
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 
 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง  ๆของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาต่าง ๆ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติบัตร               
หรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  52  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กรรณิกา  รุ่งแสง  ข้อเขียน 
2.  ทพญ.เกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ ข้อเขียน 
3.  ทพ.คมกริษ นาคจรุง ข้อเขียน 
4.  ทพญ.เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล ข้อเขียน 
5.  ทพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส ข้อเขียน 
6.  ทพญ.ชญานิศ รัตนวิบูลย์ ข้อเขียน 
7.  ทพ.ชยพล อาจสูงเนิน ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ชลาลัย ใจทน ข้อเขียน 
9.  ทพ.ชัยยศ บุญเกียรติเจริญ ข้อเขียน 
10.  ทพ.ชินกฤต สุทธิธำรงสวัสดิ์ ข้อเขียน 
11.  ทพญ.ดลยาวรรณ ติดประมาณ ข้อเขียน 
12.  ทพญ.ตฤณทรี อุดมศิลป์ ข้อเขียน 
13.  ทพ.ปวริศ ชนะชล ข้อเขียน 
14.  ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม ข้อเขียน 
15.  ทพ.ภูไกร เอ่งฉ้วน ข้อเขียน 
16.  ทพญ.มนัญชยา เกษมสวัสดิ์ ข้อเขียน 
17.  ทพญ.รัชกร โภคานุกรม ข้อเขียน 
18.  ทพญ.รัฐธิดา คันศร ข้อเขียน 
19.  ทพญ.วรางคณา วรฉายากร ข้อเขียน 
20.  ทพ.วีรยุทธ์ สุวรรณ์ทวีกุล ข้อเขียน 
21.  ทพญ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์ ข้อเขียน 
22.  ทพญ.ศิรดา ไทยสีหราช ข้อเขียน 

23. ทพ... 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

23.  ทพ.ศิริชัย ฉายมุกดา ข้อเขียน 
24.  ทพญ.สุกัญญา เจริญวัฒนะ ข้อเขียน 
25.  ทพญ.สุชาวดี  บุญยะวนิช ข้อเขียน 
26.  ทพ.สุวัชชัย เจริญทองตระกูล ข้อเขียน 
27.  ทพ.อมรเทพ  มั่งมี ข้อเขียน 
28.  ทพญ.อันธิกา สุดโททอง ข้อเขียน 
29.  ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์ ข้อเขียน 
30.  ทพญ.กิตติภรณ์ ปฏิสังข์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
31.  ทพ.จักรกฤษณ์ โสวภาค ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32.  ทพญ.ณภัทร บุนนาค ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
33.  ทพ.ณภัทร ดำรงสิริรัช ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34.  ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
35.  ทพญ.ธนาภรณ์ เจนจรัตน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
36.  ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
37.  ทพ.นฤดล รัตนากรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
38.  ทพญ.รวิสรา แสนศิริ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
39.  ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
40.  ทพญ.วรรณวิภา สุรินทร์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
41.  ทพญ.วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
42.  ทพญ.ศรีประไพ ไชยวิศิษฎ์กุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
43.  ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
44.  ทพญ.สิรินทร์ดา ธนโรจน์วานิช ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
45.  ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
46.  ทพญ.สุดารัตน์ ปัตวงษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
47.  ทพญ.กนกพร ตั้งสกุล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
48.  ทพ.จีรวัฒน์ เกื้อกูล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
49.  ทพญ.ผไททิพย์ วิทยากรฤกษ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
50.  ทพญ.ศุกริภรณ์ เทียมมณีเนตร ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
51.  ทพ.ศุภณัฐ แซะอามา ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
52.  ทพญ.อรุณนภา คิสาลัง ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
 วันที่  4  ตุลาคม  2564  เวลา 08.00 – 16.00 น.  (การสอบในรปูแบบออนไลน์) 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
 วันที่  5 - 8  ตุลาคม  2564  เวลา 08.00 – 16.00 น.  (การสอบในรปูแบบออนไลน์) 

2.สาขา... 
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2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
   รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  11  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กนกกกาญจน์ ขอรัตน์ ข้อเขียน 
2.  ทพ.ฉัตรณรงค์ แพทย์พุฒิธรรม ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ปิยธิดา  สายตามน ข้อเขียน 
4.  ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล ข้อเขียน 
5.  ทพญ.ไพพิศ ศิริธรรมพันธ์ ข้อเขียน 
6.  ทพญ.วรรณชนก แสงนิล ข้อเขียน 
7.  ทพ.วัชชา ชินนิยมวณิช ข้อเขียน 
8.  ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์ ข้อเขียน 
9.  ทพญ.สิรินทรา ปริยดำกล ข้อเขียน 
10.  ทพ.สิวาลัย เลิศคารม ข้อเขียน 
11.  ทพญ.เอ้ือการย์ อุบลสะอาด ข้อเขียน 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 
ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

  ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์  ข้อเขียน 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันที่  4  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.   
ณ ห้อง B03 ฝั่ง B ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

3. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
   รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  25  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม ข้อเขียน 
2.  ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม ข้อเขียน 
3.  ทพญ.จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ใจแก้ว ประทับสิงห์ ข้อเขียน 
5.  ทพญ.ณชัปภา ศิลปสถาปน์ ข้อเขียน 
6.  ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย ข้อเขียน 
7.  ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์ ข้อเขียน 
8.  ทพ.ภาณุ จักรวาลพิทักษ์ ข้อเขียน 
9.  ทพญ.มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ ข้อเขียน 
10.  ทพญ.วนิดา ยกเลี้ยน ข้อเขียน 
11.  ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ ข้อเขียน 
12.  ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ ข้อเขียน 

13.ทพญ... 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
13.  ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ข้อเขียน 
14.  ทพญ.อมตวรรณ อินทรีย์ ข้อเขียน 
15.  ทพ.แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพญ.ธนัชพร รุจิราพันธุ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18.  ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19.  ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.อาจรีย์ กุลวรางกูร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21.  ทพญ.จงรัก นาคสีสุก ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพญ.จิตรลดา ธนาภินันท์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23.  ทพญ.ปัณณภัสร์ สวัสดิ์เมธาโชติ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.มณฑลี ไชยสมบัติ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน   1  คน 
ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

  ทพญ.ศรัณภัสร์ แมนสุมิตร์ชัย ข้อเขียน 
 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 15.00 น. 
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 
1 ทพญ.ใจแก้ว ประทับสิงห์ ห้องบรรยาย 707 ชั้น 7  

อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน  
สถาบันทันตกรรม 

2 ทพญ.ณัชปภา ศิลปสถาปน์ 
3 ทพญ.มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ 
4 ทพญ.วนิดา ยกเลี้ยน 
5 ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ 
6 ทพญ.อมตวรรณ อินทรีย์ 
7 ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม ห้องบรรยาย A5 และ A6 

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม 
9 ทพญ.จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ 
10 ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย 
11 ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์ 
12 ทพ.ภาณุ จักรวาลพิทักษ์ 
13 ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ 
14 ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ 
15 ทพญ.ศรัณภัสร์ แมนสุมิตร์ชัย 

 
16.ทพญ... 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 

16 ทพญ.จงรัก นาคสีสุก ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 อาคาร 6  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ทพญ.จิตรลดา ธนาภินันท์ 

18 ทพญ.ปัณณภัสร์ สวัสดิ์เมธาโชติ 
19 ทพญ.มณฑลี ไชยสมบัติ 
20 ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ 

 
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 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 

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 มีหัวข้อวิชาสอบดังนี้ 
เวลา 09.00 - 11.00 น - วิชาชีววิทยาช่องปาก  

- วิชาระบาดวิทยา (โรคในช่องปาก)             
- วิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์  
- วิชากฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม    

  
กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในรูปแบบการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ  Zoom แต่ผู้เข้าสอบต้องมาทำการสอบที่สถาบันฝึกอบรม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานที่สอบ 
1 ทพ.แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล ห้องบรรยาย A4 A5 และ A6  

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ทพญ.ธนัชพร รุจิราพันธุ์ 
3 ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร 
4 ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์ 
5 ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ 
6 ทพญ.อาจรีย์ กุลวรางกูร 
7 ทพญ.จงรัก นาคสีสุก ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 1 และ 2 อาคาร 5 

และห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 อาคาร 6  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 ทพญ.จิตรลดา ธนาภินันท์ 
9 ทพญ.ปัณณภัสร์ สวัสดิ์เมธาโชติ 
10 ทพญ.มณฑลี ไชยสมบัติ 
11 ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ 

ผู้เข้าสอบ... 
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ผู้เข้าสอบ สามารถเข้าสอบได้ตามตาราง ดังนี้ 
วันสอบ เวลา ผู้มีสิทธิสอบ 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 08.50 - 10.25 น. ทพญ.สุธาสินี ไสยาศิลป์ 
ทพ.แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล 
ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์ 
ทพญ.จงรัก นาคสีสุก 
ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร 

10.35 - 12.10 น. ทพญ.มณฑลี ไชยสมบัติ 
ทพญ.ธนัชพร รุจิราพันธุ์ 
ทพญ.จิตรลดา ธนาภินันท์ 
ทพญ.ปัณณภัสร์ สวัสดิ์เมธาโชติ 
ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ 

13.00 - 14.35 น. ทพญ.อาจรีย์ กุลวรางกูร 

 
4. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน 3  คน 
ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ ข้อเขียน 
2. ทพญ.รังสิมา จารีบูรณภาพ ข้อเขียน 
3. ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
กำหนดการสอบข้อเขียน 
วัน และเวลาสอบ สถานที่ ผู้มีสิทธิสอบ 

วันที่ 28 ตุลาคม  2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมภาควชิาวิทยาระบบบดเคี้ยว 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทพญ.รังสิมา จารีบูรณภาพ 
 

ณ หอ้งประชุมคลินิกความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทพ.ปราโมทย ์ลาภพิเชษฐไพบูลย ์

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย  
วัน และเวลาสอบ สถานที่ ผู้มีสิทธิสอบ 

วันที่ 28 ตุลาคม  2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

(การสอบในรปูแบบออนไลน์) ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   23   สิงหาคม  พ.ศ. 2564     

            
              
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยภ์ัททพล  อัศวนันท์) 

                                เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 


