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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2563  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  ราชว ิทยาล ั ยท ั นตแพทย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย ขอแจ ้ ง ร ายช ื ่ อผ ู ้ ม ี ส ิ ทธ ิ ์ ส อบปฏ ิ บ ั ติ                                                
เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร ฯ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2563                                                   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 49 คน ดังนี้ 

     ลำดับที่สอบ  ชื่อ-สกุล 
2   ทพ. กานต์กวี  เรือนแก้ว 
3   ทพ. กุลธร  ปักการะโน 
4   ทพญ. ขนิษฐา  เทียนชนะไชยา 
5   ทพญ. จิตธิดา  พานิช 
6   ทพญ. จีรณา  โชติสมิทธิ์กุล 
7   ทพญ. ชนิกานต์  จิตพิทยาพร 
9   ทพ. ชาครีย์  ลี้อิศรามาศ 
11   ทพ. ชินเวศ  วรวิวัฒน์ 
13   ทพญ. ฐิติรัตน์  เสียงลอย 
15   ทพญ. ณัฐฐิญา  เรืองนิธิธนากิจ 
16   ทพ. ณัฐพงษ์  ทองยา 
17   ทพ. ณัฐสิทธิ์  ผุดผ่อง 
18   ทพญ. ณิชารีย์  ทวีเติมสกุล 
19   ทพญ. ตวงพร  เจษฎาพรชัย 
20   ทพ. ตัถย์  ลลิตวจีวงศ์ 
21   ทพญ. ธนพร  อุดมวิทยาไกร 
22   ทพ. ธนพัฒน์  แสงวัฒนะรัตน์ 
24   ทพ. ธีร์ธวัช  พิพัฒน์พงศา 
26   ทพญ. นวลปราง  บุญผ่องเสถียร 
27   ทพ. นิธินันท์  ถิรพงษ์ไพศาล 
28   ทพ. ปคุป ์ เรืองพรหม 
29   ทพ. ประพฤทธิ์  กุลฐิติชัย 

  31 ทพญ.ปวีณา… 
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31   ทพญ. ปวีณา  กันหาชัย 
32   ทพญ. ปัญจรีย์  พานพิทักษ์กุล 
33   ทพญ. ปัณฑ์ชนิต  วงศ์รจิต 
35   ทพญ.  ปานชนก  ไกยสวน 
36   ทพญ. ปิยะธิดา  เทียมลม 
37   ทพญ. ปุณยนุช  สัมภวะผล 
38   ทพญ. พรพิรัตน ์ ชาญเฉลิมชัย 
40   ทพ. พัสกร  ศิริไชย 
41   ทพ. พีรพงศ์  อดิเศรษฐกุล 
42   ทพ. พุทธพร  สุภาณิชย์ 
43   ทพ. ภัคภูมิ  เจตะภัย 
44   ทพญ. มาริษา  โพธิ์รัชฅ์ 
47   ทพ. ยุทธนา  สอาดเอ่ียม 
50   ทพ. รัฏฐวุฒิ  นามวาด 
51   ทพญ. วนิชยา  อุดมวนิช 
52   ทพญ. วรปรียา  จันทร์อัมพร 
53   ทพ. วสุพล  สอดศุข 
54   ทพ. วันเฉลิม  เทพรังศิริกุล 
55   ทพญ. ศานตญา  รอดไทย 
56   ทพญ. ศิรดา  ชินนิยมพาณิชย์ 
57   ทพญ. ศิลินดา  กาเงิน 
58   ทพ. ศุภฤกษ ์ และเจริญ 
59   ทพญ. สุธินันท์  สุขสุทธิพันธ์ 
60   ทพญ. สุพรรษา  พงศ์ติวัฒนากุล 
61   ทพญ. หทัยชนก  ภารการ 
62   ทพญ. อริสา  ทรัพย์สุดวิไล 
64   ทพญ. อิสริยา  ทองสำริต 

  กำหนดการสอบปฏิบัติ  
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8.00 - 9.00 น.   ลงทะเบียน  ณ โถงชั้น 1 
9.15 - 12.00 น.  สอบปฏิบัติ  ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่   20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

            

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                        เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


