
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
สาขาปริทันตวิทยา 

 
ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1  ดังนี้ 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน 17 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
2. ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
3. ทพญ.ณัฐวรรณ บุญเพ็ง ข้อเขียน 
4. ทพ.ธนชัย พัสตรพิจิตร ข้อเขียน 
5. ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6. ทพญ.นิรมล เธียรศรีพจมาน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7. ทพญ.ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8. ทพญ.พรรณิภา ขจรนิติกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9. ทพญ.รภัชตา สุธาสินีกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10. ทพญ.วรินธร วิเชียรรัตน์ ข้อเขียน 
11. ทพญ.วินิตา สุวรรณประสิทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12. ทพ.ศรัณย์ เวชพาณิชย์ ข้อเขียน 
13. ทพญ.ศุภางค์ ตันตระกูล ข้อเขียน 
14. ทพ.อนวัช อมาตยกุล ศุภกิจเจริญ ข้อเขียน 
15. ทพญ.อภินันท์ จารุพินิจกุล ข้อเขียน 
16. ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช ข้อเขียน 
17. ทพญ.อรรถพร ไชยสลี ข้อเขียน 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน 5 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ชุตินันท์  นิรมิตรไชยนนท์ ข้อเขียน 
2. ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร ข้อเขียน 
3. ทพญ.ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ ข้อเขียน 
4. ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5. ทพ.สิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง B10 และ B11 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.15 น. 
ณ ห้อง A06 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 8.30-15.15 น. 
ณ ห้อง A04, A05 และ A06 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เวลาและห้องสอบรายละเอียดตามตาราง 
 

วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้มีสิทธิสอบ 

23 กันยายน 2562 13.30-15.15 น. A06 ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ 
25 กันยายน 2562 08.30-10.15 น. A04 ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร 
  A05 ทพญ.นิรมล เธียรศรีพจมาน 
  A06 ทพญ.พรรณิภา ขจรนิติกุล 
 10.30-12.15 น. A04 ทพญ.รภัชตา สุธาสินีกุล 
  A05 ทพญ.วินิตา สุวรรณประสิทธิ์ 
  A06 ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ 
 13.15-15.00 น. A04 ทพญ.ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ 
  A05 ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง 
  A06 ทพ.สิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์ 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  23  สิงหาคม  2562               
 

 
     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 

                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทพญ.กฤติกา กูลแก้ว 
ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์ 
ทพ.จักรพงศ์ กิจสมเจตน์ 
ทพญ.จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ 
ทพ.เจษฎาพงษ์ รัตนเพ็ชร 
ทพญ.โจมา แสงแก้ว 
ทพ.ชาญวิทย์ ตั้งสันติกุลานนท์ 
ทพญ.ฐัชญา  แตงอุทัย 
ทพ.ณฐพล จำนงโชค 
ทพญ.ณัฐชยา ทองมาลัย 
ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ 
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ทพญ.ตุลยา เปลวเฟ่ือง 
ทพ.ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ 
ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์ 
ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล 
ทพญ.ธิติมา รักซ้อน 
ทพ.ธีรวัต ผายป้องนา 
ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน 
ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร 
ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย 
ทพ.ปวีร์ กาวิละ 
ทพ.พฤฒิ สันติภาพ 
ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์ 
ทพ.ภัคนันท์ วิไล 
ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง 
ทพญ.รัชกร วรรณตระกูล 
ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ 
ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ 
ทพ.วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ 
ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี 
ทพ.สันติภาพ พุทธนิมนต์ 
ทพ.สาริกข์ คณานุรักษ์ 
ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา 
ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์ 
ทพญ.สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์ 
ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์ 
ทพ.อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย 
ทพ.อนิรุทธ์ ศรีสกุล 
ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค 
ทพญ.อาภากร ปกป้อง 
ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม 
ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน 
ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ 

 


