
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 

ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒ ิบัตรแสดงความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 นั้น 
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้  ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทัน ต ก รรม สาขาทันตกรรมจัดฟันได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1  ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จ านวน 38 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.กิจพัฒน์  ลือสิงหนาท ข้อเขียน 
2. ทพญ.ธนวรรณ  วณิชย์วิสุทธิช์ัย ข้อเขียน 
3. ทพ.ธเนศ  อัศวกวินทิพย์ ข้อเขียน 
4. ทพญ.ปารณีย์  ลีฬหาทร ข้อเขียน 
5. ทพญ.พัลลภา  หลินศุวนนท์ ข้อเขียน 
6. ทพญ.ศวิตา  ศุภาโกมลนันท์ ข้อเขียน 
7. ทพญ.ศศธร  เมลานนท์ ข้อเขียน 
8. ทพญ.ศิวาพร  สัจเดว์ ข้อเขียน 
9. ทพญ.โสภิต  รัตนสุมาวงศ ์ ข้อเขียน 
10. ทพญ.กนกวรรณ  ทรพัย์รุ่งโรจน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

11. ทพญ.กัญญวรรณ  รัตนมโนชัย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

12. ทพญ.คนึงนิตย์  พงษ์พัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

13. ทพญ.จินตนา  ทัศนพานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

14. ทพญ.เจนตา  ชะวะนะเวช ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

15. ทพญ.ชนาภา  โลหะเลิศกิจ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

16. ทพ.ชัยพล  ฉวีวรรณากร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

17. ทพ.ฐิตินพ  ริยะตานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

18. ทพญ.ณัฐกานต์  หิรัณยภานันท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
19. ทพญ.ณัฐนันท์  รุจีรไพบูลย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

20. ทพ.ณัฐพงษ์  ข าฉา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

21. ทพญ.ณัฐพร  หลักกรด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

22. ทพ.ณัฐวัจน์  ศุภชวโรจน ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

23. ทพ.บริสรณ์  อุดมธนาภรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

24. ทพ.ปวัน  กอบกิจสกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

25. ทพ.พลภัทธ์  ตรีภูวพฤทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

26. ทพญ.พิชญาพร  เลาหสุรโยธนิ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

27. ทพญ.ลลิตา  ศุภนิตยานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

28. ทพ.วรปรัชญ์  เชิดจอหอ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

29. ทพ.วีรวัฒน์  บัวเผื่อน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

30. ทพญ.วีรินทร์พิมล  โกสุมาลย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

31. ทพญ.ศศิตา  ศักดิ์ชูวงษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

32. ทพญ.สโรชินี  โกศัลวิตร ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

33. ทพญ.สุชาชิษม์  อริยะบุญศิริ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

34. ทพญ.สุภา  จันทะเสน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

35. ทพญ.สุหัชชา  เมธีวรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

36. ทพญ.หัสมนัญ  เฉลิมวงศ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

37. ทพญ.อักษรินทร์  วสุเมธารัศมี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

38. ทพญ.อาวีคุณ  ธนะสารสมบูรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จ านวน 17 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ทิพานัน  ญาณิสราพันธ์ ข้อเขียน 

2. ทพญ.พรหทัย  เลียวสายทอง ข้อเขียน 

3. ทพ.วััจน์กร  ธรรมวณิชย์ ข้อเขียน 

4. ทพ.วิเศษพล  สุทธิเดชานัย ข้อเขียน 

5. ทพญ.สรัญญา  สุวรรณโกมลกุล ข้อเขียน 

6. ทพ.สิขเรศ  ปริญญาชัยพันธ์ ข้อเขียน 

7. ทพญ.อมรรัตน์  มโนสุดประสิทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

8. ทพ.เอกสิทธิ์  มโนสุดประสิทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

9. ทพญ.ณัฐกฤตา  วงค์สุภา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
10. ทพญ.ธณัชช์ปิยา  สมสุข ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

11. ทพญ.ปริยากร  ชัยมงคล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

12. ทพญ.ปัทมวรรณ  โคนันท ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

13. ทพญ.พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

14. ทพญ.สุทิวา  เบญจกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

15. ทพญ.พิมพ์ชนก  ฟูศิริ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

16. ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

17. ทพญ.กิตติ์ภารัช  กมลธรรม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

ก าหนดการสอบสาขาทันตกรรมจัดฟัน 

วันศุกร์ที ่12 ตุลาคม 2561   
เวลา 08.30 – 15.00 น. 
ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ https://www.royalthaident.org/files/certification/ortho_2561.pdf 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  กันยายน  พ.ศ. 2561 
  
 
 

(ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ)                              
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

https://www.royalthaident.org/files/certification/ortho_2561.pdf

