
 
ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้พิจารณาประเมิน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ             
เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบวุฒิบัตร จำนวน  50   คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพ.กีรติ บำรุงชาติ  ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ชมพูนุช สุขชีพ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ชุติมา เลาหวินิจ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ฑิตติมา เลิศอเนกสิน ข้อเขียน 
5.  ทพ.ณัฐพล อัศวนภ ข้อเขยีน 
6.  ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล ข้อเขียน 
7.  ทพ.ตะวัน แสงซื่อ ข้อเขียน 
8.  ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล ข้อเขียน 
9.  ทพ.ธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา ข้อเขียน 
10.  ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา ข้อเขียน 
11.  ทพญ.นัสวีน ตอแก ข้อเขียน 
12.  ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิวงศ ์ ข้อเขียน 
13.  ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ ข้อเขยีน 
14.  ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล ข้อเขียน 
15.  ทพ.ปวรุตม์ เจียมมั่นจิต ข้อเขียน 
16.  ทพญ.ปวีณา คงคอน ข้อเขียน 
17.  ทพญ.เพียงขวัญ สายประเสริฐ ข้อเขียน 
18.  ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี ข้อเขียน 
19.  ทพ.ฤทธา มาภักดีวงศ์ ข้อเขียน 
20.  ทพ.ลภน มุทธาพงศ์ ข้อเขียน 
21.  ทพ.วิจักษณ ์ทรัพย์ทวีผลบุญ ข้อเขียน 
22.  ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล ข้อเขียน 
23.  ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ ข้อเขียน 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
24.  ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ ข้อเขียน 
25.  ทพ.สิธรรม รังสิตเสถียร ข้อเขียน 
26.  ทพญ.อมรวดี น่วมสวัสดิ์ ข้อเขียน 
27.  ทพญ.กฤษชนก ดึงไตรย์ภพ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28.  ทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29.  ทพญ.จินดาหรา จันทร์หลวง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
30.  ทพญ.ชนานาถ ไชยดิษกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
31.  ทพญ.ฑิตยา เจริญกิจขจร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32.  ทพญ.ณิชากร ส่องแสง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
33.  ทพญ.ณิชาภัทร โคตรนรินทร์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34.  ทพญ.ดวงฤทัย โชติวุฒิพัฒนา ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
35.  ทพญ.ตวงรัตน์ สกุลพัฒนเดชากร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
36.  ทพ.เทวฤทธิ์ แซ่ยิบ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
37.  ทพญ.ธนพร พยุหะ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
38.  ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
39.  ทพญ.ปิติธิดา หลวงธาดาวรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
40.  ทพญ.ปีติชไม ภิรมย์ภักดิ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
41.  ทพ.พศวัต พูลเกิด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
42.  ทพญ.พัชรีพร เกียรติดำรง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
43.  ทพญ.ไพลิน เพชรโฆษิต ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
44.  ทพญ.รัชนีกร สครรัมย์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
45.  ทพญ.ลดาวัลย์ ชีพสาทิศ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
46.  ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
47.  ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
48.  ทพญ.สกาวรัศมิ์ ปัทมาวิไล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
49.  ทพ.สันติสุข สมบูรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
50.  ทพญ.สุชานันท์ รุ่งโรจนารักษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบัตร จำนวน  11  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.นพวรรณ อำไพสุวรรณ ข้อเขียน 
2.  ทพ.พิชญะ  พิมลวงษาภรณ์ ข้อเขียน 
3.  ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
4.  ทพ.ธเนศ เลิศสันติธรรม ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
5.  ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
6.  ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
7.  ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.สัณห์สิรี อินทรเผือก ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9.  ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10.  ทพ.อลงกรณ์ นิรัติศัยสกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11.  ทพญ.อัธยา ชินวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
 วันที่  10  ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 ณ  ห้อง 610 ตึกนวมราช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
 วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 ณ  ตึกนวมราช คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จะประกาศห้องสอบอีกครั้ง) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

            ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2565               

                   
 

  
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล  อัศวนันท์) 
                 เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 


