
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี 11/2554 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาตางๆ  ป 2554 
 

 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ/วุฒิบัตร 

แสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทย  ประจําป 2554 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

  รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อขอวุฒิบัตร จํานวน 17 คน 
   1.  ทพ.กฤษฎี  ปณณะรัส     
   2.  ทพ.ชัชชลิต  พูลศักดิ ์
   3.  ทพญ.ณัฏฐกฤตา  พลอยลอมเพชร 
   4.  ทพญ.ณัฐิน ี พรหมพิทักษ 
   5.  ทพญ.ดวงฤดี  พลนิวัตนวงศ 
   6.  ทพ.นรชัย  สกุลคู 
   7.  ทพญ.นุชสรา  ผิวบาง    

8.  ทพ.ปภินวชิ  วิพัฒนบวรวงศ 
9.  ทพญ.พิฐชญาณ  อัตวีระพัฒน 
10. ทพญ.พีริยา  รัตนวงศไพบูลย 

   11. ทพญ.วลัยทิพย  เจิมววิัฒนกุล 
   12. ร.อ.วันเดช  วชิรเสรีชัย 
   13. ทพญ.สัจจพร  พรรคอนันต 
   14. ทพญ.สุดารัตน  ถือพุทธ 
   15. ทพญ.สุธาทิพย  จงบรรดาล 
   16. ทพ.สุมิตร  สูอําพัน 
   17. ทพ.สุรัฐ  กนกกุลชัย 
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อขอวฒิุบัตร จํานวน 8 คน 
   1.  ทพ.เกริกศักดิ์  เจยีวกก  
   2.  ทพญ.จันทิรา  อุดวงศเสรี 
   3.  ทพญ.ดนธยา  สุวภาพ 
   4.  ทพ.ธรรมนูญ  บุญยรางกูร 
   5.  ทพญ.นุชสรา  ผิวบาง 
   6.  ทพญ.เยาวลักษณ  สุขทว ี
   7.  ร.อ.วันเดช  วชิรเสรีชัย 
   8. ทพญ.หทัยรัตน  ร่ืนอารมณ 
 
  รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อขออนุมัติบัตร จํานวน 7 คน 
   1.  ทพญ.ชุติมาพร  เขียนประสิทธ์ิ 
   2.  ทพ.ทัศนีย   วังศรีมงคล 
   3.  ทพญ.ปรวิชยา  กอเกยีรติศิริกุล 
   4.  พ.ต.หญิงพรเพชร  หรูจิตรวัฒนา 
   5.  ทพญ.วรรณี  ประณีตพงศ 
   6.  ทพ.วัลลภ  จันทรสวาง 
   7.  ทพ.วุฒิ  เกยีรติวงศ 
  รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อขออนมัุติบัตร จํานวน 2 คน 
   1.  ทพญ.ปรวิชยา  กอเกยีรติศิริกุล 
   2.  ทพ.รัตติยา  ฉ่ัวเจริญ 
 
 
   กําหนดการสอบขอเขียน  
   วันท่ี 4 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  

หองสอบ ช้ัน 9 หอง 909 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

  กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
   วันท่ี 5 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น. อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
   หองสอบ ช้ัน 8 หอง 809-813 คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   
 หมายเหตุ  ผูสมัครสอบจะตองนําเคร่ืองคอมพิวเตอรมาดวย 
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2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

    

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.คมกริช  ละคร ขอเขียน 
2. ทพญ.ศิรินาถ  ชีวะเกรียงไกร ขอเขียน 

 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ร.อ.หญิงชนกกานต  ธงสมบัติ ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.ชอผกา  ม่ันอยู ขอเขียน 
3. ทพ.ชิต  เตรียมศิริวรกุล ขอเขียน 
2. ทพญ.ปุณยาพร  ธัญญะคุปต ขอเขียน 
3. ทพ.อภิรักษ  กติติชัยศรี ขอเขียน 
 
กําหนดการสอบขอเขียน 

   วัน  เวลา วันอังคารท่ี 26  กรกฎาคม 2554  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานท่ีสอบ หองประชุมทานผูหญิงอรุณ ี ราชากร ช้ัน 7 อาคารสมเด็จยา 93 

     คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
   วัน  เวลา วันจนัทรท่ี 1  สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

สถานท่ีสอบ หองประชุมทานผูหญิงอรุณ ี ราชากร ช้ัน 7 อาคารสมเด็จยา 93 
     คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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3. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร 

1 ทพญ. เกศรินทร  เจริญแสงสุริยา อนุมัติบัตร 

2 ทพญ. เกษรา  ปทมพนัธุ อนุมัติบัตร 

3 ทพญ. ขวัญใจ  โตพนัธานนท อนุมัติบัตร 

4 ทพ. เจษฎา  ปญญาศร อนุมัติบัตร 

5 ทพญ. ปุณยวีร  วีระโสภณ อนุมัติบัตร 

6 ทพญ. วลัยลักษณ  ละกําปน อนุมัติบัตร 

7 ทพญ. วีระพนัธ  อุนเมืองทอง อนุมัติบัตร 

8 ทพญ. กุลชลี  ฉัตรวีระชัยกจิ วุฒิบัตร 

9 ทพ. จันทนา  วังจั๋น วุฒิบัตร 

10 ทพญ. ปกิต  ตุงสวัสดิ์ วุฒิบัตร 

11 ทพญ. ประเสริฐ  พงศอัครกุล วุฒิบัตร 

12 ทพญ. ฤทัยรัตน  วองกิตติพงษ วุฒิบัตร 

13 ทพญ. ศิริณา  พฤฒิวรวงศ วุฒิบัตร 

14 ทพญ. ศุภกัญญา  อรามเรือง วุฒิบัตร 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร 

1 ทพญ. ชญานี  ชัชวานิชกุล อนุมัติบัตร 

2 ทพ. ณัฏฐวิทย   นนับุญตา อนุมัติบัตร 

3 ทพญ. ถนอมศุก  เจียรนัยไพศาล อนุมัติบัตร 

4 ทพญ. นิชนันท  โคตรวงษา วุฒิบัตร 

5 ทพญ. ปภาวนิ  อนุศักดิ์เสถียร วุฒิบัตร 

6 ทพ. ประเสริฐ  พงศอัครกุล วุฒิบัตร 

7 ทพ. ปวีพงศ  ถนอมเพ็ชรสงา วุฒิบัตร 

8 ทพญ. ปยะนุช  ชนะจรัญวิทย วุฒิบัตร 

9 ทพญ. ฤทัยรัตน  วองกิตติพงษ วุฒิบัตร 

10 ทพญ. ศิริณา  พฤฒิวรวงศ วุฒิบัตร 

11 ทพญ. สุธาสินี  ประชานุรักษ วุฒิบัตร 

12 ทพ. ขจรเดช  วนรัตน วุฒิบัตร 
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วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
  สอบปากเปลา 
  วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2554 
  เวลา 08.00 น.   ผูเขาสอบรายงานตัว  ณ หอง 809 ช้ัน 8  
     อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
 
  เวลา 08.30 น.   ช้ีแจงแผนการสอบปากเปลา และจัดลําดับผูเขาสอบโดยการจับฉลาก 
  เวลา 09.00-16.00 น. สอบปากเปลา 

การสอบปากเปลาของผูเขาสอบแตละคน เขาสอบ 4 หอง  
ใชเวลาสอบหองละ 30 นาที 

  สอบขอเขียน 
  วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2554 

เวลา 08.30 น.   ผูเขาสอบรายงาน ณ หอง 909 ช้ัน 9 
   อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
  เวลา 09.00-12.00 น. สอบขอเขียน ณ หอง 909 ช้ัน 9 
     อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
4. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 
 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ. เกวลิน  แสงวิเชียร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

2 ทพ. จักรพงศ  มหาวรรณ ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

3 ทพ. ณัฐวรรธน  พีรทัตเวชกุล ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

4 ทพญ. นภัทร  ทินกร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

5 ทพญ. นฤมล  บุญเปยม ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

6 ทพญ. พัชนีย  อภิเศรษฐการ ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

7 ทพญ. สิริขวัญ  ทรงมณ ี ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

8 ทพญ. สุธาสินี  หลีวจิิตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
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รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ. จุฬามณ ี สุขพรหม ปากเปลา และรายงานผูปวย 

2 ทพ. ยศพล  เชนวิทยา ปากเปลา และรายงานผูปวย 

3 ทพญ. สุธีรา  เตชะธนะวัฒน ขอเขียน  

4 ทพญ. อมรรัตน  เรืองชัยจตุพร ขอเขียน  

 

  
วัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน 

  วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2554 
   09.00 – 11.00 น.    วิชาพื้นฐาน 
        วิชาความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ 

และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
  วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2554 
   09.00 – 11.00 น.    วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมท่ัวไป 1 
   13.00 – 15.00 น.    วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมท่ัวไป 2 
 

  สถานท่ีสอบ หองประชุมช้ัน 5 อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 
        

วัน เวลา และสถานท่ีสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
  วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2554 
   09.00 – 10.00 น.   ทพญ.เกวลิน  แสงวิเชียร 
   10.10 – 11.10 น.   ทพ.จักรพงศ  มหาวรรณ 
   11.20 – 12.20 น.   ทพญ.จุฬามณ ี สุขพรหม 
   13.00 – 14.00 น.   ทพ.ณัฐวรรธน  พีรทัตเวชกลุ 
   14.10 – 15.10 น.   ทพญ.นภัทร  ทินกร 
   15.20 – 16.20 น.   ทพญ.นฤมล  บุญเปยม 
  วันพฤหัสบดท่ีี 11 สิงหาคม 2554 
   08.30 – 09.30 น.   ทพญ.พัชนีย  อภิเศรษฐการ 
   09.40 – 10.40 น.   ทพ.ยศพล  เชนวิทยา 
   10.50 – 11.50 น.   ทพญ.สิริขวัญ  ทรงมณี 
   12.00 – 13.00 น.   ทพญ.สุธาสินี  หลีวิจิตร 
 

  สถานท่ีสอบ หองประชุมสุขุมาลย  ชลารักษ  ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท จังหวดันนทบุรี 
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5. สาขาปริทันตวิทยา 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียน 13 คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

1.  ทพญ. นิรมล  พงษไทย อนุมัติบัตร 
2.  ทพญ. ปยะมาศ  เอมอ่ิมอนันต อนุมัติบัตร 
3.  ทพญ. รุงทิวา  ปนปา อนุมัติบัตร 
4.  ทพญ. วรรณฤดี  ล้ิมศรีเจริญ อนุมัติบัตร 
5.  ทพญ. โศรดา  รัตนะเจริญธรรม อนุมัติบัตร 
6.  ทพญ. เกศริน  ชัฎสุนทร วุฒิบัตร 
7.  ทพญ. นุชนาถ  โอปลันธน วุฒิบัตร 
8.  ทพญ. ปณฑรี  ชูสมบัติ วุฒิบัตร 
9.  ทพ. พันธกานต  อาสาสรรพกิจ วุฒิบัตร 
10.  ทพญ. พินีกาญจน  ลาภานนัท วุฒิบัตร 
11.  ทพญ. รุจิราภรณ  เอ่ียมศรี วุฒิบัตร 
12.  ทพ. วิธวินท  เดโชศิลป วุฒิบัตร 
13.  ทพญ. สกุลรัตน  เชาววิศวชัย วุฒิบัตร 

 
 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลา จํานวน 9 คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

1.  ทพญ. นุชนาถ  โอปลันธน วุฒิบัตร 
2.  ทพญ. ขนิษฐา  กิจเจริญไชย วุฒิบัตร 
3.  ทพญ. จาริกา  ลีรพงศนันต วุฒิบัตร 
4.  ทพ. ณัฐพนัธุ  ธนกิจจํารูญ วุฒิบัตร 
5.  ทพญ. ณาตยา  นพรัตนกานต วุฒิบัตร 
6.  ทพญ. นพมาศ  วิวัชรโกเศศ วุฒิบัตร 
7.  ทพญ. นิลนรา  อารีธรรมศิริกุล วุฒิบัตร 
8.  ทพญ. ปยรัตน  ทรงคุณ วุฒิบัตร 
9.  ทพญ. วิมลกาญจน  ดํารงรัตนนุวงศ วุฒิบัตร 
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วันเวลาสถานที่สอบ 

สอบขอเขียน วันศุกรท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. 
 ณ หองประชุม อาคาร 4 ช้ัน 4 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
สอบปากเปลา วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-14.45 น. 
 
หองท่ี 1 ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมชุมชน อาคาร 2 ช้ัน 4  
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

08.00-09.45 น. ทพญ. นิลนรา  อารีธรรมศิริกุล 

10.00-11.45 น. ทพญ. นุชนาถ  โอปลันธน 
13.00-14.45น.  ทพญ. จาริกา  ลีรพงศนันต 

หองท่ี 2 ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการ อาคาร 3 ช้ัน 4 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

08.00-09.45 น. ทพญ. วิมลกาญจน  ดํารงรัตนนุวงศ 
10.00-11.45 น. ทพญ. นพมาศ  วิวัชรโกเศศ 

13.00-14.45 น.  ทพญ. ปยรัตน  ทรงคุณ 

หองท่ี 3 ณ หองประชุมอาคาร 3 ช้ัน 4 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

08.00-09.45 น. ทพญ. ขนิษฐา  กิจเจริญไชย 

10.00-11.45 น. ทพ. ณัฐพนัธุ  ธนกิจจํารูญ 

13.00-14.45 น.  ทพญ. ณาตยา  นพรัตนกานต 
 
หมายเหตุ 1. ผูมีสิทธิสอบปากเปลาจะตองจัดเตรียมแผนซีดีท่ีมี powerpoint ท่ีใชนําเสนอ พรอมท้ังมีรายงาน

ผูปวย ภาพถายสีทางคลินิกหรือภาพถายดจิิตัล ภาพรังสี และภาพถายแบบพิมพฟนในทากัดสบท้ัง
ส่ีดาน นํามาใหคณะกรรมการสอบในวันสอบเพ่ือเก็บไวเปนเอกสารหลักฐาน 

 2. เม่ือเสร็จส้ินการสอบแลวผูมีสิทธิสอบจะตองรับคืนเอกสารรายงานผูปวย ภาพถายสีทางคลินิกหรือ
ภาพถายดจิิตัล ภาพรังสี และแบบพิมพฟนทันที 
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 6. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 
ช่ือ-สกุล 

1 ทพญ. กรรว ี เขียวเจริญ 11 ทพญ. ยุวนุช  พูลทรัพย 

2 ทพ. ชวินทร  อัครวรกุลชัย 12 ทพญ. เยาวลักษณ  เหลาภัทรเกษม 

3 ทพญ. ณฤษพร  ชัยประกิจ 13 ทพ. วัชรพงษ  จอมจันทร 

4 ร.อ. ตฤน  ร่ืนรมย 14 ทพ. วิทวัส  ตรีสุวรรณ 

5 ทพญ. ทัศไนย  ต้ังม่ันคงวรกูล 15 ทพ. สมชาติ  เราเจริญพร 

6 ทพ. ธนพงษ  สันติอุดมชัย 16 ทพ. สุธีร  ชูเชิดกิจวัฒนา 

7 ทพญ. นนทิยา  ธนพฒันกิติโรจน 17 ทพ. สุรัตน  แสงจินดา 

8 ทพ. พิเชษฐ  คงเพชรสถิตย 18 ทพ. อภิชัย  สุธีรยงประเสริฐ 

9 ทพ. ภาคภูมิ  สุพงษพนิชย 19 ทพ. อรรควัชร  สนธิชัย 

10 ทพญ. ยุวธิดา  นกยงูแดง 20 ทพญ. อุไรพรรณ  บุญกรรเชียง 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร 
พ.ท.ทพ.ธนกฤต  นพคุณวจิยั 

  กําหนดการสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร 
   วันศุกรท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. 

ช้ัน 5 อาคารจําลอง  หริณสุต  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  กําหนดการสอบปากเปลาเพือ่วุฒิบัตร 
   วันจนัทรท่ี 25 และ วนัอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 255  เวลา 08.00-17.00 น. 
   ช้ัน 5 อาคารจําลอง  หริณสุต  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  กําหนดการสอบปากเปลาเพือ่อนุมัติบัตร 
   วันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น.  
   ณ หองประชุม ศ.ทพ.นพ.เช้ือโชติ  หังสสูต ภาควิชาศัลยศาสตร  
   คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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           7. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 20 คน คือ 
 

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

1. ทพญ. ขวัญจิรา  สุทธิวงศ วุฒิบัตร 

2. ทพญ. ชลธิชา  พิพิธพัฒนากร วุฒิบัตร 

3. ทพญ. ณัฐณิชา  นวลเถลิงศักดิ์ วุฒิบัตร 

4. ทพญ. ธนัชพร  บุญฤทธ์ิ วุฒิบัตร 

5. ทพญ. ธิดา  อธิคมไตรรัตน วุฒิบัตร 

6. ทพญ. นันทิรา  แตสมบัติ วุฒิบัตร 

7. ทพ. นิเทศ  คอวินิจ วุฒิบัตร 

8. ทพญ. นิรมล  องอาจวาณิชย วุฒิบัตร 

9. ทพญ. รัชนีพร  ศรีประเสริฐ วุฒิบัตร 

10. ทพ. เริงศักดิ ์ คูหเพญ็แสง วุฒิบัตร 

11. ทพญ. ศศิอร  วิทยาโกมล วุฒิบัตร 

12. ทพญ. สมรวงษ  นิลุบล วุฒิบัตร 

13. ทพญ. สาวิกา  คุณากร วุฒิบัตร 

14. ทพ. สิริวัฒน  อาภาศิริกุล วุฒิบัตร 

15. ทพญ. สุชาดา  โพธิกิจ วุฒิบัตร 

16. ทพญ. สุวัจนา  บงกชแกว วุฒิบัตร 

17. ทพญ. อรอุษา  อริยานนท วุฒิบัตร 

18. ทพญ. อุษณยี  ปทมาลัย วุฒิบัตร 

19. ทพญ. ประภาพร  หอมจันทรจีรัง อนุมัติบัตร 

20. ทพญ. ศิริลักษณ  เพิม่พงศโกศล อนุมัติบัตร 
 

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน 
วันพฤหัสบดท่ีี 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80   
ช้ัน 9 หอง 910  คณะทันตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังค เขตปทุมวัน กทม. 

 
หมายเหตุ กําหนดใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนเดนิทางไปถึงหองสอบกอนเวลา 09.00 น. ถามาสาย 30 นาที 
  คณะกรรมการสอบมีสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ และใหคะแนนเปน 0 ในการสอบคร้ังนี้ 
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รายชื่อผูมีสิทธิสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 8 คน คือ 

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

21. ทพญ. ขนิษฐา  เนียมสิน วุฒิบัตร 

22. พ.ต.หญิง เชาวนารถ  อิฐรัตน วุฒิบัตร 

23. ทพญ. ธัญลักษณ  ลิเอ็ม วุฒิบัตร 

24. ทพ. ธีรวัฒน  ศรีภิรมย วุฒิบัตร 

25. ทพญ. นาดา  ศาสนกุล วุฒิบัตร 

26. ทพญ. นุด ี เอ้ืออิทธิพร วุฒิบัตร 

27. ทพญ. พิมพญาดา  สิทธิคุณกิตต์ิ วุฒิบัตร 

28. ทพญ. วิภาว ี จันทระ วุฒิบัตร 
    

   กําหนดวัน เวลา สอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 
 

วันพฤหัสบดท่ีี 4 สิงหาคม 2554 

เวลา หอง CD หอง RPD หอง FPD 
09.00 – 10.00 น. ทพญ.ขนิษฐา  เนียมสิน พ.ต.หญิงเชาวนารถ  อิฐรัตน ทพญ.ธัญลักษณ  ลิเอ็ม 
10.00 – 11.00 น. ทพ.ธีรวัฒน  ศรีภิรมย ทพญ.นาดา  ศาสนกุล ทพญ.นุด ี เอ้ืออิทธิพร 
11.00 – 12.00 น. พ.ต.หญิงเชาวนารถ  อิฐรัตน ทพญ.ธัญลักษณ  ลิเอ็ม ทพญ.ขนิษฐา  เนียมสิน 
12.00 – 13.00 น.                                                       พักเท่ียง 
13.00 – 14.00 น. ทพญ.นุด ี เอ้ืออิทธิพร ทพ.ธีรวัฒน  ศรีภิรมย ทพญ.นาดา  ศาสนกุล 
14.00 – 15.00 น. ทพญ.ธัญลักษณ  ลิเอ็ม ทพญ.ขนิษฐา  เนียมสิน พ.ต.หญิงเชาวนารถ  อิฐรัตน 
15.00 – 16.00 น. ทพญ.นาดา  ศาสนกุล ทพญ.นุด ี เอ้ืออิทธิพร ทพ.ธีรวัฒน  ศรีภิรมย 
วันศุกรท่ี 5 สิงหาคม 2554 

เวลา หอง CD หอง RPD หอง FPD 
09.00 – 10.00 น.   ทพญ.พิมพญาดา  สิทธิคุณกติต์ิ 
10.00 – 11.00 น.   ทพญ.วิภาว ี จันทระ 
11.00 – 12.00 น. ทพญ.พิมพญาดา  สิทธิคุณกติต์ิ   
12.00 – 13.00 น.                                                       พักเท่ียง 
13.00 – 14.00 น.  ทพญ.พิมพญาดา  สิทธิคุณกติต์ิ  
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กําหนดสถานท่ี สอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 
วันพฤหัสบดท่ีี 4 สิงหาคม และ วนัศุกรท่ี 5 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 หอง 711, 712 และ 713 คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กทม. รายละเอียด ดังนี ้

 
หอง สถานท่ี 

หองพักอาจารย หอง 710  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 
CD หอง 711  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 
RPD หอง 712  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 
FPD หอง 713  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 
หองพักผูสมัครสอบ หอง 714  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 ช้ัน 7 

 
หมายเหตุ   กําหนดใหผูมีสิทธิสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 8 คน ติดตอ ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวฒัน 
  ทางอีเมล kanchana kanchanatawewat <kk_tawewat@yahoo.com> เพื่อทําความเขาใจ 
  ในรายละเอียดสําหรับการเตรียมสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 

 
 

8. สาขาทันตสาธารณสุข 
     
 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร รายการสอบ 

1 ทพญ. จรัสศรี  ศรีนฤพัฒน ขอเขียน 

2 ทพญ. ธิดา  รัตนวิไลศักดิ ์ ขอเขียน 

3 ทพ. ปญญา  ขวัญวงศ ปากเปลาและรายงานผูปวย 

4 ทพญ. สุรียพร  โพธ์ิศรีทอง ขอเขียน 

5 ทพญ. อารยา  ภิเศก ปากเปลาและรายงานผูปวย 
 

กําหนดการสอบ  วันอังคารท่ี 2 สิงหาคม 2554  
 08.00 – 08.30 น.  ผูมีสิทธิสอบขอเขียนลงทะเบียน 
 08.30 – 12.30 น.  สอบขอเขียน 
 08.30 – 09.00 น.  ผูมีสิทธิสอบปากเปลาลงทะเบียน เตรียมและติดต้ังส่ือการนําเสนอ 
 09.00 – 15.00 น.  สอบการนําเสนอ 
 สถานท่ีสอบ   หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา 
   ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 
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 9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร  จํานวน 3 คน 
   1. ทพ.จิตจิโรจน  อิทธิชัยเจริญ 
   2. ทพ.ภิภพ  สุทธิประภาภรณ 
   3. ทพ.เอกรัฐ  ภัทรธราธิป 
 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร  จํานวน 4 คน 
1. ทพญ.ณพัชธีนันท  เลิศพรภคิน 
2. ทพญ.สุพิชญา  ขําเอ่ียม 
3. ทพ.ราชัย  จงึสมจิตต 
4. ทพญ.สุดาทิพย  รวยดี 

 

กําหนดการสอบ 
วันจนัทรท่ี 8 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ท่ีหองประชุมภาควชิาทันตกรรมบดเค้ียว  
ตึก 5 ช้ัน 4 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- สอบขอเขียน เวลา 09.00 – 12.10 น. ท่ีหองประชุมภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว ตึก 5 ช้ัน 4 

- สอบปากเปลา Basic Diagnostic Sciences และรายงานผูปวย เวลา 09.00 – 12.00 น.  

  ท่ี หองประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาชองปาก อาคารสมเด็จยา 93 ช้ัน 7  

 โดยผูเขาสอบจะใชเวลาในการสอบโดยประมาณ คนละ 1 ช่ัวโมง 

- สอบปากเปลา สาขาวิชาเฉพาะ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

- สาขาพยาธิวิทยาชองปาก สอบท่ีหองประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาชองปาก 

  อาคารสมเด็จยา 93 ช้ัน 7 

สาขารังสีวิทยาชองปากฯ สอบท่ีหองประชุมภาควิชารังสีวิทยาชองปากฯ  

อาคารสมเด็จยา 93 ช้ัน 10 
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 10. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร มีดังนี ้
1. ทพญ.จรินทร  โคธีรานุรักษ  สอบขอเขียน 
2. ทพ.นิพนธ  ชัยศรีสุขอําพร  สอบขอเขียน 
3. ทพญ.วรรณธิดา ศรีอาจ   สอบขอเขียน 
4. ทพญ.อรนุช  เตชาธาราทิพย  สอบขอเขียน 
5. ทพญ.เอ็ม  สายวิวฒัน  สอบขอเขียน 

 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร มีดังนี ้
1. ทพญ.กรองกาญจน พรสูงสง  สอบขอเขียน 
2. ทพญ.ตรีษา  ศาสตระรุจิ  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
3. ทพญ.รมยชลี  บุญญะธนาสิทธ์ิ  สอบขอเขียน  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
4. ทพญ.ลลิดา  อสัตถพฤกษ  สอบขอเขียน  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
5. ทพญ.วชิรี  คิมหสวัสดิ ์  สอบขอเขียน 
6. ทพญ.วิจติรา  ศรีอุฬารวัฒน  สอบขอเขียน  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
7. ทพญ.วิไลลักษณ เรืองดิษฐ  สอบขอเขียน  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
8. ทพญ.สายศุภ ี  วรรณประเสรฐิ  สอบขอเขียน  สอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
9. ทพญ.สุชยา  ต้ังธรรม   สอบขอเขียน 
10. ทพญ.อิศยา  บุญอดุลยรัตน  สอบขอเขียน 

 

กําหนดการสอบขอเขียน 
สถานท่ีสอบ หองประชุม อาคาร 2 ช้ัน 5 คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 
วัน  เวลา วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น. 
 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
สถานท่ีสอบ จะแจงใหทราบภายหลัง ณ บอรดหนาภาควิชาทันตกรรมเด็ก   

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล อาคาร 3 ช้ัน 5 
วัน  เวลา วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00-16.00 น. 

   วันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   22  มิถุนายน พ.ศ.2554 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


