
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  21/2555 

เร่ือง การตรวจหลักฐานประกอบการสมัครสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา 2556 
สาขาทันตกรรมจัดฟน  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 

 
ตามที่ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหผูท่ีสมัครสอบเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟน ตองสงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือเทียบเทา ไมตํ่ากวา 
450 ภายในวันท่ี 21 ธันวาคม 2555  โดยผลสอบตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป  กรณีที่ไมสงผลสอบ  CU-TEP   
ในเวลาท่ีกําหนด จะไมมีสิทธิเขาสอบขอเขียนและไมมีสิทธิเขาสอบปฏิบัติการ จึงขอแจงรายชื่อผูสมัครท่ียัง
สงหลักฐานไมเรียบรอย ดังนี้ 

รายชื่อผูท่ีสงหลักฐานการสมัคร 
ตรวจสอบขอมูล ณ วันท่ี  17  ธันวาคม  2555  เวลา  12.00 น. 

ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 1 

ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

1 ทพญ. กนกกร  ขจรไพบูลย ไมมี - ไมมี 
        (ไมรับ Print จากคอม  ) 

2 ทพญ. กรกช  จิรภัทรสุนทร ไมมี - มี 

3 ทพ. กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ ไมมี - มี 

4 ทพญ. กัญญาพรรณ  ปติปญญา ไมมี - ไมมี 

5 ทพญ. กิตต์ิภารัช  กมลธรรม ไมมี - มี 

6 ทพ. คมกริช  ละคร มี มี มี 

7 ทพ. คัทนา  นามราช ไมมี - ไมมี 
8 ทพญ. จริญญา  ปฐมบุรี มี มี มี 

9 ทพญ. จันทิมา  ฉายศรี ไมมี - ไมมี 

10 ทพญ. จามจุรี  ศักดิ์ชัชวาลย ไมมี - ไมมี 

11 ทพ. จิรวัฒน  เชิงบันลือศักดิ ์ มี ไมมี ไมมี 

12 ทพญ. จิราพร ม่ันขจรพงษ ไมมี - ไมมี 

13 ทพญ. เจนตา  ชะวะนะเวช มี ไมมี ไมมี 

14 ทพญ. ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร ไมมี - มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

15 ทพญ. ชนัญธร  ทองสกุลวงศ มี มี มี 

16 ทพญ. ชลลดา  หลอพิเชียร มี มี ไมมี 
17 ทพญ. ช่ืนมนัส  บํารุงศรี มี ไมมี มี 

18 ทพญ. ชุติภา  โกมลพันธพร ไมมี - มี 

19 ทพญ. ชุติมณฑน ฑฆีวาณิช ไมมี - มี 

20 ทพญ. ญาดากุล  พิรัลกิตต์ิ ไมมี - มี 

21 ทพญ. ฐิติกา  พงษชมพร ไมมี - ไมมี 

22 ทพ. ฐิตินพ  ริยะตานนท มี มี มี 

23 ทพญ. ณัฏฐา  ตัณฑเสถียร ไมมี - มี 

24 ทพญ. ณัฐกานต  หิรัณยภานันท ไมมี - ไมมี 

25 ทพ. ณัฐชนน  ศิริพันธ มี ไมมี ไมมี 

26 ทพญ. ณัฐชยา  ธนทรัพยสิน ไมมี - มี 
27 ทพ. ณัฐธพัฒน  บุรพธานินทร มี มี มี 

28 ทพญ. ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง  ไมมี - มี 

29 ทพญ. ดารินทร  ปฏิเวทภิญโญ มี ไมมี มี 

30 ทพญ. ดุษฎี  กอกองวิศรุต มี ไมมี มี 

31 ทพ. ถิร  โททนุคามิน ไมมี - ไมมี 

32 ทพ. ธนิตย  เชียรจรัสวงศ ไมมี - มี 

33 ทพ. ธัญญนิธิ  ฐิติโชติอริยกุล ไมมี - มี 

34 ทพญ. ธัญญารัตน  แพเพิ่มสิน มี มี ไมมี 
35 ทพญ. ธิติมา  อุดมชัย มี ไมมี มี 

36 ทพ. ธีรพงษ  พรมมิ ไมมี  - มี 

37 ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ มี ไมมี มี 

38 ทพ. ธีระยุทธ  รัตนเดช มี ไมมี ไมมี 
39 ทพญ. นงลักษณ  แซต้ัง มี ไมมี ไมมี 
40 ทพญ. นพวรรณ  อดลุยพิเชฏฐ มี ไมมี มี 
41 ทพญ. นภัสสร  กังวานสุรกิจ มี ไมมี ไมมี 
42 ทพญ. นวรัตน  วรวงศากุล มี มี มี 

43 ทพญ. ปจิมา  ไทยธรรมยานนท มี มี มี 

44 ทพญ. ปฐมา  สิงหบุรานุรักษ มี มี มี 

45 ทพญ. ปณิตา  เช่ียวชาญ ไมมี - มี 

46 ทพญ. ปนิฐฐา  กาบแกว มี ไมมี มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

47 ทพญ. ปราง  วิวรรธนดิฐกุล ไมมี  - ไมมี 
48 ทพญ. ปริยากร  ชัยมงคล ไมมี  - มี 
49 ทพญ. ปริศรี  ศิลปศร   มี ไมมี ไมมี 
50 ทพญ. ปยนาฏ  สงคงคา มี ไมมี ไมมี 
51 ทพญ. ปยโศภิษฐ  เจนชัยจิตรวนิช ไมมี  - มี 
52 ทพญ. ฝนทิพย  กองอินทร มี ไมมี ไมมี 

53 ทพ. พงศกร  โกมุทผล ไมมี  - ไมมี 

54 ทพ. พงศกร  วารินทร มี มี มี 
55 ทพญ. พนารัตน  รัตนวรวภิา มี ไมมี มี 
56 ทพญ. พนิดา  วัฒนตระกูลชาติ ไมมี  - มี 
57 ทพญ. พนิตา  สืบสุรียกุล มี ไมมี ไมมี 
58 ทพญ. พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมี  - มี 
59 ทพญ. พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร มี ไมมี มี 
60 ทพญ. พรหทัย  เลียวสายทอง ไมมี - ไมมี 
61 ทพญ. พราวชมพ ู พวงมะลิต ไมมี - ไมมี 
62 ทพ. พฤฒิ  สันติภาพ ไมมี - ไมมี 
63 ทพญ. พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมมี ไมมี 
          (ไมรับ Print จากคอม  ) 

64 ทพ. พลวุฒิ  ปล้ืมสัมพันธ ไมมี - ไมมี 
65 ทพญ. พลอยศิริ  รัศมี ไมมี - มี 
66 ทพญ. พัชชานันท  รักกิจศิริ ไมมี - มี 
67 ทพญ. พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร มี ไมมี มี 
68 ทพญ. พิชญา  วัฒนไกร ไมมี - ไมมี 
69 ทพ. พิทักษพงษ  รจิตรังสรรค ไมมี - ไมมี 
70 ทพ. พิพัฒน  เลาหวินิจกุล ไมมี - ไมมี 
        (ไมรับ Print จากคอม  ) 

71 ทพญ. พิมพภัสสร พริกบุญจันทร มี ไมมี มี 
72 ทพ. พีรพัฒน  ธํารงดุลภาค มี ไมมี มี 
73 ทพ. ภัคพงศ  รุจิรัตนากุล ไมมี - ไมมี 
74 ทพ. ภาณุพงศ  โสภาพงษ ไมมี - ไมมี 
75 ทพญ. มณฑา  นิธิไชโย มี ไมมี ไมมี 
76 ทพญ. เมทิน ี วิวัฒนาสิทธิพงศ ไมมี - มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

77 ทพ. ยุทธศักดิ ์ เสียงฉํ่า ไมมี - มี 
78 ทพญ. รัสรินทร  วรัตถจิรบูรณ ไมมี - มี 
79 ทพญ. ลลิตา  ฉัตรสถิตายุทธ ไมมี - มี 
80 ทพญ. วรรณพร  สุนทรวีระ ไมมี - ไมมี 
81 ทพญ. วรฤทัย  ฐิติรุงเรือง มี มี มี 
82 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี มี มี 
83 ทพ. วัจนกร  ธรรมวณิชย มี ไมมี มี 
84 ทพญ. วิชญาตรี  ยศแผน มี ไมมี มี 
85 ทพ. วิทวัส  มงคลชาติ มี มี มี 
86 ทพ. วิธวัช  วงศสมุทร มี ไมมี ไมมี 
87 ทพ. วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมี - มี 
88 ทพญ. ศิตวรรษ  นวสัมฤทธ์ิ ไมมี - มี 
89 ทพ. ศุภชัย  ชนะชัย  มี ไมมี ไมมี 

90 ทพญ. ศุภมาศ  ปริสัญโญดม มี ไมมี ไมมี 

91 ทพญ. ศุภรัสม์ิ  ศักดากรกุล ไมมี - มี 
92 ทพญ. ศุภรัสม์ิ  อังเกดิโชค ไมมี - ไมมี 

93 ทพญ. สรัญญา  วงศสกุลฐิติ มี ไมมี ไมมี 

94 ทพญ. สราวรรณ  สิริพันธนะ มี มี มี 
95 ทพญ. สลิลรัตน  หอมหวล มี มี ไมมี 
96 ทพญ. สาธินี  นฤปกร มี ไมมี มี 
97 ทพญ. สิชารินีย  พฤกษชินวร ไมมี - ไมมี 

98 ทพญ. สิริมนัส  เจียรานุชาติ มี ไมมี ไมมี 

99 ทพญ. สุทิวา  เบญจกลุ ไมมี - ไมมี 

100 ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มี ไมมี มี 
101 ทพญ. สุวีรา  เพทายบรรลือ ไมมี - ไมมี 
102 ทพญ. สุหัชชา  เมธีวรกุล มี ไมมี มี 
103 ทพ. อนุตร ประวิตรางกูร ไมมี - มี 
104 ทพ. อัครวินท  อัคราวณิชย ไมมี - ไมมี 
105 ทพญ. อิศรา  เลิศรัชตากร ไมมี - มี 
106 ทพ. อุดมศักดิ ์ เกียรติชัยไพบูลย ไมมี - มี 
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ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 2 
 

ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี       จากตนสังกัด  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

1  ทพญ. กณิตนนัท  สุนันตะ มี มี มี 
2  ทพญ. กฤษณา  เกษมวัฒนา ไมมี - มี 
3  ทพญ. กันตพร  ทวีอักษรพันธ มี มี มี 
4  ทพญ. เกติสุภา  สุวรรณอาภา ไมมี - ไมมี 
5  ทพญ. จัตุธัช  วรรณฤกษงาม มี ไมมี มี 
6  ทพญ. จินตนา  ทัศนพานนท ไมมี - มี 
7  ทพญ. จิรานุช  วัฒนจันทร มี ไมมี ไมมี 
8  ทพญ. จุฑารัตน จงไพโรจนโฆษิต มี มี มี 
9 ทพ. จุฬาภรณ  ศรีพวาทกุล มี มี มี 
10  ทพญ. ชญาดา  ชโลธร ไมมี - มี 
11  ทพญ. ญาณิณ ี ล้ิมมงคล มี ไมมี ไมมี 
12 ทพ. ทรงศักดิ ์ ม่ันคงสุจริต มี มี มี 
13  ทพญ. ทิพานัน  ญาณิสราพันธ  ไมมี - มี 
14 ทพ. ธนพงศพันธ   ธนโชติบริวัฒน มี ไมมี มี 
15  ทพญ. ธัญญา  บํารุงศักดิ ์ มี มี ไมมี 
16  ทพญ. ธิดาพร  รุงเพ็ชรวิภาวด ี มี ไมมี ใมมี 
17  ทพญ. ธีมาพร  ทองศิริกุล มี ไมมี มี 
18 ทพ. นัฐไท  วงศทองดี มี ไมมี ไมมี 
19  ทพญ. นัดดา  มนูญศิลป มี ไมมี มี 
20  ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มี มี มี 
21  ทพญ. เบญจมภัทร  วงศไพบูลย มี มี ไมมี 
22  ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มี มี มี 
23  ทพญ. พธู  สุระประเสริฐ ไมมี - มี 
24 ทพ. พรพงษ  อยูนยิม ไมมี -  ไมมี 
25  ทพญ. พิมพชนก  ฟูศิริ มี ไมมี ไมมี 
26  ทพญ. ภคธิดา  ผลินยศ มี ไมมี มี 
27  ทพญ. ภัทรพร  อรชร ไมมี - มี 
28  ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร ไมมี - ไมมี 
29  ทพญ. รัตญา  มหาชัย มี ไมมี มี 



 6
ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี       จากตนสังกัด  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

30  ทพญ. ลลิตา  ศุภนติยานนท ไมมี - มี 
31  ทพญ. วรวัลยา  โกสุมาลย มี ไมมี มี 
32  ทพญ. วรวีร  ไตรสิงห มี ไมมี มี 
33  ทพญ. วาทิน ี อัมพวา ไมมี - มี 
34 ทพญ. วิภาว ี พุกประเสริฐ ไมมี - ไมมี 
35 ทพ. วีรวิชญ  วิจิตรเจริญขวัญ ไมมี - ไมมี 

36  ทพญ. ศตวรรษ  ศิริสมบัติ มี ไมมี ไมมี 

37  ทพญ. สมรพรรณ  สินถาวรกุล มี มี มี 
38 ทพ. สรรคภพ  ตรงศีลสัตย มี ไมมี ไมมี 

39 ทพ. สุทธิรัตน  อนันตรัตนสกุล ไมมี - ไมมี 

40  ทพญ. อรณิชา  ผูกทวนทอง มี ไมมี มี 
41  ทพญ. อรลัดดา  พิสุทธิวงษ ไมมี - มี 
42  ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมมี มี 
43 ทพ. เอกอินทร  กลาณรงค มี ไมมี ไมมี 

ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 3 
 

ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี       จากตนสังกัด  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

1 ทพญ. กันยสิน ี ชาตกิตติคุณวงศ มี ไมมี มี 
2 ทพญ. คนึงนิตย  พงษพัฒน มี ไมมี ไมมี 
3 ทพญ. คัคนางค  ไชยหาญ มี ไมมี ไมมี 
4 ทพญ. ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมี - มี 
5 ทพ. ชาญชัย  พัฒนวิริยะพิศาล มี ไมมี ไมมี 
6 ทพญ. ณัฐกฤตา  การพานิช มี ไมมี มี 
7 ทพญ. ณัฐพงษ  นําพาโชคชัย   ไมมี - ไมมี 
8 ทพ. ณัฐวฒิุ  ธิติพิชญ มี ไมมี มี 
9 ทพญ. ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ มี มี มี 
10 ทพ. ธเนศ  เอ้ือเจียรพันธ มี ไมมี ไมมี 
11 ทพญ. ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มี ไมมี มี 
12 ทพญ. นัทธมน  อังคทะววิัฒน มี ไมมี ไมมี 
13 ทพ. นิธิทัศน  อ้ือประเสริฐ มี มี มี 
14 ทพญ. นิสา  สุวรรณพรหม มี มี ไมมี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี       จากตนสังกัด  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

15 ทพ. บลู   วรพงศ ไมมี - ไมมี 
16 ทพ. ปภัสพงศ  เพิ่มแสงงาม ไมมี - มี 
17 ทพ. พงศกร  พันธิแกว มี มี มี 
18 ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มี ไมมี ไมมี 
19 ทพญ. พรพิมล ไตรศรีศิลป มี มี มี 
20 ทพญ. ศริญญา  วงศเข่ือน มี ไมมี มี 
21 ทพญ. ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มี ไมมี ไมมี 
          (ไมรับ Print จากคอม  ) 

22 ทพญ. ศุภาณัฐ  รักความสุข ไมมี - มี 
23 ทพญ. สโรชินี  ไวยคณ ี ไมมี - ไมมี 
          (ไมรับ Print จากคอม  ) 

24 ทพญ. สุชาชิษม  ลาดพราว มี มี มี 
25 ทพญ. สุนันทา  ประวัตินภา ไมมี - มี 
26 ทพญ. สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มี ไมมี มี 
27 ทพ. เอกพล  พลเสนา มี มี มี 

 

 
   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
 

        ประกาศ   ณ   วันท่ี  18  ธันวาคม  พ.ศ.2555 
                                                                                                             
 

        (ทันตแพทยหญิงวนัทนา   พุฒิภาษ) 
                                                                                เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
                                       

            


