
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2559 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ 
(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2559 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2559 ดังตอไปนี้ 
 

1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 8  ราย 
  1.  ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ ์
  2.  ทพญ.ชวาศรี พูนวุฒิกุล 
  3.  ทพ.ชาญชัย พรทองประเสริฐ 
  4.  ทพ.ประจักษ จริยพงศไพบูลย 
  5.  ทพ.ประภาส วงศลํ่าซํา 
  6.  ทพญ.วีณา พานิลกุล 
  7.  ทพ.สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท 
  8.  ทพ.ศุภกจิ เพียรจิตเลิศขจร 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. 

ณ  หอง A08  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
2. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 4  ราย 
1.  ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล 

  2.  ทพญ.ฐิตินนัท สุคนธฤทธิกร 
  3.  ทพญ.ลมโชย วศินะเมฆินทร 
  4.  ทพญ.วรรณกร ศรีอาจ 
 

กําหนดการสอบ... 
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กําหนดการสอบ 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 – 12.30 น.  
ณ  หอง B 10  ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

 3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 6  ราย 

1.  ทพญ. กนกรัช ศรีสุโข  
  2.  ทพญ. กฤติรัตน เกียรติศิริโรจน 
  3.  ทพ. บุญชัย เชาวนไกลวงศ 
  4.  ทพญ. พิมพเดือน รังสิยากูล 
  5.  ทพ. วัชรศักดิ์ ตุมราศวนิ 
  6.  ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธ์ิ 
  กําหนดการสอบ  

วันท่ี 10 มิถุนายน 2559  เวลา 08.00 – 16.00 น.  
ณ  หองบรรยาย ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

4. สาขาทันตสาธารณสุข 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 12  ราย 
  1.  ทพญ.จรัญญา  หุนศรีสกลุ 
  2.  ทพญ. จันทรพิมพ หินเทาว 
  3.  ทพญ. ผกาภรณ  พิศาลธุรกิจ 
  4.  ทพ. ภาณุศักดิ ์อินทสะโร 
  5.  ทพญ. ลักขณา อุยจิรากุล 
  6.  ทพญ. ลาวัณย บุณยมานนท 
  7.  ทพญ. วรางคนา เวชวิธี 
  8.  ทพญ. วิยดา ลอมทอง 
  9.  ทพญ. วิลาวรรณ จันจร 
  10. ทพญ. สุดาดวง กฤษฎาพงษ 
  11. ทพญ. อรวรรณ นามมนตรี 
  12. ทพญ.อังคณา  เธียรมนตรี 
 

กําหนดการสอบ... 
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 กําหนดการสอบ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30  
ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6   
สถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 

 
5. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 4  ราย 
1.  ทพญ.เฉลิมขวัญ ภูวรวรรณ 

  2.  ทพญ.ฐิตารีย จิรธัญญาณฎั 
  3.  ทพญ.ศรีประกาณฑ สุภเทพ 
  4.  ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
เวลา  09.00 น.  รายงานตัว ณ หอง 714 ช้ัน 7 

  เวลา 09.30-12.00 น สอบปากเปลา ณ หอง 711 และ 712  ช้ัน 7 
ณ  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
6. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2  ราย 
1.  ทพญ.กรกมล สุขจิตร 

  2.  ทพญ.อาภาภรณ ภาษาสุข 
กําหนดการสอบ 

  ราชวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป 
 

7. สาขาวิทยาการวินจิฉัยโรคชองปาก 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 4  ราย 
1.  ทพญ.จิรา กิติทรัพยกาญจนา 

  2.  ทพญ.นฤมล พันธุประดิษฐ 
  3.  ทพญ.ระววีรรณ อารยะสันติภาพ 
  4.  ทพญ.ศิริลาวัณย โตะนาค 
 
 

กําหนดการสอบ... 
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  กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 3 มิถุนายน  2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ หองประชุมแพทยหญิงพรรณี  สุมสวัสดิ์  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ช้ัน 5    
ตึกทันตรักษวจิัย  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

 8. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 5  ราย 
  1.  ทพญ.ปยพรรณา พุมผลึก 
  2.  ทพญ.พรสวรรค ธนธรวงศ 
  3.  ทพญ.พัชน ีชูวีระ 
  4.  ทพ.วิรัช บรรเจิดพงศชัย 
  5.  ทพญ.อังคณา แสงปญญา 

 กําหนดการสอบ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6   
สถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
 

           9. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 13  ราย 

1. ทพ.จรินทร  ปภังกรกจิ     
2. ทพญ.จิตติมา  พุมกล่ิน 
3. ทพ.ชูเกียรติ  วชิรลาภไพฑูรย 
4. ทพญ.ณัฏยา  อัศววรฤทธ์ิ 
5. ทพ.ธัช  อิทธิกุล 
6. ทพญ.นามรัฐ  ฉัตรไชยยันต 
7. ทพญ.เปรมทิพย  ชลิดาพงศ 
8. ทพญ.พนมพร  วานิชชานนท 
9. ทพญ.ภาณุเพ็ญ  สิทธิสมวงศ 
10. ทพ.สมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล 
11. ทพญ.สุนี  พงศโรจนเผา 
12. ทพญ.สุพรรณิการ  เรืองศรี 
13. ทพญ.อตินุช  มาลากุล ณ อยุธยา 

กําหนดการสอบ... 
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กําหนดการสอบ 
วันท่ี  3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ  หอง 713 – 714  ช้ัน 7  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   2  พฤษภาคม  2559 
 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


