
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

ตามที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ  ของราชวิทยาลัย            
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว 
เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร 
ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1  ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน 43 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กฤติกา กูลแก้ว ข้อเขียน 
2. ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์ ข้อเขียน 
3. ทพ.จักรพงศ์ กิจสมเจตน์ ข้อเขียน 
4. ทพญ.จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ ข้อเขียน 
5. ทพ.เจษฎาพงษ์ รัตนเพ็ชร ข้อเขียน 
6. ทพญ.โจมา แสงแก้ว ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7. ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ ข้อเขียน 
8. ทพ.ชาญวิทย์ ตั้งสันติกุลานนท์ ข้อเขียน 
9. ทพญ.ฐัชญา  แตงอุทัย ข้อเขียน 
10. ทพ.ณฐพล จำนงโชค ข้อเขียน 
11. ทพญ.ณัฐชยา ทองมาลัย ข้อเขียน 
12. ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13. ทพญ.ตุลยา เปลวเฟ่ือง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14. ทพ.ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15. ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์ ข้อเขียน 
16. ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17. ทพญ.ธิติมา รักซ้อน ข้อเขียน 
18. ทพ.ธีรวัต ผายป้องนา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19. ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20. ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
21. ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22. ทพ.ปวีร์ กาวิละ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23. ทพ.พฤฒิ สันติภาพ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24. ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25. ทพ.ภัคนันท์ วิไล ข้อเขียน 
26. ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27. ทพญ.รัชกร วรรณตระกูล ข้อเขียน 
28. ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ ข้อเขียน 
30. ทพ.วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ ข้อเขียน 
31. ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32. ทพ.สันติภาพ พุทธนิมนต์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
33. ทพ.สาริกข์ คณานุรักษ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34. ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
35. ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
36. ทพญ.สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์ ข้อเขียน 
37. ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
38. ทพ.อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
39. ทพ.อนิรุทธ์ ศรีสกุล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
40. ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค ข้อเขียน 
41. ทพญ.อาภากร ปกป้อง ข้อเขียน 
42. ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม ข้อเขียน 
43. ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน ข้อเขียน 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน 1 คน 

ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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กำหนดการสอบรายงานผู้ป่วย 
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
กำหนดการสอบปากเปล่า 
วันที่ 25 - 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
กำหนดการสอบอนุมัติบัตร 
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  20  สิงหาคม  2562               
 

 
     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 

                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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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 
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 
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ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค 
ทพญ.อาภากร ปกป้อง 
ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม 
ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน 
ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ 

 


