
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

 
ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  นั้น 

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

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน 42 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
2. ทพ.กิตติศักดิ์ ตันกุระ ข้อเขียน 
3. ทพ.เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร ข้อเขียน 
4. ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5. ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6. ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7. ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8. ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9. ทพญ.ชลธิชา  กิติวิริยกุล ข้อเขียน 
10. ทพญ.ณัฐธิดา คำสาร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11. ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12. ทพญ.ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13. ทพ.ธัชธรรม รักศิลป์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14. ทพญ.ธัญญา บำรุงศักดิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15. ทพญ.ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16. ทพ.ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์ ข้อเขียน 
17. ทพญ.นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์ ข้อเขียน 
18. ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19. ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์ ข้อเขียน 
20. ทพญ.บุณฑริกา อู่นาท ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21. ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22. ทพ.ปัณณ์พัฒน์  จันทร์มณี ข้อเขียน 
23. ทพญ.ปิยนาฏ สงคงคา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24. ทพ.ปิยพงศ์ นิ่มปลอด ข้อเขียน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
25. ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26. ทพญ.พนิตนาฎ คงกระพันธ์ ข้อเขียน 
27. ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ข้อเขียน 
28. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29. ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข ข้อเขียน 
30. ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
31. ทพญ.รงรอง พรหมจันทร์ ข้อเขียน 
32. ทพญ.รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์ ข้อเขียน 
33. ทพ.รยพัทห์ บัวผัน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34. ทพ.วรุฒ ทองเกิด ข้อเขียน 
35. ทพ.วสวัตต์  ปราณีโชติรส ข้อเขียน 
36. ทพ.วิทวัส มงคลชาติ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
37. ทพ.ศิวกร เจียรนัย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
38. ทพ.สงกรานต์ พิทยจำรัส ข้อเขียน 
39. ทพญ.สาธินี นฤปกร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
40. ทพญ.สิริธิดา  พงษ์สุพจน์ ข้อเขียน 
41. ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
42. ทพญ.อารยา ธารีจารุ ข้อเขียน 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน 36 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย ข้อเขียน 
2. ทพ.เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
3. ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
4. ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5. ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6. ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7. ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8. ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร ข้อเขียน 
9. ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ ข้อเขียน 
10. ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11. ทพ.ธีรศักดิ์  นครน้อย ข้อเขียน 
12. ทพญ.นัดดา มนูญศิลป์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13. ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล ข้อเขยีน 
14. ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15. ทพ.ปภัสพงศ์ เพ่ิมแสงงาม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
16. ทพญ.ปริยากร สุขนิยม ข้อเขียน 
17. ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18. ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19. ทพญ.ผุสดี ภู่สุนทรสกุล ข้อเขียน 
20. ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21. ทพญ.พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล ข้อเขียน 
22. ทพ.ภัณฑิล อึงขจรกุล ข้อเขียน 
23. ทพญ.ภัทรา สุมณศิริ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24. ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25. ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก ข้อเขียน 
26. ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์ ข้อเขียน 
27. ทพ.วิธวัข วงศ์สมุทร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28. ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29. ทพ.สาริศ ปิยสุนทร ข้อเขียน 
30. ทพญ.สิรญาตา ศดิษฐ์ธชา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
31. ทพญ.สิริญา มโนสุดประสิทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32. ทพ.อนุตร ประวิตรางกูร ข้อเขียน 
33. ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา ข้อเขียน 
34. ทพญ.อภิสรา ธรรมาภิวันท์ ข้อเขียน 
35. ทพญ.อัจฉริยพร ภูมิภัทรสวัสดิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
36. ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบ 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  27  สิงหาคม  2562               
 

 
     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 

                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 


