
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 

สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาทันตกรรมทั่วไป ได้พิจารณาประเมิน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงเสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563  ครั้งที่ 1  ดังนี้ 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  30  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ญาณิกา วัฒนเรืองชัย ข้อเขียน 
2. ทพ.ณัฏฐพัตร์ วุฒิมหานนท์ ข้อเขียน 
3. ทพญ.ดวงกมล พงศ์โสภิตานันท์ ข้อเขียน 
4. ทพ.แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล ข้อเขียน 
5. ทพญ.ธนัชพร  รุจิราพันธุ์ ข้อเขียน 
6. ทพญ.นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย์ ข้อเขียน 
7. ทพ.พร้อมพงศ์ รัตนโภคา ข้อเขียน 
8. ทพญ.เพียงโสภิณ ห่วงญาต ิ ข้อเขียน 
9. ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร ข้อเขียน 
10. ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์ ข้อเขียน 
11. ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ ข้อเขียน 
12. ทพ.รณวัฒน์ แสนสุข ข้อเขียน 
13. ทพญ.ลักขณา ทองรอบ ข้อเขียน 
14. ทพ.สิรภพ  อิสีประดิฐ ข้อเขียน 
15. ทพ.สิริพงษ ์เสริมสุขเจริญชัย ข้อเขียน 
16. ทพญ.สุพัตรา เหมือนพร้อม ข้อเขียน 
17. ทพ.สุไมตรี สีส่วน ข้อเขียน 
18. ทพญ.อาจรีย์ กุลวรางกูร ข้อเขียน 
19. ทพญ.อาภาศิริ ฐานะ ข้อเขียน 

 

20. ทพญ… 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
20. ทพญ.ทิฆัมพร มะลิซ้อน ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21. ทพญ.ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22. ทพญ.นุสรา ศรีแสง ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23. ทพ.บัญชา สินคณารักษ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24. ทพญ.ณัฐวรา จำรูญศรี ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25. ทพญ.จารุวรรณ ตันบุญ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26. ทพ.กัมพล รัตตินทิวานนท์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27. ทพญ.วิชญานี บุ้งทอง ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28. ทพ.พิริยะ สุภพานิชย์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29. ทพญ.กัลย์ธิรา ว่องนาวี ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
30. ทพญ.กรวิภา รุ่งเรือง ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน   1   คน 

ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
ณ ห้องบรรยาย 707 ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 มีหัวข้อวิชาสอบดังนี้ 
เวลา 09.00 - 11.00 น  - วิชาพฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา 

- วิชาทันตกรรมป้องกันในคลินิก  
- วิชาทันตกรรมพร้อมมูล 
- วิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 
- วิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

เวลา 13.00 - 15.00 น - วิชาทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
    - วิชาทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ 1-2 

- วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล  
- วิชาการดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 มีหัวข้อวิชาสอบดังนี้ 
เวลา 09.00 - 11.00 น - วิชาชีววิทยาช่องปาก  

- วิชาระบาดวิทยา (โรคในช่องปาก)             
- วิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์  
- วิชากฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม     

  
กำหนดการ… 
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กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น. 
 ณ ห้องบรรยาย 701 702 703 704 705 706 และ 707  

ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน ตามตารางแนบ 
 
วันสอบ เวลา ผู้มีสิทธิสอบ 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 09.30 - 11.00 น. ทพญ.ทิฆัมพร มะลิซ้อน 
ทพญ.ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ 
ทพญ.นุสรา ศรีแสง 
ทพ.บัญชา สินคณารักษ์ 
ทพญ.ณัฐวรา จำรูญศรี 
ทพญ.จารุวรรณ ตันบุญ 

11.00 - 12.30 น. ทพ.กัมพล รัตตินทิวานนท์ 
ทพญ.วิชญานี บุ้งทอง 
ทพ.พิริยะ สุภพานิชย์ 
ทพญ.กัลย์ธิรา ว่องนาวี 
ทพญ.กรวิภา รุ่งเรือง 
ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่  31   สิงหาคม  พ.ศ. 2563                  
      
 

  
                (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 

                                  เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


