
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  21/2554 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2555 
 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครทันตแพทยเขาฝกอบรมเพื่อ
วุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศกึษา 2555 สาขาตางๆ นั้น 
 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว โดยมีรายช่ือผูมีสิทธิสอบทันตแพทย               
เขาฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2555 ดังนี ้

 

1. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
 

ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขารับการฝกอบรมฯ  
 

เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล 
1 ทพญ. กนกพร  ศัลยพงษ   17 ทพญ. ณัฐธิดา  สังฆะโร 
2 ทพญ. กมลวรรณ  คําทรัพย  18 ทพ. ณัฐภูมิ อนันตสิทธ์ิ 
3 ทพญ. กฤตยา  วสยางกูร  19 ทพญ. ดวงใจ  อังกูรสิทธ์ิ 
4 ทพญ. กษมน สัจจพงษ   20 ทพญ. ทัชชภร  เขียวสอาด 
5 ทพ. กษิดิ์เดช  ศิริเวชยันต  21 ทพญ. ทิพาพรรณ  เศรษฐศิริสมบัติ 
6 ทพญ. กลับพัฒน กังสกุล  22 ทพญ. ธันยาพร  กังวานณรงคกุล 
7 ทพญ. กาญจนา  ศรีมีสวน  23 ทพ. ธีรภัทร  รัตนไพฑูรย 
8 ทพ. คณา มุทิตานนท  24 รต.หญิง นภา สถิตศาสตร 
9 ทพญ. จารียรัตน  ณ วงศ  25 ทพญ. นันทพิพัฒน  มีศรีสุข 
10 ทพ. จิรวัฒน เชิงบันลือศักดิ ์  26 ทพญ. นาถยา  สัตยวนิิจ 
11 ทพญ. จิราย ุ วิเวกเมธากร  27 ทพญ. ปล้ืมฤดี โปตะวณิช 
12 ทพญ. ฉัตรินยา วิสุทธิพงศถาวร  28 ทพญ. ปยนันท เกิดคง 
13 ทพญ. ชุติมณฑน  ศิริประภารัตน  29 ทพญ. ปยานันต  จรูญอนันต 
14 ทพญ. ญาณินี โกไศลกานนท  30 ทพ. ปุณยวีร กันตาคม 
15 ทพญ. ฐานิตา พฤกษกิานนท  31 ทพญ. เปรมฤดี  ศรีสุนทร 
16 ทพ. ณัฐชนน ศิริพนัธ  32 ทพญ. พรพิมล  บุญวังทอง 
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เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล 
33 ทพญ. พิชญา  อนุตตรกุลวนิช  48 ทพ. วิศเวศ อักษรแกว 
34 ทพญ.  พิริยา นวพักตรพิไล  49 ทพ. วิษวุัต  ดานเสถียรสกุล 
35 ทพ. ไพฑูรย  โรจนรัตน  50 ทพ. วุฒินันท  พนมลักษณจติ 
36 ทพญ. ภวกิา จิระเมธากุล  51 ทพญ. ศรวณะ  บุษยะกนษิฐ  
37 ทพญ. ภัทมน คงสิทธ์ิ  52 ทพญ. ศริยา  เศารยะ 
38 ทพญ. ภูริตา  จโนภาส  53 ทพญ. ศศิภา ศรีงามพรอม 
39 ทพญ. รวีวรรณ  เจริญทวีทรัพย   54 ทพญ. ศิวฉัตร  ฉัตรตะวนั  
40 ทพญ. รัตนฐาภัทร  จิระพิพรรธ  55 ทพ.  ศุภรัตน  ทวีศักดิ ์
41 ทพญ. รัตนาวดี ตันชนะ  56 ทพญ. สกาว  ถนัดสอนสาร 
42 ทพญ. ลดาวัลย  ชีพสาทิศ   57 รอ.หญิง สัจจาพร  ดงดนิออน 
43 ทพ. วรณัฐ ศรีสวัสดิ์  58 ทพ. สุเมธ  จงเพิ่มพรวัฒนา 
44 ทพญ. วรประภา  มโนมัยวงศ   59 ทพญ. สุจิตรา   บุตรดา 
45 ทพญ. วรัญญา กุลวิทิต  60 ทพญ. สุจิตรา  พิทักษธราดล 
46 ทพญ. วันทิวา  โพธ์ิสวัสดิ์  61 ทพญ. สุณัฏฐา  แกวทอง 
47 ทพ. วิทวัส  ผลดี  62 ทพ.  อธิเดช  บรรหารวุฒิไกร 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
1. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 6 มกราคม 2555  

(1) เวลา  09.00 - 11.00 น. สอบขอเขียน ณ หองประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังค เขตปทุมวัน กทม. 

(2) เวลา 11.30 - 12.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบขอเขียน รวมคะแนน และพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธ์ิ
เขาสอบสัมภาษณ ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อาคารทันต 5 ช้ัน 4 

(3) เวลา 13.00 น. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย อาคารทันต 5 ช้ัน 4 

(4) เวลา 13.30-17.00 น. สอบสัมภาษณ ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคาร 5 ช้ัน 4 

2. เงื่อนไขเฉพาะผูท่ีเลือกมหาวิทยาลัยมหิดล สอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหดิล  
ในวันจันทรท่ี 9 มกราคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หองประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนยการเรียนรูและ
นันทนาการ ช้ัน 5 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม. และตองชาํระเงินคา
สอบวิชาภาษาอังกฤษคนละ 150 บาท 
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  2. สาขาปริทันตวิทยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. ชนัดดา  อุดมเจริญชัยกิจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพญ. ธันวด ี อ่ิมสมบัติ  ไมมี ครบ - 
3 ทพญ. ธีมน  จงเฟองปริญญา  ไมมี ครบ - 
4 ทพญ. มณณิชา  โตวรรณเดชศิริ ไมมี ครบ - 
5 ทพญ. วรัษฐา เทวบริรักษ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพ. วรุตม  ปโรสิยานนท  ไมมี ครบ - 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. คเชนทร  บุญรอด  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ปาลีนี  ชาญชัยฤกษ ไมมี ครบ - 
3 ทพญ. พันธพศิา  ตุรงคเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพญ. วันศิริ  จันทรศิริวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพ. วิศเวศ  อักษรแกว  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพญ. สุณิสา  อินทรนนทวไิล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพญ. อรพัสตร  เกตุธนพัฒน ไมมี ไมครบ ใบปริญญาบัตร 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 รท.หญิง  ภาณนิี  ดวงฉํ่า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

 

กําหนดสอบขอเขียน 
  วันท่ี  6  มกราคม  2555  เวลา  08.30 - 12.00    น. 
  ณ  หอง   909  ช้ัน 9  อาคารเฉลิมนวมราช 50 
  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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กําหนดสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี   18   มกราคม   2555   เวลา  13.00 - 16.00   น. 
  ณ  หองประชุมภาควิชาปริทันตวิทยา  อาคารสมเด็จยา 93 ช้ัน 11 
  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กรรณิการ   วัฒนะจิตเสรี มี ครบ - 
2 ทพ.กฤตวัฒน   เลิศสุขประเสริฐ มี ครบ - 
3 ทพญ.กฤษฎา   วีระพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพญ.กุลธิรา   เจียรวฒิุสาร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพ.คเชนทร บุญรอด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ.ชนินเนตร   ตรัยภาวัต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพญ.ณัฐรัตน พัฒนเสถียรกลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพ.ธนกฤต อ้ึงจิตรไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
9 ทพ.ธนสิน   บุญทวีคุณ ไมมี ครบ - 
10 ร.ท.นรนิต์ิ   โตงาม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
11 ทพญ.นิชกานต   ปญญากรวงศ ไมมี ครบ - 
12 ทพญ.ปาลิน   สัปปนันทน มี ครบ - 
13 ทพญ.ปาลีนี   ชาญชัยฤกษ ไมมี ครบ - 
14 ทพญ.ปยาพัชร   เฉลิมสิทธิวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
15 ทพญ.พรรณิภา   พยาฆรินทรังกูร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
16 ทพญ.พันธพิศา   ตุรงคเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
17 รท.หญิงภาณนิี ดวงฉํ่า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพญ.วันศิริ   จันทรศิริวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
19 ทพ.วิศเวศ   อักษรแกว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
20 ทพญ.สุณิสา   อินทรนนทวไิล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
21 ทพญ.อรพัสตร   เกตุธนพัฒน ไมมี ไมครบ ใบปริญญาบัตร 
22 ทพญ.อัจฉรา   ขวัญเยื้อง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
23 ทพญ.อัญชนา ชโนเมธาภรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
24 ทพ.อารภัฎ   ธินรุงโรจน มี ครบ - 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
 

 

หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

กําหนดสอบขอเขียน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

        วันท่ี 9  มกราคม 2555  เวลา 13.30-15.30 น.  
  ณ หองบรรยายผูชวยทันตแพทย อาคาร 5 ช้ัน 5 
  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   

วิชาเฉพาะสาขา     
        วันท่ี 10  มกราคม 2555 เวลา 09.30-16.00 น. 
  ณ หองบรรยายนักศึกษาหลังปริญญา หอง 8/6 อาคาร 5 ช้ัน 8 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี 11 มกราคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น.   
  ณ หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรชองปาก อาคาร 3 ช้ัน 4 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.มธุริน           ใจหงษ มี ครบ - 
2 ทพญ.อมลรุจี          คําพิชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

ผูเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กฤษฎา          วีระพงษ มี ครบ - 
2 ทพ.ธนกฤต             อ้ึงจิตรไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 รท.หญิง ภาณนิี        ดวงฉํ่า มี ครบ - 
4 ทพญ.วรัษฐา             เทวบริรักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพ.อารภัฎ                ธินรุงโรจน มี ครบ - 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. มณณิชา   โตวรรณเดชศิริ ไมมี ครบ - 
2 ทพญ. ธันวดี   อ่ิมสมบัติ ไมมี ครบ - 
3 ทพญ. ธีมน   จงเฟองปริญญา ไมมี ครบ - 
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ผูเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.พันธพิศา          ตุรงคเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันพฤหัสบดท่ีี   12   มกราคม  2555   เวลา  09.00-12.00  น. 
ณ  หอง  บรรยายบัณฑิตศึกษา 4 อาคาร 6 ช้ัน 4 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันพฤหัสบดท่ีี  12   มกราคม  2555   เวลา   13.00-16.00    
ณ  หองประชุมสาขาปริทันตวิทยา  ช้ัน  3   อาคาร  7   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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3. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด/เพิ่มเติม 

1 ทพญ.จิตราภทัร  เมฆธรรม ไมมี ไมครบ 
CU-TEP /หนังสือรับรองการทํางาน /สําเนาบัตร
ประชาชน 

2 ทพญ.ธีรนุช  สัณหรัติ มี ไมครบ 
หนังสือรับรองการทํางาน / สําเนาบัตร
ประชาชน / หนังสืออนุมัติตนสังกัด 

3 ทพ.เมธี  สุทธิชาติ มี ไมครบ 
สําเนาใบปริญญาบัตร/ CU-TEP/ หนังสืออนุมัติ
ตนสังกัด 

4 ทพ.รังสิต เมฆารักษภิญโญ มี ไมครบ 
หนังสือรับรองการทํางาน / สําเนาบัตร
ประชาชน /หนังสืออนุมัติตนสังกัด 

5 ทพญ.สุนันทา  ฐาปนาพิบูลสุข มี ไมครบ 
สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ / สําเนาบัตร
ประชาชน 

6 ทพญ.อาทิตยา  สงศิริประดับบุญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติตนสังกัด 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 
 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

 

กําหนดสอบขอเขียน 
  วันท่ี  10  มกราคม  2555  เวลา  09.00-16.00  น. 
  ณ  หองประชุมสี สิริสิงห  ช้ัน  2  อาคารสมเด็จยา  93  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด/เพิ่มเติม 

1 ทพ.ณัฐกิตต์ิ  ฤทธ์ิบํารุง มี ไมครบ รูปถาย / CU-TEP / หนังสืออนุมัติตนสังกัด 

2 ทพ.ดนัยณัติ  ปทมวรคุณ ไมมี ไมครบ CU-TEP  

3 ทพ.เผาเทพ  อ๋ึงสกุล ไมมี ไมครบ Transcript / CU-TEP  / หนังสือรับรองการ
ทํางาน /สําเนาบัตรประชาชน 

4 ทพญ.พรภัทร  สุทธิธรรมกุล ไมมี ไมครบ หนังสือรับรองการทํางาน /สําเนาบัตร
ประชาชน  

5 ทพญ.ศิริกาญจน  เจนวัฒนาเวช มี ไมครบ CU-TEP/หนังสือรับรองการทํางาน/สําเนาบัตร
ประชาชน/หนังสืออนุมัติตนสังกัด 

6 ทพญ.อรพัสตร  เกตุธนพัฒน ไมมี ไมครบ สําเนาใบปริญญาบัตร/ CU-TEP    
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กําหนดสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี  16  มกราคม  2555  เวลา  09.00-12.00  น. 
  ณ  หองประชุม ภาควิชาพยาธิวิทยา  ช้ัน 7  อาคารสมเด็จยา  93   

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.ขวัญเกลา สายเช้ือ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.-ใบอนุญาต 
2 ทพ.ชยุตพล เปลงวิทยา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพ.ชุณหทว ี โสภณสกุลแกว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพญ.ฐิตาภา ภิญโญโสภณ ไมมี ครบ  - 
5 ทพญ.ณัฐกิตต์ิ ฤทธ์ิบํารุง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพญ.ณัฐฐยิา ลิขิตพงศพิพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพ.ดนัยณัติ ปทมวรคุณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพญ.นิดา รุงจรัสแสง มีตนสังกัด ครบ -  
9 ทพ.เผาเทพ อ๋ึงสกุล ไมมี ครบ  - 
10 ทพ.พรภัทร สุทธิธรรมกุล ไมมี ครบ -  
11 ทพ.พรวิทย จารุกิจโสภา ไมมี ครบ -  
12 ทพ.พิชชากร จิตตนะวิบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
13 ทพญ.มณทิรา สังขศิลชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
14 ทพญ.เมสิณ ี อุปนิสากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
15 ทพญ.วรรณวสิา จิโรจนนุกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
16 ทพญ.วรรณา พุทธวงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
17 ทพญ.วรรษมน สินฉํ่า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
18 ทพญ.วราวรรณ เส่ียงบุญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
19 ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
20 ทพญ.อโนทัย ขจรปญญา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
21 ร.ต.อมรรัตน ขําคมกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ., ใบอนุญาต 
22 ทพญ.อรพัสตร เกตุธนพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
23 ทพญ.อัญญรัตน แพงจันทร มี ครบ  - 
24 ทพ.เกรียงไกร ปนชํานาญกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพ.อนุพงศ เปรมใจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
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                  ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.จิตราภทัร    เมฆธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพญ.ธีรนุช  สัณหรัติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพ.รังสิต เมฆารักษภิญโญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาตนสังกัด. 
4 ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข มี ไมครบ ขาดใบอนุญาต 
5 ทพญ.อาทิตยา สงศิริประดับบุญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 
   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  9  มกราคม  2555   เวลา  09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาคาร 2 ช้ัน 5 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

กําหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 9 มกราคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ หองประชุมอาคาร 2 ช้ัน 5  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  17  มกราคม  2555   เวลา  08.30-12.00 น. 
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอน็โดดอนต อาคาร 3 ช้ัน 4 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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 4. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด/เพิ่มเติม 

1 เชิดพันธุ  เบญจกุล  
มี 

ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

2 ณีรชร  เพริศพรายวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. -สําเนาปริญญาบัตร 
3 ปาริฉัตร  ล้ิมสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 พฤฒิ  สันติภาพ ไมมี ครบ - 
5 รณยศ  จินตนา ไมมี ครบ - 
6 วัลยลิกา  เกษร  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 อภิรุณ  จั่นบรรจง ไมมี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ 
8 ออมจิตร  อายพุัฒน  

มี 
ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, คะแนน

ภาษาอังกฤษ 
9 อานันท  จักรอิศราพงศ  มี ไมครบ ใบอนุญาต, หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด/เพิ่มเติม 

1 เกศศจ ี นาครัตน  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ., คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

2 คมสันต  อภิญญาอุปถัมภ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

3 จักรพันธุ  สามไพบูลย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ 
4 ณัฐกร  แซเหงา ไมมี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

 

กําหนดสอบสัมภาษณ รอบแรก 
  วันท่ี  9  มกราคม   2555  เวลา 13.00-16.00 น 
  ณ  หองประชุม ศ.ทพ.บุญทรง  สิงหทัต 
  ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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กําหนดสอบสัมภาษณ รอบสอง 
  วันท่ี  16  มกราคม  2555  เวลา 09.00-12.00 น 
  ณ  หองประชุม ศ.ทพ.บุญทรง  สิงหทัต 
  ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 

หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1  
สอบสัมภาษณวันท่ี 9  มกราคม  2555  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
   
 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กนกพร สันตะวาล้ิม มี ครบ - 

2 ทพ.กิตติรัฐ 
ปาลกะวงศ ณ 
อยุธยา 

มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ.เกศศจี   นาครัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพ.คมสันต อภิญญาอุปถัมภ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพ.จักรพันธุ สามไพบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพ.จิรวิชญ ฐิติโชคอนันทต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพ.ธนพล อริยะนนัทกะ ไมมี ครบ - 
8 ทพญ.เปรมฤดี ศรีสุนทร ไมมี ครบ - 
9 ทพญ.รุจิรา ลีวาณิชยกูล ไมมี ครบ - 
10 ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
11 ทพ.สุชาติ เขมนเขตรการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
 

 

หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2  
สอบสัมภาษณวันท่ี 16  มกราคม  2555  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ  1 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1. ทพ.ณัฐพล ผองแผว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2. ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ  2 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1. ทพ.คณาธิป อินทรทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2. ทพ.ประดิพัทธ เสือเปย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.,ปริญญา

บัตร 
3. ทพญ.ศรัญญา เจนศิลปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4. ทพญ.สายพิณ ช่ืนโชคสันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

หมายเหต ุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 
   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.วัลยลิกา   เกษร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.อภิรุณ   จั่นบรรจง ไมมี ครบ - 
3 ทพ.อิทธินันท   พิศาลพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
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กําหนดการสอบสัมภาษณ 
  รอบท่ี  1 
  วันจนัทรท่ี   9   มกราคม   2555    เวลา   09.00 – 12.00   น. 
  ณ  หองประชุมกรัสไนย   ภาควิชาศัลยศาสตร   ช้ัน  3   อาคาร  3    

คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  รอบท่ี  2 
  วันอังคารท่ี   10   มกราคม   2555    เวลา   09.00 – 12.00   น. 
  ณ  หองประชุมกรัสไนย   ภาควิชาศัลยศาสตร   ช้ัน  3   อาคาร  3    

คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.สุรัสวดี  สายสูง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.หรือตนสังกัด 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ร.ต.ทพ. อานันท  จักรอิศราพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.หรือตนสังกัด 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ ผูเลือกอันดับ 2 
  วันท่ี 16  มกราคม 2555  เวลา 13.30 น. 

คลินิกศัลยศาสตรชองปากฯ  โรงพยาบาลทันตกรรม 
กําหนดการสอบสัมภาษณ ผูเลือกอันดับ 3 
วันท่ี 18  มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. 
ณ   หองประชุมสํานักงานภาควิชาศัลยศาสตรชองปากฯ   ช้ัน  5 อาคารมหิตลานุสรณ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โรงพยาบาลตาํรวจ 
 

ผูเลือกอันดับ 1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1. ทพญ.วรรณพร  ศิริวัฒนชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.หรือตนสังกัด 

 

ผูเลือกอันดับ 2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กมลรัฐ  นวนคงรอด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.กรกฤษณ  บุญราช  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพ.จิรวิชญ  ฐิติโชตอนันทต  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพญ.เปรมฤดี  ศรีสุนทร ไมมี ครบ - 
5 ทพ.รณยศ  จินตนา ไมมี ครบ - 
6 ร.ต.ทพ.อานันท  จักรอิศราพงศ  มี ไมครบ  หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูเลือกอันดับ 3 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.ประดิพัทธ  เสือเปย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.รณรงค  จนัทบูรณ  มี ครบ - 
3 ทพญ.วัลยลิกา  เกษร  มี ครบ - 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 
วันท่ี   9  มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม หนวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 

กําหนดสอบสัมภาษณ คร้ังท่ี 2 
วันท่ี 16 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุม หนวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 

กําหนดสอบสัมภาษณ คร้ังท่ี 3 
วนัท่ี 18 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุม หนวยศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 
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โรงพยาบาลหาดใหญ 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.คณาธิป  อินทรทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.ณัฐกร  แซเหงา ไมมี ครบ - 
3 ทพ.ประดิพัทธ  เสือเปย มี ไมครบ ปริญญาบัตร, หนังสืออนุมัติจากสสจ. 
4 ทพ.ปวีร  พีรภูติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพ.วสันต  ตันติธรรมภูษิต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพญ.ศรัญญา  เจนศิลปกร  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพญ.สายพิณ  ช่ืนโชคสันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพ.อิทธินันท  พิศาลพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
9 ทพ.ฮาซัน  เมาะมูลา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.อัศวิน  หวงัเกียรติขจร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
  

กําหนดการสอบสัมภาษณรอบท่ี 1 
  วันจนัทรท่ี 9 มกราคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น. 

เวลา 08.00 – 10.00 น. สอบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูปวย การเขียน order ตางๆ  
การเขียน preop note การอานวารสารวิชาการ โดยใชประกอบในการพิจารณาสอบสัมภาษณ 
เวลา 10.00-17.00 น. สอบสัมภาษณตามลําดับช่ือท่ีแจงมาจากราชวิทยาลัยฯ 

กําหนดการสอบสัมภาษณรอบท่ี 2 
  วันจนัทรท่ี 16 มกราคม  2555 เวลา 10.00-12.00 น. 
  ณ หองประชุมกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
  สอบถามรายละเอียดไดท่ี ทันตแทพย สุรชัย  อภินวถาวรกุล 
  074-273100 ตอ 1751 เวลาราชการ 
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โรงพยาบาลชลบุรี 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กมลรัฐ  นวนคงรอด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.กรกฤษณ  บุญราช  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพญ.กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
4 ทพ.จิตเดยีว  ทรงจิตรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพ.ปกรณ  กัมพลานุวัตร ไมมี ครบ - 
6 ทพญ.ปยะนีย  ธารธนานนท  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพ.พงศกร  วารินทร  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพ.พรวิทย  ประภาอนนัตชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
9 ทพ.พุฒิพงศ  ต้ังพีระสิทธ์ิ มี ครบ - 
10 ทพ.รณรงค  จนัทบูรณ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
11 ทพ.รมธรรม  สมบูรณเอนก มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
12 ทพญ.สุรัสวดี  สายสูง  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
13 ทพญ.อัมพวรรณ  สถิรเจริญกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.ณัฐกร  แซเหงา ไมมี ครบ - 
2 ทพ.รณยศ  จินตนา ไมมี ครบ - 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ 
   วันจนัทรท่ี 9 มกราคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น. 
   โรงพยาบาลชลบุรี 
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โรงพยาบาลขอนแกน 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.ชลวิทย  วงศไพโรจนพานิช มี ไมครบ ปริญญาบัตร,ใบอนุญาต,

หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพญ.ลดาวัลย  ชีพสาทิศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ.รณรงค  จนัทรบูรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพญ.วรรณพร  ศิริวัฒนชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.สุรัสวดี  สายสูง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดวันสอบสัมภาษณ (รอบ 1) 
   วันท่ี  9  มกราคม  2555  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
   ณ  หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 2  อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน 
 

กําหนดวันสอบสัมภาษณ (รอบ 2) 
   วันท่ี  16   เมกราคม  2555  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
   ณ  หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 2  อาคารสมเด็จพระเทพฯ  

โรงพยาบาลขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************* 
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5. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
สถาบันทันตกรรม 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1. ทพญ.กนกพร ตุมทอง ไมมี ครบ - 

2. ทพ.กฤษฎา วีระพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

3. ทพ.กษิดิเ์ดช ศิริเวชยนัต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

4. ทพ.จักรเทพ เผือกศิริพิบูลย มี ครบ - 

5. ทพญ.จิรชยา อยูเกษม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

6. ทพ.จิรวิชญ ฐิติโชตอนันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

7. ทพญ.ชุษณา รุงอดุลพิศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

8. ทพ.เชิดพันธุ เบญจกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

9. ทพ.ณัฐพงศ อภิวัฒนเสว ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

10. ทพ.ณัฐวุฒิ ธิติพิชญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

11. ทพญ.ณีรชร เพริศพรายวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ.+ปริญญาบัตร 

12. ทพ.ทัศไนย วงศปนตา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

13. ทพญ.ธนิตา รักยุติธรรมกุล มี ครบ - 

14. ทพ.นที ปฐมกุลวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

15. ทพญ.นภาวรรณ ธนผลผดุงลกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

16. ทพญ.นวรัตน กาศสกุล มี ครบ - 

17. ทพญ.นันทฉัฐ วิบูลยขวัญ มี ครบ - 

18. ทพญ.ปวิญญา มานุจํา มี ครบ - 

19. ทพญ.วรภา ดาสูงเนิน มี ครบ - 

20. ทพ.วิษวุัต ดานเสถียรสกลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

21. ทพญ.วิสาข วัฒนาสุรกิตต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

22. ทพญ.สกาวจิตต มธุรันยานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

23. ทพญ.สิริพร วงศจิรัฐิติกาล ไมมี ครบ - 

24. ทพญ.สุจิตรา บุตรดา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

25. ทพญ.อาภาวรรณ นามศิริเลิศ ไมมี ครบ - 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
  

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ ไมมี ครบ - 

2. ทพ.กฤษฎา ต้ังจิตโสมนัส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

3. ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

4. ทพ.ปยะพงศ ปวงคํา มี ครบ - 

5. ทพญ.วาทิณ ี สุรเชษฐชัยพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากสสจ. 

6. ทพญ.สุภัค วงษวรสันต มี ครบ - 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี 11-12  มกราคม  2555  เวลา  09.00-16.00 น. 
  ณ  หองประชุมช้ัน 3 
  สถาบันทันตกรรม 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.เนตรนภา  ลักขณานรัุกษ  มีตนสังกัด ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
2 ทพ.สัจจะพงศ  ศรีพันธุ มีตนสังกัด ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพญ.อังควรา  อินทรสมพันธ มีตนสังกัด ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ3 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.ธนิตา   รักยุติธรรมกุล  มี ครบ - 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ 
วันท่ี 11 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. 
ณ หองบรรยายบัณฑติศึกษา 4   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ มี ครบ -  

2 ทพ.กฤษฎา ต้ังจิตโสมนัส มี ครบ -  

3 ทพญ.นิสา สุวรรณพรหม มี ครบ  - 

4 ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล มี ครบ  - 

5 ทพ.ปยพงศ ปวงคํา มี ครบ -  

6 ทพญ.พิชญสินี เสรีโรจนกุล ไมมี ครบ -  

7 ทพญ.พิมพสุภคั บุญมงคลรักษา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

8 ทพ.รัฐธนินท โพธิโยธิน มี ครบ -  

9 ทพญ.รัตนาวดี ตันชนะประดษิฐ ไมมี ครบ -  

10 ทพ.วรรณพงษ ชลนภาสถิตย มี ครบ  - 

11 ทพญ.วรรณา พุทธวงศ มี ครบ  - 

12 ทพญ.วาทิณ ี สุรเชษฐชัยพงศ มี ครบ -  

13 ทพญ.วิไลพร คุณะวัฒนสถิตย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

14 ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

15 ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

16 ทพญ.สุภัค วงษวรสันต มี ครบ  - 

17 ทพญ.อโณทัย ขจรปรัชญา ไมมี ครบ  - 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

1 ทพญ.กนกพร ตุมทอง ไมมี ครบ  - 

2 ทพ.กษิดิเ์ดช ศิริเวชยนัต มี ครบ  - 

3 ทพญ.ธนิตา รักยุติธรรมกุล มี ครบ -  

4 ทพญ.นภาวรรณ ธนผลผดุงกุล มี ครบ -  

  
หมายเหตุ  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกดัใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัครจะตองนํา   
เอกสารดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน มิฉะนัน้จะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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กําหนดสอบสัมภาษณ 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1  
สอบสัมภาษณวันพุธท่ี   11  มกราคม  2555   

 - ผูสมัครสอบลําดับท่ี 1-10 สอบสัมภาษณเวลา 08.30-12.00 น. 

 - ผูสมัครสอบลําดับท่ี 11-17 สอบสัมภาษณเวลา 13.00-16.00 น. 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
 สอบสัมภาษณวนัพฤหัสบดีท่ี 12  มกราคม  2555  เวลา 09.00-12.00 น. 
 ณ หอง 4/1  อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ช้ัน 4  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล  
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  6. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.จิตชนก  ศิริวงศ ไมมี ครบ - 
2 ทพญ.ชโรธร เถ่ือนนก  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
3 ทพญ.ชัชฎาภรณ  ปลอดโปรง  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ.เบญจพร  ธนรติกุล มี ครบ - 
5 ทพญ.ประภารัตน  ต้ังจิตเพยีรพงศ ไมมี ครบ - 
6 ทพญ.พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร ไมมี ครบ - 
7 ทพญ.วนพร  นพนาคีพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ  มี ครบ - 
9 ทพญ.วริฏฐา  ทองตัน  ไมมี ครบ - 
10 ทพญ.อัณณพา  ยิ้มด ี ไมมี ครบ - 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.ดวงรัตน  โอวัฒนาพานิช  มี ครบ - 
2 ทพญ.นพรัตน  วุฒิจิตรมงคล  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 นันทิกา  พนภยั ไมมี ครบ - 
4 ทพญ.บุณฑริกา  อัครพิพัฒนกุล  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
5 ทพญ.ปนิดา  คุณทรงเกียรติ มี ครบ - 
6 รท.หญิง.ปนภทัร  จินตะเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพญ.พลอยชมพู  ขุมทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
8 ทพญ.รพี  เหลืองทองวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
9 ทพญ.สุรัสวดี  จันทรวิทัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
10 ทพ.อรรถกร  เจียมเศรษฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 

   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี 11 มกราคม . 2555 เวลา 09.00-12.00 น. 

  ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ช้ัน 2 ตึกทันตรักษวิจยั 
  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี 18 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. 

  ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ช้ัน 2 ตึกทันตรักษวิจยั 
  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.กรัณฑรัตน  ประสงคสุข ไมมี ครบ - 
2 ทพญ.เกศกาญจน  ภิญโญ ไมมี ครบ - 
3 ทพญ.ขวัญกมล  ลาวัณยรัตนากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ.ญาณิศา  กัลยพฤกษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ.ณัชชาภทัร  ธนพงศไพสิฎฐ มี ครบ - 
6 ทพญ.ดวงรัตน  โอวัฒนาพาณิช มี ครบ - 

7 ทพญ.นพรัตน  วุฒิจิตรมงคล มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

ใบประกอบโรคศิลป 
8 ทพญ.นันทิกา  พนภยั ไมมี ครบ - 
9 ทพญ.นิสรีณา  เบ็ญอาหลี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก  สสจ. 
10 ทพญ.บุณฑริกา  อัครพิพัฒนกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
11 ทพญ.ปนิดา  คุณทรงเกียรติ มี ครบ - 
12 รท.หญิง ปนภทัร  จินตะเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
13 ทพญ.ปยวัลย  หอภัทรพุฒิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
14 ทพญ.ปยะศิริ  อักใข มี ครบ - 
15 ทพญ.พลอยชมพู  ขุมทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
16 ทพญ.มณีรัตน  แตไพสิฐพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
17 ทพญ.รพี  เหลืองทองวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
18 ทพญ.รัตนฐาภัทร  จิระพพิรรธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
19 ทพญ.วรภา  ดาสูงเนิน มี ครบ - 
20 ทพญ.วรรณวภิา  โพธินามทอง มี ครบ - 



 24

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
21 ทพญ.วราภา  เหรียญพิทักษกลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
22 ทพญ.วรินทร  ทองเนรมิตชัย ไมมี ครบ - 
23 ทพญ.วิภาดา  อัศวรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

24 ทพญ.สิริยาภา  สําราญรมย มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
ใบประกอบโรคศิลป 

25 ทพญ.สุมนา  ไหวด ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
26 ทพญ.สุรัสวดี  จันทรวิทัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
27 ทพ.อรรถกร  เจียมเศรษฐ มี ครบ - 
28 ทพญ.อังควรา  อินทรสมพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
29 ทพญ.อัศวินี  ศรีอุทัย มี ครบ - 
30 ทพญ.ไอยเรศ  เติมรุงเรืองเลิศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ.จิตชนก  ศิริวงศ ไมมี ครบ - 
2 ทพญ.เบญจพร  ธนรติกุล มี ครบ - 
3 ทพญ.ประภารัตน  ต้ังจิตเพยีรพงศ ไมมี ครบ - 
4 ทพญ.พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร ไมมี ครบ  
5 ทพญ.วนพร  นพนาคีพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพญ.วรัษฐา  เทวบริรักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
7 ทพญ.วริฏฐา  ทองตัน ไมมี ครบ - 

หมายเหตุ  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกดัใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
     จะตองนําเอกสารดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  
        วันท่ี 9  มกราคม 2555  เวลา 09.00-11.00 น.  

ณ หองบรรยายนักศึกษาป 5  อาคาร 5 ช้ัน 6 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   
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วิชาภาษาอังกฤษ     
       วันท่ี 9  มกราคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ หองบรรยายนักศึกษาป 6  อาคาร 5 ช้ัน 5 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดสอบสัมภาษณ     
วันท่ี 16 มกราคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมเด็ก อาคาร 3 ช้ัน 5 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
********************************************************************************************* 
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  7. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

เลขท่ี 
ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

สอบ 
1 ทพญ.กนกกร  ขจรไพบูลย ไมมี ครบ - 
2 ทพญ.กนกพร  ศักดาสุรรักษ มี ครบ - 
3 ทพญ.กนกพร  อารีวงศ ไมมี ไมครบ สําเนาปริญญาบัตร 
4 ทพญ.กนกวรรณ  ทรัพยรุงโรจน  ไมมี ครบ - 
5 ทพญ.กนกอร  ตันติพาณิชยกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
6 ทพญ.กฤษณา  เกษมวัฒนา ไมมี ครบ - 
7 ทพญ.กฤษณา  ตรีไพบูลย ไมมี ครบ - 
8 ทพญ.กษมา  ชาตกิตติคุณวงศ  มี ไมครบ   หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
9 ทพญ.กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ 
10 ทพญ.กัลยสุดา  ขวัญเพชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
11 ทพญ.กานตรว ี รังสิตเสถียร มี ไมครบ   หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
12 ทพญ.กุลชญา  จิรัชยโชติ ไมมี ครบ - 
13 ทพญ.ขนิษฐา  ธิสามี  มี ไมครบ   หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
14 ทพญ.ขวัญเกลา สายเช้ือ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
15 ทพญ.จงด ี กําบังตน ไมมี ครบ - 
16 ทพญ.จัตุธัช  วรรณฤกษงาม มี ไมครบ   หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
17 ทพญ.จันทิมา  ฉายศรี ไมมี ครบ - 
18 ทพญ.จารุมนต ศิรประชา  ไมมี ครบ - 
19 ทพญ.จิชาภา  จงจินตรักษา ไมมี ครบ - 
20 ทพญ.จินตนา  ทัศนพานนท  ไมมี ครบ - 
21 ทพ.จิรวัฒน  เชิงบันลือศักดิ ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
22 ทพญ.จุฑารัตน  จงไพโรจนโฆษิต มี ครบ - 
23 ทพญ.จุฬัสมา  โพธิอุโมงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
24 ทพญ.จุฬาภรณ  ศรีพวาทกลุ มี ครบ - 
25 ทพญ.จุฬาลักษณ  สมดี  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
26 ทพญ.ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
27 ทพญ.ชนัดดา  อุดมเจริญชัยกิจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
28 ทพญ.ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมี ครบ - 



 27

เลขท่ี
สอบ 

ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

29 ทพญ.ชลิตา  จาวรุงฤทธ์ิ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
30 ทพ.ชวลิต  สุจริตวิริยะกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
31 ทพ.ชาญชัย  พัฒนวิริยะพิศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
32 ทพญ.ช่ืนมนัส  บํารุงศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
33 ทพญ.เชาวด ี พืชสะกะ มี ครบ - 
34 ทพ.เชาววรรธน  ชัยปุวรัตน ไมมี ครบ - 
35 ทพญ.ญาณิณ ี ล้ิมมงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
36 ทพญ.ญาณีย  ดวงมณ ี ไมมี ครบ - 
37 ทพญ.ณัฐกฤตา  การพานิช ไมมี ครบ - 
38 ทพญ.ณัฐชนน  ศิริพันธ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
39 ทพญ.ณัฐธิดา  สังฆะโร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
40 ทพ.ณัฐพงษ  ขําฉา  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
41 ทพญ.ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
42 ทพ.ณัฐวัจน  ศุภชวโรจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
43 ทพ.ณัฐวุฒิ  ธิติพิชญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
44 ทพญ.ดารินทร  ปฏิเวทภิญโญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
45 ทพญ.ดุษฎี  มานะทวีวัฒน ไมมี ครบ - 
46 ทพญ.ตวงพร  ศรีศุกรเจริญ ไมมี ครบ - 
47 ทพ.ทรงศักดิ ์ ม่ันคงสุจริต ไมมี ครบ - 
48 ทพ.ทินกร  อุฬารศิลป  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
49 ทพญ.ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ มี ครบ - 
50 ทพ.ธนโชติ  โตรพันธพิทักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
51 ทพ.ธนธรณ  พินธุโสภณ ไมมี ครบ - 
52 ทพ.ธนา  กิจเพียร ไมมี ครบ - 
53 ทพ.ธนากร  พวงโกศล  ไมมี ครบ - 
54 ทพ.ธนิตย  เชียรจรัสวงศ  ไมมี ครบ - 
55 ทพ.ธเนศ  เอ้ือเจียรพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
56 ทพ.ธรรมารักษ  ล่ันเตง มี ครบ - 
57 ทพ.ธวัชชัย  ศรีมงคลปทุม  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
58 ทพญ.ธัญญา  บํารุงศักดิ ์ ไมมี ครบ - 
59 ทพญ.ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ ไมมี ครบ - 
60 ทพญ.ธันวา  พรไพรินทร ไมมี ครบ  - 
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เลขท่ี
สอบ 

ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

61 ทพญ.ธิติดา  สุธราพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
62 ทพ.ธีรทัศน  ศิริไชยโสภณ  ไมมี ครบ - 
63 ทพ.ธีรภัทร  รัตนไพฑูรย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
64 ทพญ.นงลักษณ แซต้ัง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
65 ทพญ.นภัสพร  ชํานาญสิทธ์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
66 ทพญ.นภาวรรณ  ธนผลผดุลกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
67 ทพญ.นัดดา  มนูญศิลป มี ครบ - 
68 ทพญ.นันทพร  นวลจันทึก ไมมี ครบ - 
69 ทพญ.น้ําฝน  ลอพงศวาณิชย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
70 ทพญ.นิดา  รุงจรัสแสง มี ครบ - 
71 ทพญ.นิตยา  จิระอนันตกุล ไมมี ครบ - 
72 ทพญ.นิตยานนัท  จิตวรรณรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
73 ทพ.นิติ  ศรีมงคลถาวร ไมมี ครบ - 
74 ทพญ.นิสา  สุวรรณพรหม มี ครบ - 
75 ทพญ.บุณฑริกา  พึ่งรัศมี  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
76 ทพญ.บุณฑริกา  อูนาท  มี ครบ  - 
77 ทพญ.เบญจมภัทร  วงศไพบูลย ไมมี ครบ - 
78 ทพญ.ปจิมา  ไทยธรรมยานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
79 ทพญ.ปฐมพร  จงจรวยสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
80 ทพญ.ปฐมา  สิงหบุรานุรักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
81 ทพญ.ปณิตา  เช่ียวชาญ ไมมี ครบ - 
82 ทพญ.ปนิฐฐา  กาบแกว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
83 ทพ.ปภัสพงศ  เพิ่มแสงงาม ไมมี ครบ - 
84 ทพญ.ประภาพร  ฉันทวศินกุล ไมมี ครบ - 
85 ทพญ.ประวณีา  กีรติมโนชญ  ไมมี ครบ - 
86 ทพญ.ปราน  ทองคํากูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
87 ทพญ.ปริยากร  ชัยมงคล ไมมี ครบ - 
88 ทพญ.ปริศรี  ศิลปศร     มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
89 ทพ.ปวัน  กอบกิจสกุล ไมมี ครบ - 
90 ทพ.ปญญา  ล่ิมเจริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
91 ทพญ.ปทมวรรณ  โคนันท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
92 ทพญ.ปารีนารถ  พุมประกอบศรี ไมมี ครบ - 
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เลขท่ี
สอบ 

ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

93 ทพญ.ปยนันท  เกิดคง  มี ครบ - 
94 ทพ.ปยะพงศ  ปวงคํา  มี ครบ  - 
95 ทพญ.ปยะมาศ  สมประเสริฐสุข ไมมี ครบ - 
96 ทพญ.เปรมวดี  ธนสารวิมล ไมมี ครบ - 
97 ทพ.พงศกร  พันธิแกว  มี  ครบ - 
98 ทพ.พงศกร  วารินทร  มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
99 ทพญ.พธู  สุระประเสริฐ ไมมี ครบ - 
100 ทพญ.พนิตา  สืบสุรียกุล มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
101 ทพญ.พรพรรณ  จริยวิทยากลุ ไมมี ครบ - 
102 ทพญ.พรพิมล  ไตรศรีศิลป มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
103 ทพญ.พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
104 ทพ.พฤฒิ  สันติภาพ ไมมี ครบ - 
105 ทพ.พลวุฒิ  ปล้ืมสัมพันธ ไมมี ครบ - 
106 ทพญ.พลอยศิริ  รัศมี ไมมี ครบ - 
107 ทพญ.พัชชานนัท  รักกิจศิริ  ไมมี ครบ - 
108 ทพญ.พัชณิดา  ประภาเพชร ไมมี ครบ - 
109 ทพญ.พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร ไมมี ครบ - 
110 ทพญ.พิจิตรา  วัชราภิชาต ไมมี ครบ - 
111 ทพญ.พิชญสินี  เสรีโรจนกลุ ไมมี ครบ - 
112 ทพญ.พิชญาพร  เลาหสุรโยธิน  มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
113 ทพ.พิพัฒน  เลาหวินิจกุล ไมมี ครบ -  
114 ทพญ.พิมพภัสสร  พริกบุญจนัทร มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
115 ทพญ.พิมลฉัตร  พฤษเจริญ  มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
116 ทพญ.พีรนุช  ปะจายะกฤตย ไมมี ครบ - 
117 ทพญ.ภัณฑิรา  ริจิรวนิช ไมมี ครบ - 
118 ทพญ.ภัทมน  คงสิทธ์ิ มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
119 ทพญ.ภัทรียา  วงศผัน  มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
120 ทพ.ภาวตุ  บุศราวิช ไมมี ครบ - 
121 ทพญ.มณฑิสา  เอ่ียมกระสินธุ ไมมี ครบ - 
122 ทพญ.มาลินี  ดีเจือ  มี ครบ - 
123 ทพญ.เมทิน ี วิวัฒนาสิทธิพงศ ไมมี ครบ - 
124 ทพ.ยศธร  ชวนเกริกกุล มี ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
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เลขท่ี
สอบ 

ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

125 ทพ.ยุทธศักดิ ์ เสียงฉํ่า ไมมี ครบ - 
126 ทพ.รฐกร  พุทธเจริญ ไมมี ครบ - 
127 ทพญ.รมิตา  ทองฉิม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
128 ทพญ.รวีวรรณ  วงษเพชร  ไมมี ไมครบ สําเนาปริญญา 
129 ทพ.ระพีพันธุ  วิญูปกรณ ไมมี ครบ - 
130 ทพญ.รัสรินทร  วรัตถจิรบูรณ ไมมี ครบ - 
131 ทพญ.รุงกานต  ฑิตธิวงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
132 ทพญ.ลลิตา  ศุภนิตยานนท ไมมี ครบ - 
133 ทพญ.วชิราภรณ  สําราญจิตร  มี ครบ - 
134 ทพญ.วรฤทัย  ฐิติรุงเรือง ไมมี ครบ - 
135 ทพญ.วรวัลยา  โกสุมาลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
136 ทพญ.วรวีร  ไตรสิงห มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
137 ทพญ.วรางคณา  แทนต้ังเจริญชัย  ไมมี ครบ  - 
138 ทพญ.วราพร  เดนศิริอักษร  มี ครบ - 
139 ทพ.วสวัตต  ปราณีโชติรส  มี ครบ - 
140 ทพ.วัจนิกร  ธรรมวณิชย  ไมมี ครบ - 
141 ทพญ.วาทิณ ี สุรเชษฐชัยพงศ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
142 ทพญ.วาทิน ี อัมพวา ไมมี ครบ - 
143 ทพญ.วิชชุดา  พฤกษานุศักดิ ์ มี ครบ - 
144 ทพญ.วิศรุต  ศิระวิศิษฏพร ไมมี ครบ - 
145 ทพ.วีรวิชญ  วจิิตรเจริญขวัญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ.  
146 ทพ.วีรศิกัญจน  อัศราวรพิทักษ  ไมมี ไมครบ - 
147 ทพญ.ศตวรรษ  ศิริสมบัติ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
148 ทพ.ศรัณย  เซ็นเชาวนิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
149 ทพญ.ศรัณยา  เตียวมรกฏ ไมมี ครบ - 
150 ทพญ.ศรัณยา  ศรีสุมะ ไมมี ครบ - 
151 ทพญ.ศศิตา  ศักดิ์ชูวงษ ไมมี ครบ - 
152 ทพญ.ศศิธร  ญาโณทัย  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
153 ทพญ.ศศิวงศ  ศรีกุศลานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
154 ทพญ.ศิริขวัญ  ใจช่ืน มี ครบ - 
155 ทพญ.ศิริขวัญ  ศิริชัยวงศสกลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
156 ทพญ.ศิรินทิพย  แสนดี มี  ครบ - 
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เลขท่ี
สอบ 

ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

157 ทพญ.ศิวฉัตร  ฉัตรตะวัน  ไมมี ครบ - 
158 ทพ.ศุภชัย  ชนะชัย  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
159 ทพญ.ศุภาณฐั  รักความสุข ไมมี ครบ - 
160 ทพญ.สมรพรรณ  สินถาวรกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
161 ทพญ.สมาพร  ศรีประเสริฐ มี ครบ - 
162 ทพ.สรรคภพ  ตรงศีลสัตย  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
163 ทพญ.สราวรรณ  สิริพันธนะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
164 ทพญ.สโรชินี  ไวยคณ ี ไมมี ครบ - 
165 ทพญ.สาธินี  นฤปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
166 ทพ.สิเรศ  รพีพัฒนา  มี ครบ  - 
167 ทพญ.สุกลรัตน  เช้ือเพ็ง  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
168 ทพญ.สุชาชิษม  ลาดพราว มี ครบ - 
169 ทพญ.สุทิวา  เบญจกุล มี ครบ - 
170 ทพญ.สุมนา  ประสาดทะการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
171 ทพญ.สุรีพร  งามบุญศิริสิงห  ไมมี ครบ - 
172 ทพญ.สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
173 ทพ.สุวิทย  ธิติคุณากร  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
174 ทพญ.สุหัชชา  เมธีวรกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
175 ทพญ.อนงค   แกวบุญเรือง ไมมี ครบ - 
176 ทพ.อนุตร ประวิตรางกูร  ไมมี ครบ - 
177 ทพ.อภิรุณ  จัน่บรรจง ไมมี ครบ - 
178 ทพ.อภิวัฒน  สุระพัฒนานนท  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
179 ทพญ.อมรทิพย  บุญบางเก็ง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
180 ทพญ.อักษรินทร  วสุเมธารัศมี มี ครบ - 
181 ทพญ.อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
182 ทพญ.อิสรา  วงษประภารัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
183 ทพ.อุดมศักดิ ์ เกียรติชัยไพบูลย ไมมี ครบ - 
184 ทพ.อุดมศักดิ ์ ลิขิตมงคลสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
185 ทพ.เอกพล  พลเสนา มี ครบ - 
186 ทพ.เอกอินทร  กลาณรงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
187 ทพ.โอภาศ  วิวัฒนวรกุล  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจาก สสจ. 
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หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
 จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

วัน/เดือน/ป เวลา สอบ สถานท่ี 

วันพฤหัสบดท่ีี 5 มกราคม 2555 09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน  หองประชุม ช้ัน G 

 
วิชาทันตกรรมจัดฟน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ศาลายา 

 
13.30 – 15.30 น. สอบปฏิบัติ (LAB) 

วันจนัทรท่ี 9 มกราคม 2555 09.00 – 11.00 น. สอบ Attitude test อาคารศูนยการเรียนรูฯ ช้ัน 5  
 13.30 – 15.30 น. สอบ วิชาภาษาอังกฤษ หองประชุม "สมพร  เรืองผกา" 
 คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี   
เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 

วันจนัทรท่ี 23 มกราคม 2555 08.30 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ อาคารศูนยการเรียนรูฯ  ช้ัน 4  

 
หอง 4/2 

      
คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ถนนโยธี  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 

                    ผูสมัครตองเตรียมอุปกรณเพือ่ใชในการสอบภาคปฏิบัต ิ

1.  Wire Cutter 

                     2. Universal pliers (No.325) 

         3.  Round beak plier 

      4.  Marking pencil 

                          5. สกอตเทป 

                          6. ดินสอ HB และ 2B,  ยางลบกระดาษ A4  2 แผน, ปากกา                
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.พรรณนภิา  คําทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติตนสังกัด 
2 ทพญ.ลลิตศรา  เธียรประมุข ไมมี ครบ - 
3 ทพญ.วชิราภรณ  สําราญจิตร มี ไมครบ รูป / สําเนาใบปริญญาบัตร 
4 ทพญ.ศศิวงศ  ศรีกุศลานุกูล มี ไมครบ สําเนาใบปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการทํางาน / 
    หนังสืออนุมัติตนสังกัด 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
กําหนดสอบขอเขียน 

   วันท่ี  9 มกราคม  2555  เวลา  09.00-12.00  น. 
   ณ  หองประชุมสี สิริสิงห  ช้ัน  2  อาคารสมเด็จยา  93   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
กําหนดสอบสัมภาษณ 

   วันท่ี  25  มกราคม  2555  เวลา  13.00-16.00  น. 
   ณ  หองประชุม ภาควิชาพยาธิวิทยา  ช้ัน 7  อาคารสมเด็จยา  93   

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
     
 
 
 
 
 
        ประกาศ   ณ   วันท่ี   23   ธันวาคม  พ.ศ.2554 
 
                         

                                                                                                        (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


