
 
 
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัย             
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1  
ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน 30 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กนกกานต์ ขวัญสังข์ ข้อเขียน 
2. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
3. ทพญ.กฤษชนก  ดึงไตรย์ภพ ข้อเขียน 
4. ทพญ.กันยา  มาสุธน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5. ทพ.ชนชน วะชังเงิน ข้อเขียน 
6. ทพ.ณัฐกร กิติศรี ข้อเขียน 
7. ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8. ทพญ.ตวงรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์ ข้อเขียน 
9. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10. ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12. ทพญ.นารินทร์ แก้วบัวสา ข้อเขียน 
13. ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14. ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ ข้อเขียน 
15. ทพญ.ปริสุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16. ทพญ.ปวีณา สง่าแสง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17. ทพญ.ปิติธิดา คงชีพ ข้อเขียน 
18. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19. ทพญ.ไพลิน เพชรโฆษิต ข้อเขียน 
20. ทพญ.ภูริตา จโนภาส ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21. ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22. ทพ.วทัญญู  อันพัฒนากูล ข้อเขียน 
23. ทพ.วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ ข้อเขียน 
24. ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25. ทพญ.สกาวรัศมิ์ ปัทมาวิไล ข้อเขียน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
26. ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27. ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28. ทพญ.สุชานันท์ รุ่งโรจนารักษ์ ข้อเขียน 
29. ทพญ.อังคณา พรธารักษ์เจริญ ข้อเขียน 
30. ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน 5 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.พงศกร ภู่วโรดม ข้อเขียน 
2. ทพญ.วรรณกาญจน์ กาญจนมา ข้อเขียน 
3. ทพ.วิศรุตม์ ประวัติวัชรา ข้อเขียน 
4. ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5. ทพญ.อัธยา ชินวงศ์ ข้อเขียน 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. 
ณ ห้อง 715 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
ผู้สอบต้องมารอที่ห้องพัก 714 ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 

 
 

สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย วันที่ 19 กันยายน 2562  
ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา ห้อง 711 ห้อง 712 ห้อง 713  
 

 
 

ห้องพัก
ผู้สอบ 
714 

 

8.30 - 9.15 น. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์ ทพญ.กันยา  มาสุธน ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์ 
9.15 - 10.00 น. ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์  ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์ ทพญ.กันยา  มาสุธน 
10.00 - 10.45 น. ทพญ.กันยา  มาสุธน ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์ ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์ 
10.45 - 11.30 น. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ 
11.30 - 12.15 น. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด 
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 13.45 น. ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิ์พงศ์ ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด 
13.45 - 14.30 น. ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ ทพญ.ปวีณา สง่าแสง ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก 
14.30 - 15.15 น. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ ทพญ.ปวีณา สง่าแสง 
15.15 - 16.00 น. ทพญ.ปวีณา สง่าแสง ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ 
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ผู้สอบต้องมารอที่ห้องพัก 827 ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 

 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  19  สิงหาคม  2562               
  
 

     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วันที่ 20 กันยายน 2562  

ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา ห้อง 823 ห้อง 824 ห้อง 825  
 
 
 

ห้องพัก
ผู้สอบ 
827 

 

8.30 - 9.15 น. ทพญ.ภูริตา จโนภาส ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม 
9.15 - 10.00 น. ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม ทพญ.ภูริตา จโนภาส ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ 
10.00 - 10.45 น. ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม ทพญ.ภูริตา จโนภาส 
10.45 - 11.30 น. ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ 
11.30 - 12.15 น. ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล 
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 13.45 น. ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล ทพญ.ปริสุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ 
13.45 - 14.30 น.    
14.30 - 15.15 น.    
15.15 - 16.00 น.    


