
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 

สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาทันตกรรมทั่วไป ได้พิจารณาประเมิน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงเสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565  ดังนี้ 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  26  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ภรรณพัตธ์ เงาศรี ข้อเขียน 
3.  ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล ข้อเขียน 
4.  ทพญ.รุสมา วิภาวิน ข้อเขียน 
5.  ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล ข้อเขียน 
6.  ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง ข้อเขียน 
7.  ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ ข้อเขียน 
8.  ทพ.สุทธิพจน์ เอกเกิด ข้อเขียน 
9.  ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10.  ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11.  ทพญ.จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12.  ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13.  ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18.  ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19.  ทพ.ชลธิศ สนิทนวล ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21.  ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
23.  ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26.  ทพญ.สวพร นพวงศ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  3   คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ภาสินี วรกุลพิพัฒน์ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ศรัณภัสร์  แมนมุมิตร์ชัย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
        สถานที่สอบข้อเขียน ในวันที ่15 - 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังน ี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ 
1 ทพ.ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
วันที่ 15 กันยายน 2565 ห้อง B11 
วันที่ 16 กันยายน 2565 ห้อง B07 

 
กรรมการคุมสอบ  
1. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ 
2. ทพญ.สุนทร ีล้ิมสวรรค์ (กรรมการนอก) 

2 ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ 
3 ทพญ.ภรรณพัตธ์ เงาศรี 
4 ทพญ.ภาสินี วรกุลพิพัฒน์ 
5 ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล 
6 ทพญ.รุสมา วิภาวิน 
7 ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล 
8 ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง 
9 ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ 
10 ทพ.สุทธิพจน์ เอกเกิด 
11 ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการ 

ทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม  
ห้อง 707 

 
 
กรรมการคุมสอบ 
1. ทพญ.ดร.เอศเธระ ประทีปทองคำ 
2. ทพญ.นฤกร อรุณรัศมี (กรรมการนอก) 

12 ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย 
13 ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ 
14 ทพ.ชลธิศ สนิทนวล 
15 ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ 
16 ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี 
17 ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ 
18 ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ 
19 ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี 
20 ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ 
21 ทพญ.สวพร นพวงศ์ 
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วิชาที่สอบ 
วันที่ 15 กันยายน 2565   
   (ช่วงเช้า) 1. พฤติกรรมศาสตรแ์ละสุขศึกษาทันตกรรมป้องกันในคลินิก 

2. ทันตกรรมพร้อมมูล 
3. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 
4. ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

    (ช่วงบ่าย)  5. ทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
6. ทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
7. ศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล 
8. การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 

วันที่ 16 กันยายน 2565  
   (ช่วงเช้า) 9. ชีววิทยาช่องปาก 

10. ระบาดวิทยา (โรคในช่องปาก) 
11. ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ 
12. กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม 

 
กำหนดสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในรูปแบบการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings) แต่ผู้เข้าสอบต้องมาทำการสอบท่ีสถาบันฝึกอบรม ดังนี้ 

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ 

1 ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ห้อง A05/A06/B06/B07/B08/B12 

กรรมการคุมสอบปากเปล่า ฯ 
   ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ 

2 ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม 
3 ทพญ.จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ 
4 ทพญ.นพรัตน์ เอมจุ้ย 
5 ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์ 
6 ทพญ.ศรัณภัสร์  แมนมุมิตร์ชัย 
7 ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ 
8 ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ 
9 ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการ                                      

ทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม 
ห้อง 701 - 705 (5 ห้อง) 

 
กรรมการคุมสอบปากเปล่า ฯ 
   ทพญ.นววรรณ โสภณ 
 
 

10 ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย 
11 ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ 
12 ทพ.ชลธิศ สนิทนวล 
13 ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ 
14 ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี 
15 ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ 
16 ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการ                                      

ทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม 
ห้อง 701 - 705 (5 ห้อง) 

กรรมการคุมสอบปากเปล่า ฯ 
   ทพญ.นววรรณ โสภณ 

17 ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี 
18 ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ 
19 ทพญ.สวพร นพวงศ์ 

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2565                 
      
 

  
                (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 

                                  เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


