
 
ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565  
สาขาทนัตกรรมจัดฟัน 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำป ี2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2565 น้ัน 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ  สาขาทันตกรรมจัดฟัน ได้พิจารณาประเมิน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว เสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ           
เพื่ออนุมัตบิัตรหรือวุฒิบัตร ประจำป ี2565 ดังน้ี 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวุฒบิัตร จำนวน  35  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ ข้อเขียน 
3.  ทพ.ณัฐภัทร คำนึงสิทธ ิ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ ข้อเขียน 
5.  ทพ.นิธินันท ์ถริพงษ์ไพศาล ข้อเขียน 
6.  ทพญ.ปกฉัตร บุญภ ู ข้อเขียน 
7.  ทพ.พัสกร ศิริไชย ข้อเขียน 
8.  ทพญ.พาขวัญ กุลชุติสิน ข้อเขียน 
9.  ทพ.รัฏฐวุฒ ินามวาด ข้อเขียน 
10.  ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร ข้อเขียน 
11.  ทพ.วิเศษสรรค ์พรศิริอนันต ์ ข้อเขียน 
12.  ทพ.ศุภชัย อันมานะตระกูล ข้อเขียน 
13.  ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพ.กิตติศักดิ ์ตันกุระ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพ.เกียรติอนันต ์สุขสมเพียร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
17.  ทพญ.ญาณสิณ ีหงส์เลิศนภากุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
18.  ทพญ.ณัฐกานต ์ไตรตานนท ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
19.  ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
20.  ทพญ.นทีทิพย ์หาญมงคลศิลป์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
21.  ทพ.ปิยพงศ์  นิ่มปลอด ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23.  ทพ.พรพัฒน ์ธีรโสภณ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพญ.พิชามญช์ุ ไตรบำรุงสุข ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26.  ทพญ.เพิ่งเฉลย  ธรรมาณิชานนท ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27.  ทพญ.ภาวิณ ีตันกิตตวิัฒน์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28.  ทพญ.ภิญญดา อัครจรัสโรจน ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
29.  ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
30.  ทพญ.รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
31.  ทพญ.วรนุช เชษฐภักดีจิต ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
32.  ทพ.ศรัณย ์จันทร์เจริญ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
33.  ทพญ.สุลาวัณย ์แววสง่า ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
34.  ทพ.อาชว์ ลิขิตกุลธนพร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
35.  ทพญ.กติกา ใจกล้า ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบตัร จำนวน  28  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล ข้อเขียน 
2.  ทพญ.ชนิกานต ์อินทรสุขสันติ ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย ์ ข้อเขียน 
4.  ทพญ.ณัฐนันท ์วัฒนอเนก ข้อเขียน 
5.  ทพญ.ณัฐาภรณ ์ประวิตรางกูร ข้อเขียน 
6.  ทพญ.ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ ข้อเขียน 
7.  ทพ.ธีรภัทร ์วงศ์มณีรุ่ง ข้อเขียน 
8.  ทพญ.นฤพร องค์ประกอบกุล ข้อเขียน 
9.  ทพญ.นลิน ไพรัชวรรณ ข้อเขียน 
10.  ทพ.นว พลเยี่ยม ข้อเขียน 
11.  ทพญ.บุญธิดา ฉางข้าวคำ ข้อเขียน 
12.  ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสมัพันธ ์ ข้อเขียน 
13.  ทพ.พัสกร วศนิวสุกุล ข้อเขียน 
14.  ทพญ.พิชนี แซอ่าวเอี้ยง ข้อเขียน 
15.  ทพ.ยศพล สงพุ่ม ข้อเขียน 
16.  ทพ.วชิระ ตันติฤทธิพร ข้อเขียน 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
17.  ทพญ.วิรงรอง วงศ์กิติกำจร ข้อเขียน 
18.  ทพ.สิเรศ รพีพฒันา ข้อเขียน 
19.  ทพญ.อรณิชา ผูกทวนทอง ข้อเขียน 
20.  ทพ.ต้นฝน ดามัง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
21.  ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
22.  ทพญ.เนาวรัตน ์แสนจันด ี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
23.  ทพญ.พนิตา ปัญจมานนท ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
24.  ทพญ.เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
25.  ทพ.ภัณฑิล อึงขจรกุล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
26.  ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
27.  ทพญ.สรัญญา สุวรรณโกมลกลุ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
28.  ทพ.อุดม ศศิกรวงศ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
กำหนดการสอบข้อเขยีน 
 วันที ่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา  08.00 - 12.00 น. 

การสอบข้อเขียน เพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จัดใหม้ีศูนย์สอบ 5 แห่ง ดังน้ี 
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กำหนดการสอบปากเปลา่และรายงานผูป้ว่ย 
 วันที ่ 12  ตุลาคม  2565  เวลา 08.00 - 16.00  น. 

การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย เป็นการสอบในรูปแบบการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(แอปพลิเคช่ัน Zoom Cloud Meetings) 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

     ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565             

                     
  

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                                 เลขาธกิารราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 


