
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2558 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ 
(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2558 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2558 ดังตอไปนี้ 

 

 1. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1 คน 
  ทพ. วิรัช บรรเจิดพงศชัย  
  กําหนดการสอบ  

วันท่ี 10 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  
ณ  หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม  
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 
 

2. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 8 คน 
  1.  ทพญ.ฐิติกานต เหลาธรรมทัศน 
  2.   ทพญ.ปยะนุช  กรรณสูต 
  3.   ทพญ.พรพรรณ พิบูลยรัตนกิจ 
  4.   ทพ.พลกฤษณ ศิลปพิทักษสกุล 
  5.   ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักด ี
  6.  ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย 
  7.  ทพญ.วีรญา ตันทนาภรณกุล 
  8.  ทพญ.อรอนงค ศิลโกเศศศักดิ ์

 กําหนดการสอบ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมแพทยหญิงพรรณี  สุมสวัสดิ์  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก ตึกทันตรักษวิจยั 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 10 คน 
1. ทพญ. ญดา ศรีงาม  
2. ทพญ. ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ 
3. ทพญ. นุชนารถ เปลงศรีงาม 
4. ทพญ. ประไพ ชุณหคลาย 
5. ทพญ. เปรมฤดี ปฐมกสิกุล 
6. พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย 
7. ทพญ. วรรณา โลวพฤกษมณ ี
8. ทพญ. วีริษฏา ยิ้มเจริญ  
9. ทพญ. สิริสรรค จริยพงศไพบูลย  
10. ทพญ. สุพจมาลย กิจฉว ี
กําหนดการสอบ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 – 12.30 น.  

  ณ  หอง B9, B10, B11, B12  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

4. สาขาทันตสาธารณสุข 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 9 คน 

หองสอบท่ี เวลา ผูสอบ 

1 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

ทพญ. มัณฑนา ฉวรรณกุล 
ทพ. เริงสิทธ์ิ นามวิชัยศิริกุล 
ทพ. วรรธนะ พิธพรชัยกุล 

2 08.30 – 09.30 น. 
09.30 – 10.30 น. 
10.30 – 11.30 น. 
11.30 – 12.30 น. 

ทพญ. สรอยสน ธาราสมบัติ 
ทพ. ฉัตรชัย มาแกว 
ทพญ. ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ  
ทพญ.ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ 

3 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

ทพญ. จันทรพมิพ หินเทาว  
ทพญ.ณัฐพร ยรูวงศ 
ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา และหองประชุมสุขุมาลย  ชลารักษ         
ช้ัน 6  อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
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5. สาขาปริทันตวิทยา 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1 คน 

  ทพญ.จันทรกร แจมไพบูลย 
  กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 12 มิถุนายน  2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
  ณ หองประชุม B11 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา  
  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 

ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 

 6. สาขาทันตกรรมจัดฟน 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 10 คน 
  1.  ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล 
  2.  ทพ.ธัช อิทธิกุล 
  3.  ทพญ.บุญศิวา ซูซูกิ 
  4.  ทพญ.ยุพเรศ  นิมกาญจน 
  5.  ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานตุสกุล 
  6.  ทพญ.วิกันดา เขมาลีลากุล 
  7.  ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก 
  8.  ทพ.สมัย นครชัย 
  9.  ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน 
  10. ทพ.อภิเชษฐ ชัยยงคสิริเสริญ 

กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ลงทะเบียนหนาหอง A08  

เวลา 08.30 น.  ประธานกลาวตอนรับ ช้ีแจงรายละเอียดการสอบ 
เวลา 09.00-09.30 น. Load file ใน computer ตามผังหองสอบ 
เวลา 09.30-12.00 น. สอบปากเปลา 
ณ  หองประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 7. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1  คน 
  ทพ.อมรพงษ วชิรมน 

 กําหนดการสอบ 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น.  
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ณ หองประชุมศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทยเช้ือโชติ  หังสสูต 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

           8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 11 คน 

1. ทพญ.ชโณทัย เฮงตระกูล 
2. ทพ.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร 
3. ทพญ.ปยะนารถ เอกวรพจน 
4. ทพ.พงศ พงศพฤกษา 
5. ทพญ.ภาวณิีย ดิดรอน 
6. ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร 
7. ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร 
8. ทพ.ศุภศันส ทิศทวีรัตน 
9. ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท 
10. ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม 
11. ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร 
กําหนดการสอบ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น.  
ณ  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
           9. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 10 คน 

1. ทพญ.กฤติรัตน เกียรติศิริโรจน 
2. ทพ.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ 
3. ทพญ.ตรีนุช เอ่ียมพงษไพบูลย 
4. ทพญ.ธิดารัตน อังวราวงศ 
5. ทพญ.พรรณาภา สินธุประเสริฐ 
6. ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร 
7. ทพ.พิสัยศิษฏ ชัยจรีนนท 
8. ทพญ.ภัทรณัฏฐ บัณฑิตคุณานนต 
9. ทพญ.มะลิ พลานุเวช 
10. ทพญ.อุษณยี  ปงไพบูลย 
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กําหนดการสอบ 
  วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. 

หองบรรยาย ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ โปรดดูเลขท่ีหองสอบไดในประกาศท่ีติดไวหนาหองสอบ 
 

 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   1  พฤษภาคม พ.ศ.2558 
 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


