
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2560 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ 
(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2560 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2560 ดังตอไปนี้ 
 

1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 33  คน   
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพ.ชิษณ ุแจงศิริพันธ 
2 ทพญ.ธนพรรณ วัฒนชัย 
3 ทพญ.นงลักษณ เจริญวรลักษณ 
4 ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย 
5 ทพ.สมศักดิ์ กจิสหวงศ 
6 ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ 
7 ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท 
8 ทพ.ธานัน  จารุประกร 
9 ทพ.ธิติ ศิริไกร 
10 ทพญ.ปริญดา เลิศพิทยาคุณ 
11 ทพญ.ปยะธิดา จิตตานันท 
12 ทพญ.คนึงนิจ บุตรวงศ 
13 ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ 
14 ทพญ.กัลยา ไกรโกศล 
15 ทพ.เกรียงศักดิ ์เตคุณาทร 
16 ทพ.โฆสิต วัฒนสุขชัย 
17 ทพญ.จรินทรทิพย ไผทจินดาโชติ 
18 ทพญ.จารุวรินทร เชวงเชษฐานนท 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
19 ทพญ.จินตนา จรูญธรรม 
20 ทพ.ชวลิต นิมิตรพรสุโข 
21 ทพญ.ดลใจ ณ ปอมเพชร 
22 ทพญ.ดวงกมล อัชทวีวรรณ 
23 ทพญ.ธนัฏฐา  เจริญใจ 
24 ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร 
25 ทพ.พงศสิน พงษสุภาธนานนท 
26 ทพญ.พรคณา อัศวหนาเมือง 
27 ทพญ.พิกุล ปติกุลตัง 
28 ทพญ.ลัดดา วนิารักษวงศ 
29 ทพ.วาที รุงแสงทิวากร 
30 ทพญ.วารศิริ ปฎกานนท 
31 ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ 
32 ทพญ.สุลัยนี กอกิจสวัสดิ ์
33 ทพ.อมรพงษ วชิรมน 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
 2. สาขานติิทันตวิทยา 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 9  คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.จิตริณ ีเกียรติบูรณกุล 
2 ทพ.นันทชัย กศุลศิลปวุฒิ 
3 ทพญ.บุณฑริกา สุวรรณเวโช 
4 ทพ.บุรี รัตนสุวรรณ 
5 ทพญ.ปญจมาพร ชาตะคุณ 
6 พ.ต.อ.พิมล บํารุง 
7 ทพญ.รพีพรรณ โชคสมบัติชัย 
8 ทพญ.สีตลา แสงกาญจนวนชิ 
9 พ.ต.อ.อมรรัตน วณิชโยบล 
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กําหนดการสอบ 
วันท่ี  7  มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ  หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 6 โรงพยาบาลตํารวจ 
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
3. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 3  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.วไลภรณ สุรรังสิกุล 
2 ทพญ.กรชนก วยัคฆานนท 
3 ทพญ.สุภาวด ีเนาวรุงโรจน 

กําหนดการสอบ 
  ราชวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป 

 
4. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 10  คน 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 

1 ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน 
2 ทพญ.อภิวนัทน สมุทรคีรี 
3 ทพญ.นราวัลลภ เช่ียววิทย 
4 ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร 
5 ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ 
6 ทพญ.ดารณ ีลือปยะพาณิชย 
7 ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล 
8 ทพญ.ภาราณี สกุลคู 
9 ทพ.วัลลภ จันทรสวาง 
10 ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพยไพบูลย 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2560  เวลา 8.00-12.00 น.  หอง B9,B10,B11,B12 
ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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 5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 11 คน   

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.กนกรัช ศรีสุโข 
2 ทพญ.กมลพร วัฒนเสริมกิจ 
3 ทพญ.จิรัฏฐ ศรีหัตถจาติ 
4 ทพ.ชัยมงคล เปยมพร้ิง 
5 ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษงามพันธ 
6 ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ 
7 ทพญ.นพวรรณท นาควิโรจน 
8 ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ 
9 ทพญ.วีรนุช ทองงาม 
10 ทพญ.อิศราวัลย บุญศิริ 
11 ทพญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ 

  กําหนดการสอบ  
วันท่ี 5 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

6. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 6  คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธ์ิบูรณ 
2 ทพญ.จารุมา ศักดิ์ด ี
3 ทพ.เถลิงศักดิ ์สมัครสมาน 
4 ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ 
5 ทพญ.ประภัสสร พลอยแสงงาม 
6 ทพ.สมดุลย  หม่ันเพยีรการ 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
เวลา  09.00 น.  คนงานตัว ณ หอง 714 ช้ัน 7 
ณ  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80   
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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7. สาขาทันตสาธารณสุข 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 13  คน   

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.กันยารัตน คอวนิช 
2 ทพ.ณัฐวุธ แกวสุทธา 
3 ทพ.นฤมนัส คอวนิช 
4 ทพญ.พลินี เดชสมบูรณรัตน 
5 ทพญ.ภฑิตา ภริูเดช 
6 ทพญ.มัทนา เกษตระทัต 
7 ทพ.สุธี สุขสุเดช 
8 ทพญ.อรนาฎ มาตังคสมบัติ 
9 ทพ.ปกรณ  จิตรกฤษฎากุล 
10 ทพญ.ภัทราภรณ หัสดิเสว ี
11 ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา 
12 ทพ.สืบศักดิ ์เจริญเกษมวิทย 
13 ทพญ.หฤทัย สุขเจริญโกศล 

 กําหนดการสอบ 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. 

เร่ิมสอบ  เวลา  08.30 – 15.00 น. 
ณ  ช้ัน 7 อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
 8. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 3  คน 
   

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.จุติพร พนมบัวเลิศ 
2 ทพ.ธารวิทย สุขเจริญ 
3 ทพญ.อรุโณทัย กอนอาทร 

 กําหนดการสอบ 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6   
สถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
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9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 7  คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.กนกพร พะลัง 
2 ทพญ.ปรมาภรณ กล่ันฤทธ์ิ 
3 ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพยกุล 
4 ทพ.สําเริง อินกลํ่า 
5 ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช 
6 ทพญ.กานตสุดา อินทจักร 
7 ทพญ.นันทวนั ศรีพิพัฒนกุล 

  กําหนดการสอบ 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ท่ี หองประชุมทันตพยาธิวืทยา ช้ัน 7  
ตึกสมเด็จยา 93 คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนอังรีดูนังต 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

           10. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 9  คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.กนกพร พะลัง 
2 ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย 
3 ทพญ.ฟาใส ภูเกียรติ 
4 ทพญ.ภคพร พิสุทธ์ิวงศไพศาล 
5 ทพญ.ภัทริยาภรณ บุญญวงศ 
6 ทพญ.อาริยา รัตนทองคํา 
7 ทพญ.สิริกมล อินทว ี
8 ทพญ.มนธิดา ทองธํารง 
9 ทพญ.วิภาสิน ีพัวประดิษฐ 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี  14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ  หอง 711-713 ช้ัน 7  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 



 7

           11. สาขาปริทันตวิทยา 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
1 ทพญ.ดุษฎี หอมดี 
2 ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี  13  มิถุนายน 2560   
เวลา  10.00 – 11.00 น. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท 
เวลา 11.00 – 12.00 น. ทพญ.ดุษฎี หอมดี 
ณ  หองประชุม B12 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   27 เมษายน  2560 
 
 
 

    (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


