
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาตางๆ  ประจําป 2558  

 

 
ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ/

วุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย  ประจําป 2558 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2558 ดังตอไปนี้ 

 
 1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

  รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 48  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.กมลรัฐ นวนคงรอด 
2 ทพ.กรกฤษณ  บุญราช 
3 ทพญ.เกศศจ ีนาครัตน 
4 ทพ.คณาธิป อินทรทอง 
5 ทพ.คมสันต อภิญญาอุปถัมภ 
6 ทพ.จักรพันธุ สามไพบูลย 
7 ทพ.จิรวิชญ ฐิติโชตอนันต 
8 ทพ.จิรัฏฐ เมธะพันธุ 
9 ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล 
10 ทพ.ชลวิทย วงศไพโรจนพานิช 
11 ทพ.เชิดพันธุ เบญจกุล 
12 ทพ.ณัฐกร แซเหงา 
13 ทพ.ณัฐดนัย พฒันจักร 
14 ทพ.ณัฐพงศ  อธิกิจรุงเรือง 
15 ทพ.ณัฐพงศ ธรรมภักด ี
16 ทพ.ณัฐพล ผองแผว 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
17 ทพ.ธนนทชัย ลิมปสวัสดิ์ไพศาล 
18 ทพ.ธนพล อริยะนนัทกะ 
19 ทพญ.ธนาภรณ ตอศรีเจริญ 
20 ทพญ.ธัญญารัตน สุวรรณบัณฑิต 
21 ทพญ.นันทพร นวลจันทึก 
22 ร.อ.ทพ.บัณฑรูย สิทธิกรสวัสดิ์ 
23 ทพ.ประกาศิต อาชีวะ 
24 ทพญ.ปวีณา คุณาธิปพงษ 
25 ทพ.ปวีร พีรภูติ 
26 ทพ.ปญญา ล่ิมเจริญ 
27 ทพญ.ปาริฉัตร ล้ิมสุวรรณ 
28 ทพ.พรวิทย ประภาอนนัตชัย 
29 ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ 
30 ทพ.พุฒิพงศ ต้ังพีระสิทธ์ิ 
31 ทพญ.เพลิน ลัพธานันต 
32 ทพ.ยุทธการ อัศวไชยตระกูล 
33 ทพ.ราเมศ คูสกุล 
34 ทพญ.วรรณพร ศิริวัฒนชาติ 
35 ทพ.วริศ เผาเจริญ 
36 ทพ.วรุตม ปโรสิยานนท 
37 ทพ.วศิน  พิทักษมหามงคล 
38 ทพ.วศิน โกมลหิรัญ 
39 ทพญ.วัลยลิกา เกษร 
40 ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต 
41 ทพญ.ศนิชา ยาคลาย 
42 ทพญ.ศรัญญา เจนศิลปกร 
43 ทพญ.สมฤดี สุขศรี 
44 ทพญ.สราพร คูหศรีวินิจ 
45 ทพญ.สัจจาพร นพคุณ 
46 ทพญ.สายพิณ ช่ืนโชคสันต 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
47 ทพญ.อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล 
48 ทพ.เอกรัฐ คงตระกูล 

 
  กําหนดการสอบขอเขียน  
  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558   เวลา 09.00-15.00 น.  

ณ  หองประชุมสมพร  เรืองผกา  ช้ัน 5 อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนากร  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

  กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
วันท่ี 27 – 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น.  
ณ  หองประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
2. สาขาปริทันตวิทยา 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 4  คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพ.ชาลี รองเดช 
2 ทพญ.รัชนีวรรณ รัตนานุพงศ 
3 ทพญ.รัชนู ชาญสมาธ์ิ 
4 ทพญ.ศมากร กุลปวโรภาส 

 
  รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 16   คน 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพ.กฤตวัฒน เลิศสุขประเสริฐ 
2 ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร 
3 ทพญ.กุลนันทน เลิศพิมลชัย 
4 ทพ.คเชนทร บุญรอด 
5 เรือเอกเฉลิมพร พรมมาส 
6 ทพ.ธนกฤต อ้ึงจิตรไพศาล 
7 ทพญ.ธันวด ีอ่ิมสมบัติ 
8 ร.อ.หญิงภาณนิี ดวงฉํ่า 
9 ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
10 ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ 
11 ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา 
12 ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย 
13 ทพญ.สุณิสา อินทรนนทวไิล 
14 ทพ.อนุชิต จันทรากุล 
15 ทพญ.อรกานต  สังฆคุม 
16 ทพ.อารภัฎ ธินรุงโรจน 

 
กําหนดสอบขอเขียน 

  วันท่ี  3  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ  หอง A08  ช้ัน7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
กําหนดสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 

  วันท่ี  14  สิงหาคม  2558 
ณ ช้ัน7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
1) เรือเอก เฉลิมพร พรมมาส  หอง A04 เวลา  08.45-10.30. น. 
2) ทพญ.อรกานต สังฆคุม  หอง A04 เวลา  10.40-12.25. น. 
3) ทพ.อนุชิต จันทรากุล  หอง  A05 เวลา  08.45-10.30 น. 
4) ทพญ.รัชนู ชาญสมาธ์ิ   หอง  A05 เวลา  10.40-12.25 น. 
5) ทพญ. รัชนีวรรณ รัตนานุพงศ หอง  A06 เวลา  10.40-12.25 น. 

 
 

3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จาํนวน 1  คน 
 

ลําดับท่ี                  ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.พจนยี แซตัง
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 30  คน 
ลําดับท่ี                  ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.กานตนภัส ปติอัครวัชร 
2 ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณยรัตนากุล 
3 ทพญ.ชนกฤด ีธงไชย 
4 ทพญ.ชัชฎาภรณ ปลอดโปรง 
5 ทพญ.ณัชชาภทัร ธนพงศไพสิฏฐ 
6 ทพญ.ดวงรัตน โอวัฒนาพานิช 
7 ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธ์ิ 
8 ทพญ.นิศารัตน จันทรขํา 
9 ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒนกุล 
10 ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล 
11 ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกยีรติ 
12 ทพญ.ประภารัตน ต้ังจิตเพยีรพงศ 
13 ทพญ.ปยวัลย หอภัทรพุฒิ 
14 ทพญ.พนารัตน รัตนวรวิภา 
15 ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุงเรือง 
16 ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย 
17 ทพญ.มณีกาญจน คงสมจิตต 
18 ร.อ.หญิงมโนวดี สารพานิช 
19 ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ 
20 ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ 
21 ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน 
22 ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร 
23 ทพญ.สุมนา ไหวด ี
24 ทพญ.สุรัสวดี จันทรวิทัน 
25 ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ 
26 ทพญ.อักษราภัค ภวูนวิโรจน 
27 ทพญ.อัญรัตน มหาสะโร 
28 ทพญ.อารยา เทียนกอน 
29 ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค 
30 ทพญ.ไอยเรศ เติมรุงเรืองเลิศ 
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กําหนดการสอบขอเขียน 
วันท่ี  3 สิงหาคม 2558   เวลา 08.30-12.30 น.   ณ  หอง B4  ช้ัน 7   
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ  50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล  ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
กรุณาเตรียมดนิสอ 2B  มาดวย 

 
กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
วันท่ี  4  สิงหาคม 2558  เวลา 08.00-15.00 น.   ณ หอง A4, A5, A6,  B8, B9, B11, B12  ช้ัน 7                                
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ  50 พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
กรุณามารายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ หอง B9 

 
 

 4. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 5 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพ.กิตติพงษ เดชะ 
2 ทพ.ประสารพงษ พงษสามารถ 
3 ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท 
4 ทพญ.วริศรา ปูรานิธี 
5 ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ 

 
 

ผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 23 คน 
ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.กณิตนนัท   สุนันตะ 
2 ทพญ.กวยิา กนกพงศศักดิ ์
3 ทพ.คฑา โกศัยดิลก 
4 ทพ.จักรพงษ วิเศษสัมมาพนัธ 
5 ทพญ.แจมจรัส สอนงาย 
6 ทพ.ชัยทว ีศรีพงษพันธุกุล 
7 ทพ.ชาญวิทย ตันติกัลยาภรณ 
8 ทพญ.ฐิติกา หรรษภิญโญ 
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ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล 
9 ทพญ.ณัฐวีร เผาเสรี 
10 ทพ.ธนวัฒน เกียรติถาวรวงศ 
11 ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ 
12 ทพญ.พรทิวา เสนารักษ 
13 ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์ 
14 ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร 
15 ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล 
16 ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท 
17 ทพญ.วิมลทิพย มุทานนท 
18 ทพญ.สิริญญา รุงทวีกิจ 
19 ทพญ.สิรินทิพย ศรีเศรษฐนิล 
20 ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง 
21 ทพ.สุรชัย ธํารงกิจเจริญ 
22 ทพญ.อรวีย เหน็พรอม 
23 ทพ.เอกพงศ รําไพ 

 
  กาํหนดสอบข้อเขียน 
  วันท่ี   6   สิงหาคม  2558  เวลา  09.30-12.30  น. 
  ณ ช้ัน 7 หอง  B5   คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

กาํหนดสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
  วันท่ี  7  สิงหาคม 2558    เวลา   09.00-12.00  น. 
  ณ  ช้ัน7 หอง  A4,A5 และ A6  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
 5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 2  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน 
2 ทพ.อัครินทร วองวรสวัสดิ ์
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 15 คน 
1 ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ 
2 ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท 
3 ทพญ.ชุติมณฑน ศิริประภารัตน 
4 ทพญ.ญาดา เชษฐศุทธยางกูร 
5 ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร 
6 ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด 
7 ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธ์ิ 
8 ทพญ.ปรารถนา ต้ังวัฒนาชุลีพร 
9 ทพ.ไพฑูรย โรจนรัตน 
10 ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร 
11 ทพ.สาวิตร ทองสุข 
12 ทพ.สิทธิพร รัตนโสภา 
13 ทพญ.หงษหยก ผสมทรัพย 
14 ทพ.อัศวิน หวงัเกียรติขจร 
15 ทพ.อุกฤษฏ ศรีสรฉัตร 

 
กําหนดการสอบขอเขียน 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุม ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
กรุณาเตรียมดนิสอ 2B มาดวย 

 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2558  ต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชุม ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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6. สาขาทันตสาธารณสุข 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 7  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.จรัสศรี ศรีนฤพัฒน 
2 ทพ.ทิวา มวงเหมือน 
3 ทพ.เทอดศักดิ ์อุตศรี 
4 ทพญ.นิธินันท สกุลทอง 
5 ทพญ.อรฉัตร คุรุรัตนะ 
6 ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา 
7 ทพ.เอกพงศ  เกยงค 

 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 4  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.ชนิฎาภรณ สอนสังข 
2 ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี 
3 ทพญ.โนรีดา แวยูโซะ 
4 ทพ.ประสิทธ์ิ วงคสุภา 

 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 น.  สอบขอเขียน 
09.00 – 11.00 น.  สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 2 คน 
13.00 – 15.00 น.  สอบปากเปลาและรายงานผูปวยหองละ 2 คน จํานวน 3 หอง 
15.00 – 17.00 น.  ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบ 
ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา    
ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
     

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 10  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.กฤตภาส ธนกุลวัฒนา 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
2 ทพญ.กุลนันทน ดํารงวุฒิ 
3 ทพ.ชยุตพล  เปลงวิทยา 
4 ทพ.ชุณหทว ีโสภณสกุลแกว 
5 ทพ.พรวิทย จารุกิจโสภา 
6 ทพ.รังสิต เมฆารักษภิญโญ 
7 ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว 
8 ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน 
9 ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต 
10 ทพญ.อัจฉรา อิงประพันธกร 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 12  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.กานต โอฬารรัตนมณ ี
2 ทพญ.ดวงรัตน กรสุวรรณสิน 
3 ทพญ.ทวินันท พานพิศ 
4 ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ 
5 ทพญ.ปภาภรณ เตชะพิชญอนันต 
6 ทพ.เผาเทพ อ๋ึงสกุล 
7 ทพญ.ภาว ีเชิญกลาง 
8 ทพ.รัชดา เลิศเอนกวัฒนา 
9 ทพญ.วรรณวสิา จิโรจนนุกลุ 
10 ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช 
11 ทพญ.สรัญญา วงศศรีสุชน 
12 ทพญ.อริชสา เจริญมิตร 

 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 
08.30 น. รายงานตัว ณ หอง 709  ช้ัน 7 
09.00-16.30 น สอบปากเปลา ณ หอง 711, 712, 713, 714 
ณ  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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กําหนดสอบขอเขียน  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
08.30 น    รายงานตัว ณ หอง 716  ช้ัน 7  
09.00-12.00 น สอบขอเขียน ณ หอง 716 
ณ  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80    ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 
8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 2  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.ปวิญญา มานุจํา 
2 ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 1  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.วชิราภรณ สําราญจิตร 
 

กําหนดการสอบขอเขียน 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 -12.00 น.  
ณ หองประชุมทานผูหญิงอรุณี  ราชากร  ช้ัน 7  อาคารสมเด็จยา 93 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
กําหนดารสอบปากเปลา 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 -12.00 น. 
ณ หองประชุมทานผูหญิงอรุณี  ราชากร  ช้ัน 7  อาคารสมเด็จยา 93 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 
9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 3  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.ชาญวิทย ประพิณจํารูญ 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
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2 ทพ.สําเริง    อินกลํ่า 
3 ทพ.อานนท จารุอัคระ 

 
กําหนดการสอบขอเขียน  
วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
กําหนดการสอบปากเปลา  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.30 น.  
 
ผูสมัครสอบสาขาเวชศาสตรชองปากและสาขารังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ณ ประชุมแพทยหญิงพรรณ ี สุมสวัสดิ์  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก  ช้ัน 5 ตึกทันตรักษวจิัย 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

 
10. สาขานติิทันตวิทยา 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 3  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.นพ  พรตระกูลเสรี 
2 ทพญ.พิสชา พิทยพัฒน 
3 ทพญ.เมทิน ีเพชรจู 

 
กําหนดการสอบขอเขียน  
วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
กําหนดการสอบปากเปลา  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 – 15.30 น.   
ณ ประชุมศาสตราจารย ทันตแพทยวินยั  ศิริจิตร   
ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา  ตึกสมเด็จยา  ช้ัน 7  
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

  
 
 

11. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 12  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.กษิดิเ์ดช ศิริเวชยนัต 
2 ทพ.จักรเทพ เผือกศิริพิบูลย 
3 ทพญ.ชุษณา รุงอดุลพิศาล 
4 ทพญ.ณีรชร เพริศพรายวงศ 
5 ทพ.ทัศไนย วงศปนตา 
6 ทพ.ปยะพงศ ปวงคํา 
7 ทพญ.พิมพสุภคั  บุญมงคลรักษา 
8 ทพ.รัฐธนินท โพธิโยธิน 
9 ทพญ.วาทิณ ีสุรเชษฐชัยพงศ 
10 ทพญ.วิสาข วฒันาสุรกิตต 
11 ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร 
12 ทพญ.สิริพร  วงศจิรัฐิติกาล 

 
กําหนดการสอบ 
สอบขอเขียน   วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
  สอบปากเปลาและรายงานผูปวย วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 

สถานท่ีสอบ   ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
    ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


