
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 
 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 27 กันยายน 2564 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาต่าง ๆ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติบัตร               
หรือวุฒิบัตร สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

1. สาขาปริทันตวิทยา 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  17  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.จารุตา โมกขกุล ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ปริณาห์ ช้างมิ่ง ข้อเขียน 
4.  ทพ.ปัทธพงษ์ โดมประภากร ข้อเขียน 
5.  ทพญ.พัทธ์ธีรา อภัยโส ข้อเขียน 
6.  ทพ.ภมรชาติ มโนมยางกูร ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะอรรถ ข้อเขียน 
9.  ทพญ.สกุลรัตน์ ศรีแก้ว ข้อเขียน 
10.  ทพ.สุกฤษฎิ์ ใจแกล้ว ข้อเขียน 
11.  ทพญ.สุมณี ไทรทอง ข้อเขียน 
12.  ทพญ.อรณิช บัญญัติรัชต ข้อเขียน 
13.  ทพ.อรรคพล บรรลือ ข้อเขียน 
14.  ทพญ.ณัฏฐา วัจนะเสนาะ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพญ.พรนัชชา เศรษฐเสถียร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพญ.ศุภางค์ ตันตระกูล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.อภินันท์ จารุพินิจกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 
ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

   ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์  ข้อเขียน 

กำหนดการสอบข้อเขียน สาขาปริทันตวิทยา 
          วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2  
          อาคารบรมนาถศรีนครินทร ์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย สาขาปริทันตวิทยา 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.15 น.  
ณ ห้อง 709  ชั้น 7  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  และห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา   
เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 วัน เวลา ห้องสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ตามตารางแนบ ดังนี้ 

วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้มีสิทธิสอบ 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 08.30 - 10.15 น. 709 ทพญ.ณัฏฐา วัจนะเสนาะ 
 10.30 - 12.15 น. 709 ทพญ.ศุภางค์ ตันตระกลู 
 08.30 - 10.15 น. ห้องท่านผู้หญิงเพ็ชรา ฯ ทพญ.พรนัชชา เศรษฐเสถียร 
 10.30 - 12.15 น. ห้องท่านผู้หญิงเพ็ชรา ฯ ทพญ.อภินันท์ จารุพินิจกุล 
 

2. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  28 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ตรีวัฒนาวงศ ์ ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ชุติมณฑน์ สมประจบ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ธารวิมล หิรัญนพเจริญ ข้อเขียน 
5.  ทพญ.นนทิยา  พุ่มชูศรี ข้อเขียน 
6.  ทพญ.นฤมล ศรีโวหะ ข้อเขียน 
7.  ทพญ.นิอัสมา ปรัชญาประทีป ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ปัณรส  ต่อสกุล ข้อเขียน 
9.  ทพญ.เพ็ญพิชชา อาจฤทธิรงค์ ข้อเขียน 
10.  ทพ.ฤทธิพร พงศ์วรามิตรชัย ข้อเขียน 
11.  ทพญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท ข้อเขียน 
12.  ทพญ.อรณา อมรชัยยาพิทักษ์ ข้อเขียน 
13.  ทพญ.กนกพร วิมลสันติรังษี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพญ.กีรติพร กีรติบำรุงพงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพญ.กลุนันท์ หนูแก้ว ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพญ.ปิยะนุช กุลตังวัฒนา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.ผุสดี จตุภพโสภณ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18.  ทพญ.พันธ์ฑิตา ยาวิลาศ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19.  ทพญ.พิชญา ตุลยาเดชานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.ภัทรา ดำเนินสวัสด์ิ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
21.  ทพญ.มนฤญช์ บุญญวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพญ.มิรันตี ชโนวิทย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23.  ทพญ.รินรดา ภิรมย์ภักดิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพญ.ศิพิมพ์ คงเอ่ียม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26.  ทพญ.อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27.  ทพญ.อภิญญา วิชชุตานนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28.  ทพญ.อรรถพร ละอายทุกข์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  9  คน 
ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.จุฑารัตน์ เผื่อนสุริยา ข้อเขียน 
2.  ทพ.ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ดนุธิดา สาเขตร์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ ข้อเขียน 
5.  ทพญ.วรรณภา จินาเดช ข้อเขียน 
6.  ทพญ.กานต์รวี รังสิตเสถียร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพญ.เมธาพร ทรงเวชเกษม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.ศิริโฉม ริยะสาร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9.  ทพญ.อริสา เดชะอำไพ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบข้อเขียน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
 วันอังคารที ่14 ธันวาคม 2564  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  

 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
- ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B และยางลบ 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 
 วันอังคารที ่14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นการสอบในรปูแบบออนไลน์ 
 วันพุธที ่15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ 

 

3. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  30 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กรกนก คล่องวาณิชกุล ข้อเขียน 
2.  ทพญ.จิรัฐา จันทรอัมพร ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ ข้อเขียน 
4.  ทพ.ชัชชน เสนาวิน ข้อเขยีน 
5.  ทพ.ณัฐพล บุญช่วย ข้อเขียน 



 4 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
6.  ทพญ.ดวงหทัย จีรเธียรนาถ ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ทิพย์วรรณ ลิ่มสกุล ข้อเขียน 
8.  ทพ.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล ข้อเขียน 
9.  ทพ.ธีรชัย เพียรสิริรัตน์ ข้อเขียน 
10.  ทพญ.นันท์นภัส จองคำ ข้อเขียน 
11.  ทพญ.เบญจา เสรีวิสัย ข้อเขียน 
12.  ทพ.ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ ข้อเขียน 
13.  ทพญ.พัชยา สิทธิสาริบุตร ข้อเขียน 
14.  ทพญ.พัดชา ชูพุทธิพงศ์ ข้อเขียน 
15.  ทพญ.ภรณ์ทิพย์ ตั้งธนะวัฒน์ ข้อเขียน 
16.  ทพญ.รัตนพร ภัทราคร ข้อเขียน 
17.  ทพญ.สินนภา แหวนดวงเด่น ข้อเขียน 
18.  ทพญ.สุทธินี กนกพูนสิน ข้อเขยีน 
19.  ทพญ.เฉลิมภรณ์ บุษบง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21.  ทพญ.ชลธิชา กิติวิริยกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพ.ณภัทร นะลำเลียง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23.  ทพญ.ณัฐรวี ขุมจันทร์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพญ.พนิตนาฎ คงกระพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26.  ทพญ.พนิตา สืบสุรีย์กุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27.  ทพญ.รงรอง พรหมจันทร์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28.  ทพ.วรุฒ ทองเกิด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29.  ทพญ.สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
30.  ทพญ.สิริธิดา  พงษ์สุพจน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  17  คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.กชกร เล็กวิจิตรธาดา ข้อเขียน 
2.  ทพญ.กุลปรียา วิริยะอมรชัย ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ชุติมณฑน์ ฑีฆวาณิช ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ณฐัการ โรจน์กาญจนพร ข้อเขียน 
5.  ทพ.เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช ข้อเขียน 
6.  ทพ.ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ประภาพร เจิ้ง ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล ข้อเขียน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
9.  ทพญ.พัฒน์นรี กิตติชัยธนะกุล ข้อเขียน 
10.  ทพญ.พิมสิริ นันทวิภาวงศ์ ข้อเขยีน 
11.  ทพ.รัฐฐากร สุเมธเชิงปรัชญา ข้อเขยีน 
12.  ทพญ.วิลาสินี วิจิตรานนท์ ข้อเขียน 
13.  ทพ.อธิศ ธำรงเลิศสกุล ข้อเขียน 
14.  ทพญ.อาทิตยา ดวงตา ข้อเขียน 
15.  ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพ.มรุต บ้านไร่ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบข้อเขียน  สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 08.00 - 12.00 น. จัดให้มีศูนย์สอบ 4 แห่ง ดังนี้ 

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ปว่ย   สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
  วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม              
Zoom Meeting 
 

4. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  37 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กชกร บ่อคำ ข้อเขียน 
2.  ทพญ.กนกพร วงชารี ข้อเขียน 
3.  ทพญ.กัลยกร เจริญผล ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ชลธิชา ทรัพย์สมบูรณ์ ข้อเขียน 
5.  ทพ.ชวิน อำไพ ข้อเขียน 
6.  ทพญ.ณิชนันทน์ บริบูรณ์ ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล ข้อเขียน 
8.  ทพ.ตะวัน แสงซื่อ ข้อเขยีน 
9.  ทพ.ท๊อป จิตรไกรสร ข้อเขียน 
10.  ทพญ.ธนิศา ศิริทัพ ข้อเขียน 
11.  ทพญ.ธมนวรรณ ลังลองสถิตย์ ข้อเขียน 
12.  ทพ.ธรณิศวร์ อินทรปรีชา ข้อเขียน 
13.  ทพญ.ธัญญา วัฒนเมธียานนท์ ข้อเขียน 
14.  ทพ.นนท์นที ฉลองเก้ือกูล ข้อเขยีน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
15.  ทพญ.นันท์มนัส ย่างสุข ข้อเขียน 
16.  ทพ.ปฐวี สารีบท ข้อเขียน 
17.  ทพ.ปพน ภัทรกจินิรันดร์ ข้อเขยีน 
18.  ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์ ข้อเขียน 
19.  ทพญ.ปรมิประภา กาญจนสาวิตรี ข้อเขียน 
20.  ทพญ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์ ข้อเขียน 
21.  ทพ.พันฤทธิ์ ทองมาเอง ข้อเขียน 
22.  ทพญ.พิชญ์วิภา เมลืองนนท์ ข้อเขียน 
23.  ทพญ.ภัทรสุดา ล้วนอารีสถิตย์ ข้อเขียน 
24.  ทพญ.มานิตา ตั้งวิพัฒนพงค์ ข้อเขยีน 
25.  ทพ.วทัญญู อันพัฒนากูล ข้อเขียน 
26.  ทพ.สีหชาติ ลิมปิวัฒนา ข้อเขียน 
27.  ทพญ.สุพิชชา บุญ-หลง ข้อเขียน 
28.  ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน ์ ข้อเขียน 
29.  ทพญ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์ ข้อเขียน 
30.  ทพญ.อมรวดี  น่วมสวัสดิ ์ ข้อเขียน 
31.  ทพญ.จุฑาทิพย์ คำพานิชย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32.  ทพญ.ฐิติวดี รุกขพันธุ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
33.  ทพ.ณัฐกร กิติศรี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34.  ทพญ.บุศรินทร์ คำเงิน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
35.  ทพ.ปารเมศ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
36.  ทพญ.พัชรี ไพรสุขวิศาล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
37.  ทพญ.อังคณา  พรธารักษ์เจริญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  8  คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล ข้อเขียน 
2.  ทพญ.พัทธมน เศรษฐสุนทรี ข้อเขียน 
3.  ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.หทัยชนก เปรมจิตต์ ข้อเขียน 
5.  ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพญ.พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพ.วิศรตุม ์ประวัติวัชรา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบข้อเขียน   สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 วันพุธที ่15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
          ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
          ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

5. สาขาทันตสาธารณสุข 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  10 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.กันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ชิสา ตัณฑะกูล ข้อเขียน 
3.  ทพญ.เพ็ญนภา พลอินทร์ ข้อเขียน 
4.  ทพ.นัชฒภัทร ปานอำพัน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5.  ทพญ.ซูไฮดา สิเดะ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพญ.ทัศนี  สลัดยะนันท์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพญ.พิไลวรรณ กองมา ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.รอฮันนี ยาแลกา ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9.  ทพญ.วนิตา มากล้น ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10.  ทพญ.อรพรรณ จันทรา ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  14  คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพ.ชัยรัตน์ ศรีสวรรค์ ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ณิชมน ไชยอนันต์ ข้อเขียน 
3.  ทพ.ธนพัฒน์ ราชวงศ์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร ข้อเขียน 
5.  ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว ข้อเขยีน 
6.  ทพญ.มัลลิกา สมพร ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ลดาวรรณ อมรมรกต ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ข้อเขียน 
9.  ทพญ.อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ ข้อเขียน 
10.  ทพ.ชาญชัย ศานตพิิพัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11.  ทพญ.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12.  ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13.  ทพญ.สิริพร สาสกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพญ.ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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กำหนดการสอบข้อเขียน  สาขาทันตสาธารณสุข 

 วันอังคารที่ 14  ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยมศีูนย์สอบ 4 แห่ง ดังนี้  
1. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ห้องประชุม พลโทศาสตราจารย์พเิศษ ทันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา  ทันตแพทยสภา ชั้น 5        

อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย   สาขาทันตสาธารณสุข 
 วันพุธที่ 15  ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมศีูนย์สอบ 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ห้องประชุม พลโทศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา  ทันตแพทยสภา ชั้น 5        

อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

6. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  20 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.ณัฐกร กุลธรเธียร ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย ข้อเขยีน 
3.  ทพญ.พนิตนาฏ พรรณรายน์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม ข้อเขียน 
5.  ทพ.มานพ ยศดี ข้อเขียน 
6.  ทพญ.มานิตา บุบผาวาสน์ ข้อเขียน 
7.  ทพญ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช ข้อเขียน 
8.  ทพ.ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ ข้อเขียน 
9.  ทพ.อธิภูมิ ทัศนกิจ ข้อเขียน 
10.  ทพญ.อาภากร จำมั่น ข้อเขียน 
11.  ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12.  ทพญ.ณชนก เกศพิชญวัฒนา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13.  ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพ.ภาณุวัฒน์ ตันประสาท ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพญ.เกษรา แก้วเขียว ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18.  ทพญ.ปาริชาต ฉินชิยานนท์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19.  ทพญ.ศรัณยา พลศรี ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.ศุภิสรา ลิกานนท์สกุล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  7  คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.นิธินันท์ สุธรรม ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ปพิชญา เลิศจันทรางกูล ข้อเขียน 
3.  ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา ข้อเขียน 
4.  ทพ.เกรียงไกร ปิ่นชำนาญกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5.  ทพญ.วรัตมา สุขสภา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพญ.ศิริกุล วนาไพศาล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพญ.สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 วันจันทรท์ี ่20 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80    

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เวลา กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าสอบ 

08.45 น.  กลุ่มท่ี 1 รายงานตัว ณ ห้อง 717  ชั้น 7 กลุ่มท่ี 1  
1. ทพ.เกรียงไกร ปิ่นชำนาญกุล 
2. ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล 
3. ทพญ.ณชนก เกศพิชญวัฒนา 
4. ทพญ.ศิริกุล วนาไพศาล 
5. ทพญ.เกษรา แก้วเขียว  
6. ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ 
7. ทพญ.ปาริชาต ฉินชิยานนท์ 

 09.30 - 12.00 น.
  
 

 กลุ่มท่ี 1 สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย  

11.45 น. กลุ่มท่ี 2 รายงานตัว ณ ห้อง 717  ชั้น 7 กลุ่มที่ 2  (ให้รับประทานอาหารกลางวัน
มาให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว) 
1. ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน 
2. ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง 
3. ทพ.ภาณุวัฒน์ ตันประสาท 
4. ทพญ.วรัตมา สุขสภา 
5. ทพญ.สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์ 
6. ทพญ.ศรณัยา พลศรี 
7. ทพญ.ศุภิสรา ลิกานนท์สกุล 

 13.00 - 15.30 น.  
  
 

กลุ่มท่ี 2 สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 วันอังคารที ่21 ธันวาคม  2564  ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80   
           คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    เวลา 08.45 น.  - รายงานตัว ณ ห้อง 715 ชั้น 7 

เวลา 09.00 - 12.00 น. - สอบขอ้เขียน ณ ห้อง 715 ชั้น 7 
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7. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  9 คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.จารุวัฒน์ หารรุ่งศรี ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ณัฐนิช ก่อกิจพูนผล ข้อเขียน 
3.  ทพญ.นวพร เพ่งพิศ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.วริยา พันธ์ประสิทธิ์ ข้อเขียน 
5.  ทพ.ดลธรรม พรหมเสน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพ.ดุลยพงษ์  รุ่งเรืองระยับกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.พัชรนันท์ วิภาคพงศ์ปกรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9.  ทพญ.สุมนา คุณมงคลวุฒิ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  3  คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ.จุฑามาศ ดีโพธิ์  ข้อเขียน 
2.  ทพ.พีรพงศ์ วามะสิงห์  ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ภัทรมน ธนทรพัย์สิน ข้อเขียน 

กำหนดการสอบข้อเขียน   สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 วันอังคารที ่ 7  ธันวาคม  2564 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ  ห้องสัมมนาคลินิกรังสีวิทยา ชั้น 11                                    

อาคารบรมนาถศรีนครินทร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ปว่ย  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
วันที ่ เวลา สถานที่สอบ 

 วันอังคารที่ 7  ธันวาคม  2564  08.00 - 12.00 น. ( ผู้สมัครสอบทุกคน )   
ณ  ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  

ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 13.00 - 16.00 น. สำหรับผู้สมัครสอบเฉพาะสาขาวิชา 
เวชศาสตร์ช่องปาก 

ณ  ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
ชั้น 5 ตึกทันตรักษ์วิจัย  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สำหรับผู้สมัครสอบเฉพาะสาขาวิชา 
พยาธิวิทยาช่องปาก 

ณ  ห้องประชุมภาควิชาทันตพยาธิวิทยา  
ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 

ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร  ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ปว่ย   สาขาทันตกรรมหัตถการ 
 วันจันทร์ที ่13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอ้งบรรยาย โซน B ห้อง B12 ชั้น 7  
           อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

9. สาขาทันตกรรมทั่วไป 
รายช่ือผู้มีสทิธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  8  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.ใจแก้ว ประทับสิงห์  ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
2.  ทพญ.ณัชปภา ศิลปสถาปน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
3.  ทพญ.นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
4.  ทพญ.เพียงโสภิณ ห่วงญาต ิ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5.  ทพญ.มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพญ.วนิดา ยกเลี้ยน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพญ.สุพัตรา เหมือนพร้อม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.อมตวรรณ อินทรีย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย   สาขาทันตกรรมทั่วไป 
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. ในรูปแบบการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โปรแกรม Zoom แต่ผู้เข้าสอบต้องมาทำการสอบ ณ ห้องบรรยาย 703 – 706 ชั้น 7 อาคารศูนย์กลาง                
ด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม 

ผู้เข้าสอบ สามารถเข้าสอบได้ตามตาราง ดังนี้ 
วันสอบ เวลา ผู้มีสิทธิสอบ 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 08.50 - 10.25 น. ทพญ.ใจแก้ว ประทับสิงห์ 
ทพญ.เพียงโสภิณ ห่วงญาติ 
ทพญ.สุพัตรา เหมือนพร้อม 
ทพญ.อมตวรรณ อินทรีย์ 

10.35 - 12.10 น. ทพญ.ณัชปภา ศิลปสถาปน์ 
ทพญ.นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย์ 
ทพญ.มยุรี พงศ์วัชราภรณ์ 
ทพญ.วนิดา ยกเลี้ยน 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564     

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยภ์ัททพล  อัศวนันท์) 
                                เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


