัช  ศรีธวัช ทพ.พิริยะ  ยาวิราช 
B 9 ทพ.เลิศฤทธ์ิ  ศรินนภากร ทพ.ศิริพงศ  ศิริมงคลวัฒนะ 
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หมายเหตุ กําหนดใหผูมีสิทธิสอบเดินทางไปถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 30 นาที   
ถาไปสายกวากําหนดสอบ 30 นาที คณะอนุกรรมการสอบมีสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ และ  
ใหคะแนนในการสอบคร้ังนี้เปน 0 

 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 
     

   รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 6 คน 
   1.  ทพญ.พัชรี  เรืองงาม 
   2.   ทพ.วิวัฒน  ธาราสมบัติ 
   3.   ทพญ.สุปราณี  ดาโลดม 
   4.   ทพ.อติศักดิ์  จึงพัฒนาวดี 
   5.   ทพญ.อาภาพรรณี  เขมวฒิุพงษ 
   6.  ทพญ.อารีย  ภูมิประเสริฐโชค 

  กําหนดการสอบ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 

หองสอบท่ี เวลา ผูสอบ 
1 09.00 น. ทพญ.  สุปราณี  ดาโลดม 
 10.00 น. ทพ.อติศักดิ์  จงึพัฒนาวด ี
 11.00 น. ทพญ.อารีย  ภมิูประเสริฐโชค 
2 09.00 น. ทพญ.พัชรี  เรืองงาม 
 10.00 น. ทพ.วิวฒัน  ธาราสมบัติ 
 11.00 น. ทพญ.อาภาพรรณี  เขมวุฒิพงษ 

หองประชุม ช้ัน 7  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

8. สาขาปริทันตวิทยา 
   รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1 คน 
   อ.ทพญ.พรรณวดี  พันชัย 

กําหนดการสอบ  วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น.   
  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 หอง B 11 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี  
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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 9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ   
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
08.30 – 11.30 น. สอบปากเปลา Oral Diagnostic Sciences และ

นําเสนอรายงานผูปวย (คนละ 45 นาที) 
หอง A4 

1. ทพญ.กอบกาญจน ทองประสม 
2. ทพญ.สมพิศ คินทรักษ 
3. ทพญ.สิริพร ไชยมะโน 
4. ทพญ. มุขดา ศิริเทพทว ี

11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หอง A5 
13.00 - 14.30 น. สอบปากเปลาวิชาเฉพาะทาง 

หอง A4 เวชศาสตรชองปาก 
พยาธิวิทยาชองปาก หอง A5 
ทันตกรรมบดเคี้ยว หอง A6 
รังสีวิทยาชองปาก หอง A7 

กําหนดการสอบ วันท่ี 18 มิถุนายน 2556 
ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูมีสิทธิสอบปากเปลาวิชาเฉพาะทาง นติิทันตวิทยา 
1.  ทพ.การุณ  เวโรจน 
2.  ทพ.เทอดพงษ  ตรีรัตน 

   3.   ทพญ.ภัทรานันท  มหาสันติปยะ 
   4.   ทพญ.ศิรินันท  วิเศษสินธุ 
   5.   ทพ.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ 
   6.   พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  จอยจํารูญ 
   7.  ทพญ.อภิรุม  จันทนหอม 
   8.  ทพ.อะนัฆ  เอ่ียมอรุณ 

หมายเหตุ กําหนดการสอบวิชาเฉพาะทางนิติทันตวทิยา จะแจงใหทราบตอไป 
 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   2  พฤษภาคม พ.ศ.2556 

 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                     เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


