
 
ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565  
สาขาทนัตสาธารณสขุ 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

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

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

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบอนุมัติบตัร จำนวน  16  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.กนกวรรณ ศรัทธากุล ข้อเขียน 
2.  ทพญ.นฤพร ชเูสน ข้อเขียน 
3.  ทพญ.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง ข้อเขียน 
4.  ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว ข้อเขียน 
5.  ทพญ.อารีรัตน์  นิรันต์สิทธิรัชต ์ ข้อเขียน 
6.  ทพญ.อุดมพร ทรัพย์บวร ข้อเขียน 
7.  ทพญ.ขวัญหทยั มงคล ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
8.  ทพญ.ณัฐกฤตา  ผลอ้อ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
9.  ทพ.ธนพัฒน์ ราชวงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
10.  ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
11.  ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
12.  ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
13.  ทพ.สุเมธ กาญจน์กระสังข ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
14.  ทพญ.สุวิชชา ไมตร ี ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
15.  ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
16.  ทพ.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวุฒบิัตร จำนวน  5  คน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1.  ทพญ.เพ็ญนภา พลอินทร ์ ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
2.  ทพญ.กษมลรตัน ์ดิษฐาน ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
3.  ทพ.กัญจน ์โภคาวัฒนา ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
4.  ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
5.  ทพญ.สุภัค วงษ์วรสันต ์ ข้อเขียน & ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

ขอให้ผู้เข้าสอบส่งหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
ก่อนถึงวันสอบ ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่รับตรวจ 
หรือตรวจด้วยตนเอง โดยถ่ายรูปผลการตรวจ รูปบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ เข้าสอบ และรูปหลักฐานที่
แสดงวันเวลาในการตรวจ โดย upload รูปดังกล่าวใน  
https://drive.google.com/drive/folders/1vycU4l5vrq1WytYFspXxIVI_1b0KDgPX?usp=sharing 
 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
วันที่ 22 กันยายน  2565 เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น. 
ณ  ห้องประชุม พลโทศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา  
ทันตแพทยสภา ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ : ผู้สอบต้องมารายงานตัวเวลา 08.30 น. 
 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผูป้ว่ย 
 วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. 

ณ ห้องประชุม พลโทศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์พิศาล เทพสทิธา  
ห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงถวัลยรัตน์ โหละสุต   
ห้องประชุม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงอมรา ม่วงมิ่งสุข 1   
ห้องประชุม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงอมรา ม่วงมิ่งสุข 2  
ทันตแพทยสภา ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ : ผู้สอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที พักรอ ณ  ห้องพักหน้าห้องประชุม              
ของทันตแพทยสภา 
 
รายละเอียดการเข้าห้องสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

ห้องสอบที ่ เวลา ผู้สอบ 
1 ห้องประชุม พลโทศาสตราจารย์พิเศษ  

ทันตแพทย์พิศาล เทพสิทธา 
08.30 น. 
09.30 น. 
10.30 น. 

ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์ 
ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ ์
ทพญ.สุวิชชา ไมตร ี
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ห้องสอบที ่ เวลา ผู้สอบ 
2 ห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง

ถวัลยรัตน์ โหละสุต   
08.30 น. 
09.30 น. 
10.30 น. 
11.30 น. 

ทพญ.ขวัญหทยั มงคล 
ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง 
ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร 
ทพ.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ ์

3 ห้องประชุม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  
ทันตแพทย์หญงิอมรา ม่วงมิ่งสุข 1  

08.30 น. 
09.30 น. 
10.30 น. 
11.30 น. 

ทพญ.ณัฐกฤตา  ผลอ้อ 
ทพ.สุเมธ กาญจน์กระสังข ์
ทพ.กัญจน์ โภคาวัฒนา 
ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย 

4 ห้องประชุม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  
ทันตแพทย์หญงิอมรา ม่วงมิ่งสุข 2 

08.30 น. 
09.30 น. 
10.30 น. 
11.30 น. 

ทพ.ธนพัฒน์ ราชวงศ์ 
ทพญ.เพ็ญนภา พลอินทร ์
ทพญ.กษมลรตัน์ ดิษฐาน 
ทพญ.สุภัค วงษ์วรสันต ์

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

     ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565             

                     
  

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล  อัศวนันท์) 
                                 เลขาธกิารราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 


