
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี   22/2555 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2556 
 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของ
ทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2556 สาขาตางๆ นั้น 
 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว โดยมีรายช่ือผูมีสิทธิสอบเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 

 

1.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
 

ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขารับการฝกอบรมฯ  
 

เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล 
1 ทพญ. กนกพร  ตุมทอง  17 ทพญ. ธนัชพรรณ  ปยอนันตกุล 
2 ทพญ. กนกพร  ศัลยพงษ  18 ทพญ. ธนัยพร  ภมรสุพรวิชิต 
3 ทพญ. กมลวรรณ  คําทรัพย  19 ทพญ. ธิตินนท จงต้ังปติ 
4 ทพญ. กฤตยา  วสยางกูร  20 ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ 
5 ทพญ. กลับพัฒน  กังสุกุล  21 ทพญ. ธีระวัฒน  สุริยาเดช 
6 ทพญ. กันยา  มาสุธน  22 ทพญ. นทีธร  พฤกษวัชรกุล 
7 ทพญ. กานตสิรี จิตรเอื้ออารียกุล  23 รทญ.ทพญ. นภา  สถิตศาสตร 
8 ทพ. กิตติพงศ ทัตตากร  24 ทพญ. นวิยา  ธนภูมิพงศ 
9 ทพ. จักกพล  สมสะอาด  25 ทพญ. นาถยา  ภูวโรดม 
10 ทพญ. เจน  สุรยจกัรยุธนา  26 ทพญ. นิชกานต  ปญญากรวงศ 
11 ทพญ. ชฎามาศ  สุขทาน  27 ทพญ. นิภาภัทธ  ฝายเทศ 
12 ทพญ. ชลธร  อารีสินพิทักษ  28 ทพญ. นิสภาสินี  ศรีสรรพวัต 
13 ทพญ. ชวาล  ผดุงลาภพิสิฐ  29 ทพญ. ปณิตา สุทธิศักดิ์ภกัด ี
14 ทพญ. ชุติมา พฤกษพนาสรรค  30 ทพ. ประณยั  นาคะปกษ 
15 ทพญ. ญาณิชศา มะโนปง  31 ทพญ. ปรัศนีย  แพรงสุวรรณ 
16 ทพญ. ดวงจนัทร  เซ่ียงเซ้ียว  32 ทพญ. ปรางชมพู  กุลเกตุยิ่งใหญ 
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เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ -สกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  ชื่อ –สกุล 
33 ทพญ. ปรารถนา  ต้ังวัฒนาชุลีพร  57 ทพญ. วรวนิต  สุวรรณบูลย 
34 ทพญ. ปริสุทธ  พงศไตรภูมิ  58 ทพ. วรัญู  สุชาฎา   
35 ทพญ. ปาลิดา  มารดาพิทักษ  59 ทพญ. วโรชา  ตันตรานนท 
36 ทพญ. ปุณยวีร  กันตาคม  60 ทพญ. วาศินี  ศรีสุวรรณ 
37 ทพญ. ผุสดีพร  ธรรมจารึก  61 ทพญ. วิมพวภิา  วิเชียรรัตน 
38 ทพญ. พัชรินทร  เรืองมงคลเลิศ  62 ทพ. วิษวุัต  ดานเสถียรสกุล 
39 ทพญ. พัชรี  ไพรสุขวิศาล  63 ทพญ. ศศิประภา  ประคําสาย 
40 ทพญ. พาฝน  ลาวัลยตระกูล  64 ทพญ. ศศิภา  ตันเถียร 
41 ทพญ. พิชญา อนุตตรกุลวนิช  65 ทพญ. ศศิภา  ศรีงามพรอม 
42 ทพญ. พีรนุช  ทองศรี  66 ทพ. ศศิวุฒ  ศรีสําอางค 
43 ทพญ. พุทธิพงศ  ภัทรพนาวัน  67 ทพญ. ศิรินาฏ  มานัสฤดี 
44 ทพญ. ภวกิา  จิระเมธากุล  68 ทพญ. สรวงสุรางค กุลแพทย 
45 ทพญ. ภัทรา  นิลคลํ้า  69 ทพญ. สลิลภร  ศรีเจษฎาพันธ 
46 ทพญ. ภาวนิี  อินทรศิริสวัสดิ์  70 ทพ. สันติราช  เกียรติเวชสุนทร 
47 ทพญ. ภูริตา  จโนภาส  71 ทพญ. หยาดพิรุณ  จริวัฒนกุล 
48 ทพญ. ภูริตา  รังษีวงศ  72 ทพญ. อนวัช  ขวัญศิริกุล 
49 ทพญ. เมสิณี  อุปนิสากร  73 ทพญ. อมรทิพย  บุญบางเก็ง 
50 ทพ. ยุวัฒน  มณีโชติ  74 ทพญ. อรพรรณ  รุงโรจนวิทยกุล 
51 ทพญ. ลดาวัลย  ชีพสาทิศ  75 ทพ. อัศวิน  หวังเกยีรติขจร 
52 ทพญ. ลลิตา  เหลาพัทรเกษม  76 ทพญ. อิสรา  รัตนเวชชาพัฒน 
53 ทพญ. ลัดดาวัลย  ปติอํานวยทรัพย  77 ทพ. อุกฤษฏ  ศรีสรฉัตร 
54 ทพญ. วนัสนันท  ลียวัฒนานพุงศ  78 ทพ. อุดม  ศศิกรวงศ 
55 ทพญ. วนิชา  แกวกรประดิษฐ  79 ทพ. เอกพันธุ  กวียานนท 
56 ทพญ. วรประภา  มโนมัยวงศ     

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร  
สาขาทันตกรรมประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2556 

 1. การคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2556 มีหลักเกณฑ
การคัดเลือกรวมกันของ 3 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(มหาวิทยาลัยขอนแกนงดรับนักศึกษา) ดงันั้นผูสมัครจะตองระบุลําดบัการเลือกมหาวิทยาลัยได 3 ลําดับ 
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 2. วิธีการคัดเลือก ประกอบดวย 
      (1) การสอบขอเขียน และ 
      (2) การสอบสัมภาษณ 
 3. เกณฑการพิจารณาผูสมัครสอบท่ีถือวาผานการคัดเลือก จะตองสอบผานท้ังขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 
 4. เง่ือนไขเฉพาะผูท่ีเลือกมหาวิทยาลัยมหิดล สอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี     
7 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอง L 703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน
โยธี เขตพญาไท กรุงเทพฯ และผูสมัครตองชําระเงินคาสอบวิชาภาษาอังกฤษคนละ 150 บาท 
 5. ขอสอบขอเขียน คณะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 2 ช่ัวโมง ขอสอบแบงเปน 4 หมวด  ๆละ 25 คะแนน เวลา 30 นาที คือ 
  (1)  หมวดวิชาทันตวัสดุศาสตร Dental Material (DM) 
  (2)  หมวดวิชาฟนเทียมท้ังปาก Complete Denture (CD) 
  (3)  หมวดวิชาฟนเทียมบางสวนถอดได Removable Partial Denture (RPD) 
  (4)  หมวดวิชาฟนเทียมติดแนน Fixed Partial Denture (FPD) 
 6. กําหนดการสอบ วันท่ี 8 มกราคม 2556 

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

(2) เวลา 11.30 - 12.30 น. คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบขอเขียน รวมคะแนน และพิจารณาคัดเลือกผูมี
สิทธิเขาสอบสัมภาษณ ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาคารทันต 5 ช้ัน 4 

(3) เวลา 13.00 น. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารทันต 5 ช้ัน 4 

(4) เ ว ล า  1 3 . 3 0 -1 7 . 0 0  น .  สอบ สัมภ าษณ  ณ  ห อ งประ ชุมภ าควิ ช า ทันตกรรมประดิ ษ ฐ           
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคาร 5 ช้ัน 4 
7. องคประกอบการพิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ ไดแก 
  (1)  ประสบการณการประกอบวิชาชีพทันตกรรมประดิษฐ 
  (2)  ทัศนคติตอวิชาชีพทันตกรรมประดิษฐ 
  (3)  หนังสืออนุมัติใหลาศึกษาตอ (ผูท่ีมีตนสังกัด) 
  (4)  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรการฝกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ 
  (5)  แผนการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

(6)  บุคลิกลักษณะ และคาใชจายในการศึกษา 
8. คณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม
ประดิษฐรวมกันพิจารณาสรุปผลการสอบคัดเลือกทุกสถาบันตามจํานวนรับท่ีประกาศไว และสํารอง(ถามี) โดยยึด
เกณฑสัดสวนผูท่ีมีตนสังกัดตอผูท่ีไมมีตนสังกัด เทากับ 80 : 20 
9. ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ ประจําป
การศึกษา 2556 รวบรวมสรุปผลการสอบคัดเลือกฯ เสนอประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
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 2. สาขาปริทันตวิทยา 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.กุลนันทน  เลิศพิมลชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพญ.เกี่ยวกิต  เลิศพยับ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ.ชนัดดา  อุดมเจริญชัยกิจ ไมมี ครบ - 

4 ทพ.ธนภัทร  ศรีโพนทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5 ทพญ.เมธิยา  นิมิตรปญญา ไมมี ครบ - 

6 ทพ.เรืองยศ  จูวราหะวงศ มี ครบ - 

7 ทพญ.ลลิตา  ฉัตรสถิตายุทธ ไมมี ครบ - 

8 ทพญ.ศศิธร  ญาโณทัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

9 ทพญ.สโรชา  มากมณ ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

10 ทพญ.สิรินาถ  มนัสไพบูลย มี ครบ - 

11 ทพญ.สุปวีณ ชูชวยสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

12 ทพญ.ออมจิต  อายุพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

13 ทพ.อาสาฬห  ยงยุทธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.จารุพร  ล้ิมตระกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ.ชนินเนตร  ตรัยภาวัต มี ครบ - 
3 ทพ.ณัฐพล  เพรงสุกาญจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ.ณัฐวรา  ภูมิวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ.บุณฑริกา  พึ่งรัศมี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ.พิชชานนัท  บัณฑิตพรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ.ภาวณิ ี วงศวาน มี ครบ - 
8 รต.หญิงฦาชุภรณ  ม่ันศุข มี ครบ - 
9 ทพญ.วลัยรัตน  ลียวัฒนานุพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพญ.วันวิสาข  นามวงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ.อัจฉรา  ขวัญเยื้อง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 3 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.สุนันทา  ฐาปนาพิบูลสุข มี ครบ - 
 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

 

กําหนดสอบขอเขียน 
  วันท่ี  4   มกราคม   2556   เวลา  08.30  - 12.00 น. 
  หองประชุมทานผูหญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช  อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 2 
  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี  16  มกราคม   2556   เวลา  13.00 – 16.00 น. 
  หองประชุมภาควิชาปริทันตวิทยา  อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน11   
  คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. จารุพร  ล้ิมตระกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. จุฑาทิพย  กสิเกษตรสิริ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ชนินเนตร  ตรัยภาวัต มี ครบ - 

4 ทพญ. ชวัลกร  กลวัชรศรัณย มี ครบ - 

5 ทพ. ณัฐพล  เพรงสุกาญจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. ณัฐวรา  ภูมิวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ. ธนิศ  จตุรเมธานนท มี ครบ - 

8 ทพญ. บุณฑริกา  พ่ึงรัศมี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 ทพญ. ปยาพัชร  เฉลิมสิทธิวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ. พรรณิภา  พยาฆรินทรังกูร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. พิชชานันท  บัณฑิตพรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ. ภาวิณี  วงศวาน มี ครบ - 

13 ทพญ. มณทิรา  แซแบ ไมมี ครบ - 

14 ทพญ. รสริน  หงษถาวิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพญ. วลัยรัตน  ลียวัฒนานุพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

16 ทพญ. วันวิสาข  นามวงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

17 ทพญ. สุนันทา  ฐาปนาพิบูลสุข มี ครบ - 

18 ทพญ. อลิสา  ยูงทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

19 ทพญ. อัจฉรา  ขวัญเยื้อง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กุลนันทน  เลิศพิมลชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. ธนภัทร  ศรีโพนทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. สิรินาถ  มนัสไพบูลย มี ครบ - 

4 ทพญ. สิริพร  สาสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. สุปวีณ ชูชวยสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพ. อาสาฬห  ยงยุทธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพญ. ออมจิต  อายุพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. ฦาชุภรณ  มั่นศุข มี ครบ - 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
กําหนดสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 

       วันท่ี 7  มกราคม 2556  เวลา 13.30 – 15.30 น.  
 ณ หอง M705 – M706  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
 คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   

วิชาเฉพาะสาขา     
       วันท่ี 8  มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. 
 ณ หอง L703 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 9 มกราคม 2556  เวลา 09.00  เปนตนไป  
 ณ หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรชองปากและปริทันตวิทยา ช้ัน 12 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กัทลี  อินทรสิทธิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. บัณฑิต วิวัฒนานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ฦาชุภรณ  มั่นศุข มี ครบ - 

4 ทพญ. สิริพร  สาสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. ธนิศ  จตุรเมธานนท มี ครบ - 

2 ทพญ. สุนันทา  ฐาปนาพิบูลสุข มี ครบ - 

3 ทพญ. อลิสา  ยูงทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. เก่ียวกิต  เลิศพยับ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
 

ผูเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. จารุพร  ล้ิมตระกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. ณัฐวรา  ภูมิวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. บุณฑริกา  พ่ึงรัศมี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. สุปวีณ ชูชวยสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. อัจฉรา  ขวัญเยื้อง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  10  มกราคม  2556   เวลา  13.00  – 16.00 น. 
ณ  หองประชุมสาขาวิชาปริทันตวิทยา อาคาร 7 ช้ัน 3 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  10  มกราคม  2556   เวลา   09.00 – 12.00 น. 
ณ  หองประชุมสาขาปริทันตวิทยา  อาคาร 7 ช้ัน 3 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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3. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.ปภาภรณ เตชะพิชญอนันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

2 ทพญ.วริษฐา  อินทฤทธิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

3 ทพญ.ศศิมาส  อ่ําครองธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 
หนังสือรับรองการทํางาน 

4 ทพญ.สรัญญา  วงศศรีสุชน ไมมี ไมครบ ใบปริญญาบัตร 
หนังสือรับรองการทํางาน 

5 ทพญ.ออมจิตร อายุพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
หนังสือรับรองการทํางาน 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.ฐิตาภา  ภิญโญโสภณ มี ไมครบ คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

2 ทพญ.ลัดดา  ศาสตรศศิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

3 ทพญ.ธิดา  ตังตระกูลไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี  7  มกราคม 2556  เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-15.00 น. 
 หองประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 2 
 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี  11  มกราคม  2556  เวลา  11.00-16.00 น. 

หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการ อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 7 
 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. กิตติพัฒน  คูสินทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. เกรียงไกร  ปนชํานาญกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ขวัญเกลา  สายเช้ือ มี ครบ - 

5 ทพญ. จิตราภัทร  เมฆธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. จีรญาดา  อภิภูธนายุต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ. ฐานวุฒิ  คงปรีชา มี ครบ - 

8 ทพญ. ฐิตาภา ภิญโญโสภณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 ทพญ. ณัฐฐิญา  ลิขิตพงศพิพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. ดนัยณัติ  ปทมวรคุณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ. ธัญวรัตน  ยามสุข มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. ธิดา  ตังตระกูลไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ. นวิยา  ธนภูมิพงศ ไมมี ครบ - 

13 ทพญ. บุษรา  เจษฎาปกรณ ไมมี ครบ - 

14 ทพญ. ประพาภรณ  ยะจอ ไมมี ครบ - 

15 ทพญ. ประภัสสรา  โนนสูง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

16 ทพญ. ผกาพร  สารัตถะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพญ. ลัดดา  ศาสตรศศิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพญ. ศศิธร  ธรรมสืบศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

19 ทพญ. ศศิภา  ตันเถียร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

20 ทพญ. ศศิวรรณ  เพ็งชุม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

21 ทพญ. ศิริกุล  วนาไพศาล ไมมี ครบ - 

22 ทพญ. สมฤดี  สุขศร ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

23 ทพญ. สุขกมล  กอโชติวุฒินนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

24 ทพญ. อโนมา  อรามทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

26 ทพญ. อมรรัตน ขําคมกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

25 ทพญ. อรพัสตร  เกตุธนพัฒน ไมมี ครบ - 

27 ทพ. อวิรุตต  ตรุณทิพากร มี ครบ - 

28 ทพญ. อัญชลี  วิทยาวุฒิอนันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

29 ทพญ. อัญญรัตน  แพงจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

30 ทพ. อาณัติ  เดวี ไมมี ไมครบ ใบปริญญา 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. วริษฐา  อินทฤทธิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. ศศิมาส  อ่ําครองธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ออมจิต  อายุพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 
   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 7 มกราคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ หอง L704   ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบขอเขียน  
วันท่ี 8 มกราคม 2556  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ หอง L704  ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   
กําหนดสอบสัมภาษณ     
วันท่ี 8 มกราคม 2556  เวลา 13.00-16.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอน็โดดอนต  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 14 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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4. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.จริญญา  ปฐมบุรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ.ชมพูนุท  ชํานาญชาง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพ.ธนนทชัย  ลิมปสวัสดิ์ไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5 ทพ.พฤฒิ  สันติภาพ ไมมี ครบ - 

6 ทพญ.พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7 ทพ.พสธร  ฉันทแดนสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

8 ทพ.วรุตม ปโรสิยานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

9 ทพญ.ศนิชา  ยาคลาย ไมมี ครบ - 

10 ทพ.สรกฤตย  วิวัฒนพนชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

11 ทพ.สาริศ  ปยสุนทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

12 ทพญ.สิริมนัส  เจียรานุชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.การณิกศา  อัครอัปสร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพ.บัณฑูรย  สิทธิกรสวัสดิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพ.ปญญา ล่ิมเจริญ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพญ.เพลิน  ลัพธานันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 
กําหนดสอบสัมภาษณ  รอบแรก 

วันท่ี  4  มกราคม  2556   เวลา  09.00  - 12.00 น. 
หองประชุม ศาสตราจารย ทันตแพทย บุญทรง สิงหทัต  ภาควิชาศัลยศาสตร อาคารทันตกรรม 1 ช้ัน 1 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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กําหนดสอบสัมภาษณ  รอบสอง 
วันท่ี  7  มกราคม  2556   เวลา  09.00  - 12.00 น. 
หองประชุม ศาสตราจารย ทันตแพทย บุญทรง สิงหทัต  ภาควิชาศัลยศาสตร อาคารทันตกรรม 1 ช้ัน 1 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. กิตติศักด์ิ  คงอยู มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. คัทนา  นามราช ไมมี ไมครบ ใบปริญญา 

3 ทพ. จักรพันธ  สามไพบูลย มี ครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. ณัฐพงศ  อธิกิจรุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพ. บัณฑูรย  สิทธิกรสวัสด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. เพียงรวี  จงเจริญ ไมมี ครบ - 

7 ทพญ. วรรณนภา  มูลสาร มี ครบ - 

8 ทพญ. ศศิธร  ธรรมสืบศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 ทพ. อัคริน  ภานุสถิตย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. ศิริโสภา  ทองมี มี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. การณิกศา  อัครอัปสร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 1  
สอบสัมภาษณวันท่ี 4  มกราคม  2556  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หอง M701 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กําหนดสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 2  
สอบสัมภาษณวันท่ี 7  มกราคม  2556  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หอง M701 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 3 
จะแจงใหทราบอีกคร้ัง 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ  1 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. ธัญญารัตน  สุวรรณบัณฑิต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. บัณฑิต วิวัฒนานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพ. ปญญา ล่ิมเจริญ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. วสันต  ตันติธรรมภูษิต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด,ใบอนุญาต 

 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ  2 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. อิทธินันท  พิศาลพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
 

หมายเหต ุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 
   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

กําหนดการสอบสัมภาษณ 
  วันท่ี   4   มกราคม   2556    เวลา   09.00 – 12.00   น. 
  ณ  หองประชุมกรัสไนย   ภาควิชาศัลยศาสตร   ช้ัน  3   อาคาร  3    

คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. กิติพงษ  เลิศวิไลกุลทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. ณัฐดนัย  พัฒนจักร มี ครบ - 

3 ทพญ. ปยะนุช  อันทะไชย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. ศรัญญา  เจนศิลปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. ศิริโสภา  ทองมี มี ครบ - 

 
 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ  
วันท่ี 4  มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ   หองประชุมหนาคลินิกศัลยศาสตรชองปาก  ช้ัน  2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
โรงพยาบาลตาํรวจ 

 

ผูเลือกอันดับ 1 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. การณิกศา  อัครอัปสร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
 

ผูเลือกอันดับ 2 

ลําดับที่  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. ชมพูนุท  ชํานาญชาง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. ธนนทชัย  ลิมปสวัสด์ิไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ธนาภรณ  ตอศรีเจริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. ปวีณา  คุณาธิปพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพ. พิพัฒน  เชษฐานุกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพ. วรุตม ปโรสิยานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ. วสันต  ตันติธรรมภูษิต ไมมี ไมครบ ใบอนุญาต 

8 ทพญ. ศนิชา  ยาคลาย ไมมี ไมครบ ครบ 
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ผูเลือกอันดับ 3 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. บัณฑูรย  สิทธิกรสวัสด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. สิริมนัส  เจียรานุชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 1 
วันท่ี  4  มกราคม 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี (ฝงรังสี) โรงพยาบาลตํารวจ 
กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 2 
วันท่ี  7  มกราคม 2556  เวลา 09.00 น.  
ณ กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี (ฝงรังสี) โรงพยาบาลตํารวจ 
กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 3 
วันท่ี 14 มกราคม 2556  เวลา 09.00 น.  
ณ กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี (ฝงรังสี) โรงพยาบาลตํารวจ 

 
 

โรงพยาบาลหาดใหญ 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. กฤษฎา  ต้ังจิตโสมนัส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. วศิน  พิทักษมหามงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพ. เอกรัฐ  คงตระกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับที่  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. วษา  พืชนไพบูลย ไมมี ไมครบ ครบ 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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กําหนดการสอบสัมภาษณ รอบท่ี 1 
 วันท่ี 4 มกราคม 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมทันตกรรม ช้ัน 2 โรงพยาบาลหาดใหญ 
โรงพยาบาลหาดใหญ 
กําหนดการสอบสัมภาษณ รอบท่ี 2 

 วันท่ี 4 มกราคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมทันตกรรม ช้ัน 2 โรงพยาบาลหาดใหญ 
โรงพยาบาลหาดใหญ 
 

โรงพยาบาลชลบุรี 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. ธนาภรณ  ตอศรีเจริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ธนิษฐา  ลักษิตานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. ปวีณา  คุณาธิปพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพ. พิพัฒน  เชษฐานุกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. เพลิน  ลัพธานันต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ. วศิน  โกมลหิรัญ มี หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพญ. วษา  พืชนไพบูลย ไมมี ครบ - 

9 ทพญ. วิวรรณ  ประสานแสง มี ครบ - 

10 ทพ. วีกิจ  ศรีภิลา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. ศศิธร  กอนจันทรเทศ มี ครบ - 

12 ทพญ. สราพร  คูหศรีวินิจ มี ครบ - 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. ณัฐดนัย  พัฒนจักร มี ครบ - 

2 ทพญ. ปยะนุช  อันทะไชย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. พสธร  ฉันทแดนสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพ. ราเมศ  คูสกุล มี ครบ - 

6 ทพญ. สิริมนัส  เจียรานุชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. ศนิชา  ยาคลาย ไมมี ครบ - 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ อันดับ 1 
 วันท่ี 4 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 

กําหนดการสอบสัมภาษณ อันดับ 2 
 วันท่ี 7 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 

กําหนดการสอบสัมภาษณ อันดับ 3 
 วันท่ี 14 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 
 โรงพยาบาลชลบุรี 
 

โรงพยาบาลขอนแกน 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับที่  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. ณัฐพงศ  ธรรมภักดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพ. ราเมศ  คูสกุล มี ครบ - 

3 ทพญ วิรัชนี  อิงคไพโรจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. อิทธินันท  พิศาลพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับที่   ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. วีกิจ  ศรีภิลา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. สราพร  คูหศรีวินิจ มี ครบ ครบ 
 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดวันสอบสัมภาษณ (รอบ 1) 
 วันท่ี  4  มกราคม  2556  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
 ณ  หองประชุม OMFS กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน 
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กําหนดวันสอบสัมภาษณ (รอบ 2) 
 วันท่ี  7  มกราคม  2556  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
 ณ  หองประชุม OMFS กลุมงานทันตกรรม ช้ัน 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับที่  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. จิรัฏฐ  เมธะพันธุ มี ครบ ครบ 

2 ทพ. วริศ  เผาเจริญ มี ไมครบ ปริญญาบัตร,ใบอนุญาต 

3 ทพญ. ภัทรพร  อรชร ไมมี ครบ - 

4 ทพ. วิชรัตน  ช่ืนธีระวงศ มี ครบ - 

5 ทพญ. สมฤดี  สุขศร ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับที่  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. กิติพงษ  เลิศวิไลกุลทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพ. บัณฑิต วิวัฒนานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. วษา  พืชนไพบูลย ไมมี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพ. พสธร  ฉันทแดนสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
กําหนดวันสอบสัมภาษณ 

 เลือกอันดับ 1 วันพุธท่ี 9 มกราคม 2556   เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 เลือกอันดับ 2 วันพุธท่ี 16 มกราคม 2556  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 เลือกอันดับ 3 วันศุกรท่ี 18 มกราคม 2556    เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 ณ หองสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ช้ัน 3 อาคาร 7 
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5. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. กัลป  เหลาอรรถปรีชา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. กณิตนันท  สุนันตะ มี ครบ - 

3 ทพญ. กรรณิการ  วัฒนะจิตเสรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. จุฑาทิพย  กสิเกษตรสิริ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. ชฎามาศ  สุขทาน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. ชนัญธร  ทองสกุลวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ. ชัยพัฒน  สุกิจจวนิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพญ. ญาณิชศา มะโนปง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 รต.หญิง ธนพร  โลต้ังชนินทรา ไมมี ครบ - 

10 ทพ. ธัญญนิธ ิ ฐิติโชติอริยกุล ไมมี ครบ - 

11 ทพ. บริบูรณ  คูตระกูล มี ครบ - 

12 ทพญ. ปราน  ทองคํากูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

13 ทพญ. มนสิชา  รอดผล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

14 ทพ. ยุวัฒน  มณีโชติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพญ. วิสุณี  วิทยาวรากุล ไมมี ครบ - 

16 ทพ. ศศิวุฒ  ศรีสําอางค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพญ. ศิรินาฏ  มานัสฤดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพญ. สุพัณทกา  สายรัตน ไมมี ครบ - 

19 ทพญ. อรรถพร  ไชยสลี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กลับพัฒน  กังสุกุล มี ครบ - 

2 ทพญ. นพวรรณ  อุลยพิเชฏฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ฦาชุภรณ  มั่นศุข มี ครบ - 

4 ทพญ. สรัญญา  วงศสกุลฐิติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. อัจฉรา  อิงประพันธการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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กําหนดการสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
สอบสัมภาษณวันอังคารท่ี 15 มกราคม 2556 

- ผูสมัครสอบลําดับท่ี 1-10 สอบสัมภาษณ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
- ผูสมัครสอบลําดับท่ี 11-19 สอบสัมภาษณ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หอง M707 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
กําหนดการสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
สอบสัมภาษณวันพุธท่ี 16 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอง M703 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

 
สถาบันทันตกรรม 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กนกพร  ศัลยพงษ มี ครบ - 

2 ทพ. กฤษฎา  ต้ังจิตโสมนัส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. กลับพัฒน  กังสุกุล มี ครบ - 

4 ทพญ. เก่ียวกิต  เลิศพยับ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. จีรญาดา  อภิภูธนายุต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. ชุติมา พฤกษพนาสรรค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพญ. นพวรรณ  อุลยพิเชฏฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพญ. ปรัศนีย  แพรงสุวรรณ ไมมี ครบ - 

9 ทพญ. ปณณรัตน  อนันตเนติศักด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ. พลอยกนก  ศิริธนชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. พอใจ  เภกะสุต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ. พักตรเลขา  แสงหัตถวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

13 ทพ. พิชชากร  จิตตนะวิบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

14 ทพ. วรภัทร  ธรรมศริิ ไมมี ครบ - 

15 ทพญ. วรภา  ดาสูงเนิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

16 ทพญ. วราภรณ  หวังวัฒนาพาณิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพญ. วาสินี  เกียรติอดิศร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพญ. สรวงสุรางค กุลแพทย ไมมี ครบ - 

19 ทพญ. สรัญญา  วงศสกุลฐิติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

20 ทพญ. สลิลภร  ศรีเจษฎาพันธ ไมมี ครบ - 
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ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

21 ทพญ. สุนันทา  ประวัตินภา ไมมี ครบ - 

22 ทพญ. สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

23 ทพญ. อรพรรณ  วิภารัตนพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

24 ทพญ. อัจฉรา  อิงประพันธการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

  

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กรรณิการ  วัฒนะจิตเสรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. ยุวัฒน  มณีโชติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพ. รณชัช รสหอม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. ศศิวุฒ  ศรีสําอางค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. สุพัณทกา  สายรัตน ไมมี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 รท.หญิง ฦาชุภรณ  มั่นศุข มี ครบ - 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 15-16  มกราคม  2556  เวลา  09.00-16.00 น. 
 ณ  หองประชุมช้ัน 3 
 สถาบันทันตกรรม 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. กิตติพัฒน  คูสินทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. ธัญมน  เพชรรงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ธัญวรัตน  ยามสุข มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพ. ธีระวัฒน  สุริยาเดช มี ครบ - 

5 ทพ. ปยบุตร  จารุเหติ มี ครบ - 
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 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

6 ทพญ. เมทินี  ชัยสิทธิ์ มี ครบ - 

7 ทพ. รณชัช รสหอม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 รท.หญิง ฦาชุภรณ  มั่นศุข มี ครบ - 

 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. กัลป  เหลาอรรถปรีชา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. จีรญาดา  อภิภูธนายุต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. ปณณรัตน  อนันตเนติศักด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. พลอยกนก  ศิริธนชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. พักตรเลขา  แสงหัตถวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพ. วรภัทร  ธรรมศริิ ไมมี ครบ - 

7 ทพญ. สุนันทา  ประวัตินภา ไมมี ครบ - 

8 ทพญ. อรพรรณ  วิภารัตนพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ  อันดับ 1 
วันท่ี 11 มกราคม 2556  เวลา 09.00 น.  เปนตนไป 
ณ หองบรรยายบัณฑติศึกษา 4   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กําหนดการสอบสัมภาษณ  อันดับ 2 
วันท่ี 11 มกราคม 2556  เวลา 10.30 น.  เปนตนไป 
ณ หองบรรยายบัณฑติศึกษา 4   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 6. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 นางสาว นพรัตน วุฒิจิตรมงคล มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด/ จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

2 นางสาว ปณิตา สุทธิศักดิ์ภักดี ไมมี ไมครบ 
ใบคะแนน CU-TEP/ จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

3 นางสาว ประภารัตน ต้ังจิตเพียพงศ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
4 นางสาว พนารัตน รัตนวรวภิา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
5 นางสาว พรพิมล ไตรศรีศิลป มี ครบ - 
6 นางสาว มณีกาญจน คงสมจิตต   มี ไมครบ ใบคะแนน CU-TEP / จม.รับรองผูสมัคร 

7 นางสาว วันวิสาข ไพเราะ มี ไมครบ 
ใบคะแนน CU-TEP/ จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

8 นางสาว สราวรรณ สิริพันธนะ  มี ครบ - 

9 นางสาว อรพวรรณ ชุนประสาน  ไมมี ไมครบ 
ใบคะแนน CU-TEP/ จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

10 นางสาว อัญรัตน มหาสะโร   มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 นางสาว อารยา เทียนกอน มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด / จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 
1 นางสาว นิศารัตน จันทรขํา  มี ครบ - 

2 นางสาว บุณฑริกา อัครพิพัฒนกุล   มี ไมครบ 
ใบคะแนน CU-TEP/ หนังสืออนุมัติจาก
ตนสังกัด / จม.รับรองประสบการณ /จม.
รับรองผูสมัคร 

3 นางสาว เปยมพร ธรรมชาติ    ไมมี ไมครบ ใบคะแนน ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาว พิจิตรศรี ปญญาศักดิ์   มี ไมครบ 
จม.รับรองประสบการณ /จม.รับรอง
ผูสมัคร 

5 นางสาว รพี เหลืองทองวัฒนา   มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด / จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 

6 นางสาว รัตนฐาภัทร จิระพิพรรธ  มี ไมครบ 
ใบคะแนน CU-TEP/ จม.รับรอง
ประสบการณ /จม.รับรองผูสมัคร 
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หมายเหตุ -  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัครจะตองนําเอกสาร 
   ดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
-  ผูสมัครท่ีไมไดสงใบคะแนน CU-TEP/ จม.รับรองประสบการณ /จม.รับรองผูสมัครมาพรอมกับ 
   ใบสมัครจะตองนาํเอกสารดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี  16  มกราคม  2556  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
 หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ช้ัน2  อาคารทันตรักษวิจยั 
 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี  23  มกราคม 2556  เวลา  09.00 - 16.00 น. 
 หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก ช้ัน 2 อาคารทันตรักษวิจยั 
 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กษมน  สัจจพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. กิตติยา  สุทธะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. เกศกาญจน  ภิญโญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. ขวัญกมล  ลาวัณยรัตนากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5 ทพญ. ณัฐชยา  ธนทรัพยสิน ไมมี ครบ - 
6 ทพญ. ธนิษฐา  ลักษิตานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7 ทพญ. นิศารัตน  จันทรขํา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. บุณฑริกา  อัครพิพัฒนกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

9 ทพ. ปยาภรณ  พูลธนะสาร ไมมี ครบ - 
10  ทพญ. เปยมพร  ธรรมชาติ ไมมี ครบ - 

11 ทพญ. พลอยฉัตร  อิงสกุลรุงเร่ือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพญ. พิจิตรศรี  ปญญาศักดิ ์ มี ครบ - 

13 ทพญ. พิชญนาฏ  กันทะชุมภ ู มี ครบ - 
14 ทพญ. มัทนา  ช่ืนเกษม ไมมี ครบ - 

15 ทพญ. รณิดา  พรพุทธิชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. รพี  เหลืองทองวัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

17 ทพญ. รัตนฐาภัทร  จิระพิพรรธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

18 ทพญ. วนพร  นพนาคีพงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

19 ทพญ. วนัญญา  นิยม ไมมี ครบ - 
20 ทพ. วรรณพงษ  ชลนภาสถิตย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

21 ทพญ. วิชาดา  แดงกลุวานิช  มี ไมครบ  หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
22 ทพญ. ศวรรยา  พฤฒิถาวร ไมมี ครบ - 

23 ทพญ. ศิริภัทร  คุณมี มี ครบ - 
24 ทพญ. อิศราภรณ  ขอยพานิชย ไมมี ครบ - 

 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. นพรัตน  วุฒิจิตรมงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. ปณิตา สุทธิศักด์ิภักดี ไมมี ไมครบ ใบอนุญาต รอรับปริญญา 

3 ทพญ. ประภารัตน  ต้ังจิตเพียรพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. พนารัตน  รัตนวรวิภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. พรพิมล ไตรศรีศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. อัญรัตน  มหาสะโร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

หมายเหตุ  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกดัใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
     จะตองนําเอกสารดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วิชาเฉพาะสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  
วันท่ี 7  มกราคม 2556  เวลา 09.00-11.00 น.  
ณ หอง L701 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   
วิชาภาษาอังกฤษ     
วันท่ี 7  มกราคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ หอง L701 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบสัมภาษณ     
วันท่ี 14 มกราคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมเด็ก  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 13 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  7. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 1 

ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

1.  ทพญ. กนกกร  ขจรไพบูลย ไมมี - มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
2.  ทพญ. กรกช  จิรภัทรสุนทร ไมมี - มี 
3.  ทพ. กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ ไมมี - มี 
4.  ทพญ. กัญญาพรรณ  ปติปญญา ไมมี - มี 
5.  ทพญ. กิตต์ิภารัช  กมลธรรม ไมมี - มี 

6.  ทพ. คมกริช  ละคร มี มี มี 

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

10.  ทพญ. จามจุรี  ศักดิ์ชัชวาลย ไมมี - มี 

11.  ทพ. จิรวัฒน  เชิงบันลือศักดิ ์ มี ไมมี มี 

12.  ทพญ. จิราพร ม่ันขจรพงษ ไมมี - มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
13.  ทพญ. เจนตา  ชะวะนะเวช มี ไมมี มี 

14.  ทพญ. ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร ไมมี - มี 

15.  ทพญ. ชนัญธร  ทองสกุลวงศ มี มี มี 

16.  ทพญ. ชลลดา  หลอพิเชียร มี มี มี 
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.  ทพ. ฐิตินพ  ริยะตานนท มี มี มี 

22.  ทพญ. ณัฏฐา  ตัณฑเสถียร ไมมี - มี 

23.  ทพญ. ณัฐกานต  หิรัณยภานันท ไมมี - มี 

24.  ทพ. ณัฐชนน  ศิริพันธ มี ไมมี มี 

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

27.  ทพญ. ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง  ไมมี - มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

28.  ทพญ. ดารินทร  ปฏิเวทภิญโญ มี ไมมี มี 

29.  ทพญ. ดุษฎี  กอกองวิศรุต มี ไมมี มี 

30.  ทพ. ถิร  โททนุคามิน ไมมี - มี 
31.  ทพ. ธนิตย  เชียรจรัสวงศ ไมมี - มี 

32.  ทพ. ธัญญนิธิ  ฐิติโชติอริยกุล ไมมี - มี 

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

35.  ทพ. ธีรพงษ  พรมมิ ไมมี  - มี 

36.  ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ มี ไมมี มี 

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

42.  ทพญ. ปจิมา  ไทยธรรมยานนท มี มี มี 

43.  ทพญ. ปฐมา  สิงหบุรานุรักษ มี มี มี 

44.  ทพญ. ปณิตา  เช่ียวชาญ ไมมี  - มี 

45.  ทพญ. ปนิฐฐา  กาบแกว มี ไมมี มี 

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

52.  ทพ. พงศกร  โกมุทผล ไมมี  - มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
53.  ทพ. พงศกร  วารินทร มี มี มี 
54.  ทพญ. พนารัตน  รัตนวรวภิา มี ไมมี มี 
55.  ทพญ. พนิดา  วัฒนตระกูลชาติ ไมมี  - มี 
56.  ทพญ. พนิตา  สืบสุรียกุล มี ไมมี มี 
57.  ทพญ. พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมี  - มี 
58.  ทพญ. พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร มี ไมมี มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

59.  ทพญ. พรหทัย  เลียวสายทอง ไมมี  - มี 
60.  ทพญ. พราวชมพ ู พวงมะลิต ไมมี  - มี 
61.  ทพ. พฤฒิ  สันติภาพ ไมมี  - มี 
62.  ทพญ. พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมมี มี 
63.  ทพ. พลวุฒิ  ปล้ืมสัมพันธ ไมมี  - มี 
64.  ทพญ. พลอยศิริ  รัศมี ไมมี  - มี 
65.  ทพญ. พัชชานันท  รักกิจศิริ ไมมี  - มี 
66.  ทพญ. พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร มี ไมมี มี 
67.  ทพ. พิพัฒน  เลาหวินิจกุล ไมมี  - มี 
68.  ทพญ. พิมพภัสสร พริกบุญจันทร มี ไมมี มี 
69.  ทพ. พีรพัฒน  ธํารงดุลภาค มี ไมมี มี 
70.  ทพ. ภัคพงศ  รุจิรัตนากุล ไมมี  - มี 
71.  ทพ. ภาณุพงศ  โสภาพงษ ไมมี  - มี 
72.  ทพญ. มณฑา  นิธิไชโย มี ไมมี มี 
73.  ทพญ. เมทิน ี วิวัฒนาสิทธิพงศ ไมมี  - มี 
74.  ทพ. ยุทธศักดิ ์ เสียงฉํ่า ไมมี  - มี 
75.  ทพญ. รัสรินทร  วรัตถจิรบูรณ ไมมี  - มี 
76.  ทพญ. ลลิตา  ฉัตรสถิตายุทธ ไมมี  - มี 
77.  ทพญ. วรรณพร  สุนทรวีระ ไมมี  - มี 
78.  ทพญ. วรฤทัย  ฐิติรุงเรือง มี มี มี 
79.  ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี มี มี 
80.  ทพ. วัจนกร  ธรรมวณิชย มี ไมมี มี 
81.  ทพญ. วิชญาตรี  ยศแผน มี ไมมี มี 
82.  ทพ. วิทวัส  มงคลชาติ มี มี มี 
83.  ทพ. วิธวัช  วงศสมุทร มี มี มี 
84.  ทพ. วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมี  - มี 
85.  ทพญ. ศิตวรรษ  นวสัมฤทธ์ิ ไมมี  - มี 
86.  ทพ. ศุภชัย  ชนะชัย  มี ไมมี มี 

87.  ทพญ. ศุภมาศ  ปริสัญโญดม มี ไมมี มี 

88.  ทพญ. ศุภรัสม์ิ  ศักดากรกุล ไมมี  - มี 
89.  ทพญ. ศุภรัสม์ิ  อังเกดิโชค ไมมี  - มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

90.  ทพญ. สราวรรณ  สิริพันธนะ มี มี มี 
91.  ทพญ. สลิลรัตน  หอมหวล มี มี มี 
92.  ทพญ. สาธินี  นฤปกร มี ไมมี มี 
93.  ทพญ. สิชารินีย  พฤกษชินวร ไมมี  - มี 

94.  ทพญ. สุทิวา  เบญจกลุ ไมมี  - มี 

95.  ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มี ไมมี มี 
96.  ทพญ. สุวีรา  เพทายบรรลือ ไมมี  - มี 
97.  ทพญ. สุหัชชา  เมธีวรกุล มี ไมมี มี 
98.  ทพ. อนุตร ประวิตรางกูร ไมมี  - มี 
99.  ทพ. อัครวินท  อัคราวณิชย ไมมี  - มี 
100. ทพญ. อิศรา  เลิศรัชตากร ไมมี  - มี 
101. ทพ. อุดมศักดิ ์ เกียรติชัยไพบูลย ไมมี  - มี 

 
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 - มี 
5.   ทพญ. จัตุธัช  วรรณฤกษงาม มี ไมมี มี 
6.   ทพญ. จินตนา  ทัศนพานนท ไมมี - มี 
7.   ทพญ. จิรานุช  วัฒนจันทร มี ไมมี มี 
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 มี 
12.  ทพ. ทรงศักดิ ์ ม่ันคงสุจริต มี มี มี 
13.   ทพญ. ทิพานัน  ญาณิสราพันธ  ไมมี - มี 
14.  ทพ. ธนพงศพันธ   ธนโชติบริวัฒน มี ไมมี มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
15.   ทพญ. ธิดาพร  รุงเพ็ชรวิภาวด ี มี ไมมี มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

16.   ทพญ. ธีมาพร  ทองศิริกุล มี ไมมี มี 
17.  ทพ. นัฐไท  วงศทองดี มี ไมมี มี 
18.   ทพญ. นัดดา  มนูญศิลป มี ไมมี มี 
19.   ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มี มี มี 
20.   ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มี มี มี 
21.   ทพญ. พธู  สุระประเสริฐ ไมมี - มี 
22.  ทพ. พรพงษ  อยูนยิม ไมมี - มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
23.   ทพญ. ภคธิดา  ผลินยศ มี ไมมี มี 
24.   ทพญ. ภัทรพร  อรชร ไมมี - มี 
25.   ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร ไมมี - มี 
26.   ทพญ. รัตญา  มหาชัย มี ไมมี มี 
27.   ทพญ. ลลิตา  ศุภนติยานนท ไมมี - มี 
28.   ทพญ. วรวัลยา  โกสุมาลย มี ไมมี มี 
29.   ทพญ. วรวีร  ไตรสิงห มี ไมมี มี 
30.   ทพญ. วาทิน ี อัมพวา ไมมี - มี 
31.  ทพญ. วิภาว ี พุกประเสริฐ ไมมี - มี 
32.  ทพ. วีรวิชญ  วิจิตรเจริญขวัญ ไมมี - มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
33.   ทพญ. ศตวรรษ  ศิริสมบัติ มี ไมมี มี 

34.   ทพญ. สมรพรรณ  สินถาวรกุล มี มี มี 
35.  ทพ. สรรคภพ  ตรงศีลสัตย มี ไมมี มี 

36.   ทพญ. อรณิชา  ผูกทวนทอง มี ไมมี มี 
37.   ทพญ. อรลัดดา  พิสุทธิวงษ ไมมี - มี 
38.   ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมมี มี 
39.  ทพ. เอกอินทร  กลาณรงค มี ไมมี มี 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี       จากตนสังกัด  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

1.  ทพญ. กันยสิน ี ชาตกิตติคุณวงศ มี ไมมี มี 
2.  ทพญ. คนึงนิตย  พงษพัฒน มี ไมมี มี 
3.  ทพญ. ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมี - มี 
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ลําดับ   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด หนังสือขออนมัุต ิ ใบรายงาน 
ท่ี        จากตนสังกัด คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

4.  ทพ. ชาญชัย  พัฒนวิริยะพิศาล มี ไมมี มี 
5.  ทพญ. ณัฐกฤตา  การพานิช มี ไมมี มี 
6.  ทพญ. ณัฐพงษ  นําพาโชคชัย   ไมมี - มี 
7.  ทพ. ณัฐวฒิุ  ธิติพิชญ มี ไมมี มี 
8.  ทพญ. ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ มี มี มี 
9.  ทพ. ธเนศ  เอ้ือเจียรพันธ มี ไมมี มี 
10.  ทพญ. ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มี ไมมี มี 
11.  ทพ. นิธิทัศน  อ้ือประเสริฐ มี มี มี 
12.  ทพญ. นิสา  สุวรรณพรหม มี มี มี 
13.  ทพ. บลู   วรพงศ ไมมี - มี 
14.  ทพ. ปภัสพงศ  เพิ่มแสงงาม ไมมี - มี 
15.  ทพ. พงศกร  พันธิแกว มี มี มี 
16.  ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มี ไมมี มี 
17.  ทพญ. พรพิมล ไตรศรีศิลป มี มี มี 
18.  ทพญ. ศริญญา  วงศเข่ือน มี ไมมี มี 
19.  ทพญ. ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มี ไมมี มี (ใหสงหลักฐานฉบับจริง) 
20.  ทพญ. ศุภาณัฐ  รักความสุข ไมมี - มี 
21.  ทพญ. สโรชินี  ไวยคณ ี ไมมี - มี 
22.  ทพญ. สุชาชิษม  ลาดพราว มี มี มี 
23.  ทพญ. สุนันทา  ประวัตินภา ไมมี  มี 
24.  ทพญ. สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มี ไมมี มี 
25.  ทพ. เอกพล  พลเสนา มี มี มี 
 

หมายเหตุ 1.  ผูสมัครท่ีไมไดย่ืนหนังสืออนุมัติจากตนสังกัด (ใหลาศึกษาตอ) มาพรอมกับใบสมัคร  
     จะตองนําเอกสารดังกลาวมาย่ืนในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะน้ันจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

                           2.  สําหรับผูท่ีสงผลการสอบ CU-TEP จากระบบลงทะเบียนออนไลน  
                                     ตองสงหลักฐานแสดงผลการสอบฉบับจริง (CU-TEP Score Report) กอนเขาหองสอบ 
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วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 09.00-12.00 น. 

 
13.30-15.00 น. 

สอบขอเขียนวิชาทันตกรรมจัดฟน 
 
สอบปฏิบัติการดัดลวด 

หองประชุมสี สิริสิงห ช้ัน 2 
อาคารสมเด็จยา93 
หองเอนกประสงค  ช้ัน 2  
อาคารสมเด็จยา93 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 09.00 -16.00 น. 
 

ประกาศรายช่ือผูที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ
รายงานตัว และรับเอกสาร 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 
หองธุรการ ช้ัน4  
อาคารทันตรักษวิจัย 

วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกรที่ 11
มกราคม 2556 

09.00 - 16.00 น. ผูที่มีสิทธิสอบสมัภาษณ 
ดูงานในภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 
 

13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ หองประชุมสุภา รัตนเรือง 
ช้ัน 5 อาคารทันตรักษวิจัย 

วันศุกรที่ 18 มกราคม 2556 
 

09.00 – 16.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณและรายงานตัว 
(กรณีที่มีผูไมมารายงานตัว 
จะเรียกผูสอบไดสํารองในอันดับถัดไป) 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 
หองธุรการ ช้ัน 4  
อาคารทันตรักษวิจัย 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.  กณิตนันท  สุนันตะ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ.  กมลพรรณ  แสวง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. กฤษณา  เกษมวัฒนา ไมมีตนสังกัด ครบ - 

4 ทพญ. กันตพร  ทวีอักษรพันธ มีตนสังกัด ครบ - 

5 ทพญ. กันยสินี  ชาตกิตติคุณวงศ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. เกติสุภา  สุวรรณอาภา ไมมีตนสังกัด ครบ - 

7 ทพญ. ขนิษฐา  ธิสาม ี มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพ. คฑา  โกศัยดิลก มีตนสังกัด ครบ - 

9 ทพญ. คณาวรรณ  จันทรสมุด มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ. คัคนางค  ไชยหาญ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. จิตติมา  นาคชัยเนรมิต มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ. จินตนา  ทัศนพานนท ไมมีตนสังกัด ครบ - 

13 ทพญ. จิรานุช  วัฒนจันทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

14 ทพ. จุฬาภรณ  ศรีพวาทกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพญ. ชญาดา  ชโลธร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

16 ทพญ. ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

17 ทพญ. ชัญญกร  ยศไพบูลย ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพ. ชาคริต  อรุณรัตนสกุล มีตนสังกัด ครบ - 

19 ทพ. ชาญชัย  พัฒนวิริยะพิศาล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

20 ทพญ. เชาวดี  พืชสะกะ มีตนสังกัด ครบ - 

21 ทพญ. ญาณิณี  ล้ิมมงคล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

22 ทพญ. ฐานียา  โควตระกูล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

23 ทพ. ณัฏฐ  ลีลากิจรุงเรือง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

24 ทพญ. ณัฐกฤตา  การพานิช มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

25 ทพญ. ณัฐนันท  รุจีรไพบูลย ไมมีตนสังกัด ครบ - 

26 ทพ. ณัฐพงษ  อุดมลาภธรรม มีตนสังกัด ครบ - 

27 ทพ. ณัฐพล  เพรงสุกาญจน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

28 ทพ. ณัฐวุฒิ  ธิติพิชญ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

29 ทพ. ทรงศักด์ิ  มั่นคงสุจริต มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

30 ทพญ. ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ มีตนสังกัด ครบ - 

31 ทพญ. ทิพานัน  ญาณิสราพันธ  ไมมีตนสังกัด ครบ - 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

32 ทพ. ธนกฤต  ศุภธีรวัตร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

33 ทพ. ธนพงศพันธ   ธนโชติบริวัฒน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

34 ทพ. ธเนศ  แสวงศิริผล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

35 ทพ. ธเนศ  เอื้อเจียรพันธ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

36 ทพ. ธัชธรรม  รักศิลป มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

37 ทพญ. ธัญญา  บํารุงศักด์ิ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

38 ทพญ. ธิดาพร  รุงเพ็ชรวิภาวดี มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

39 ทพ. ธิติพงศ  ถ่ินสอน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

40 ทพญ. ธีมาพร  ทองศิริกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

41 ทพญ. ธีรัจฉรา  เผือกขาว มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

42 ทพ. นัฐไท  วงศทองดี มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

43 ทพญ. นัดดา  มนูญศิลป มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

44 ทพญ. นัทธมน  อังคทะวิวัฒน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

45 ทพ. นิธิทัศน  อื้อประเสริฐ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

46 ทพ. บริสรณ  อุดมธนาภรณ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

47 ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

48 ทพญ. เบญจมภัทร  วงศไพบูลย มีตนสังกัด ครบ - 

49 ทพญ. ปนิดา  ชัยวัฒโนดม ไมมีตนสังกัด ครบ - 

50 ทพ. ปภัสพงศ  เพ่ิมแสงงาม ไมมีตนสังกัด ครบ - 

51 ทพ. ปวัน  กอบกิจสกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

52 ทพญ. ปาริมา  นันทรักษชัยกุล ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด ปริญญาบัตร 

53 ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

54 ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

55 ทพญ. พธู  สุระประเสริฐ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

56 ทพ. พรพงษ  อยูนิยม ไมมีตนสังกัด ครบ - 

57 ทพญ. พิมพชนก  ฟูศิริ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

58 ทพญ. พิมพนภา  อรามเมือง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

59 ทพญ. ภัทริยากรณ  ศรบีุรุษ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

60 ทพ. ยุวพล  ไกรกีรติกอง มีตนสังกัด ไมครบ  ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

61 ทพญ. รวินันท  มั่นคง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

62 ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

63 ทพญ. ลิลตา  ศุภนิตยานนท ไมมีตนสังกัด ครบ - 

64 ทพ. วรเทพ  ฉันทดิลก มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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เลขท่ีสอบ ชื่อ – สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

65 ทพญ. วรวีร  ไตรสิงห มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

66 ทพญ. วรัญญา  อติศักด์ิกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

67 ทพญ. วรางคณา  แทนต้ังเจริญชัย  มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

68 ทพญ. วาธินี  วิศาลศาสสตร  มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

69 ทพญ. วิลาสินี  แยมพวง ไมมีตนสังกัด ครบ - 

70 ทพญ. ศตวรรษ  ศิริสมบัติ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

71 ทพ. ศรัณชัย  จิระอานนท ไมมีตนสังกัด ครบ - 

72 ทพญ. ศรัณยา  เตียวมรกฎ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

73 ทพญ. ศศกร  รพีธนธร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

74 ทพญ. ศศิณิษา  วรังกูลเกษมกิจ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

75 ทพญ. ศิรินทรา  บุญคําภา มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

76 ทพญ. สมรพรรณ  สินถาวรกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

77 ทพญ. สมาพร  เชาววิไล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

78 ทพญ. สมาพร  ศรีประเสริฐ  มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

79 ทพ. สรรคภพ  ตรงศีลสัตย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

80 ทพญ. สรัญญา  สุวรรณโกมลกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

81 ทพญ. สโรชินี  ไวยคณี ไมมีตนสังกัด ครบ - 

82 ทพ. สิเรศ  รพีพัฒนา มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

83 ทพญ. สุชาชิษม  ลาดพราว มีตนสังกัด ครบ - 

84 ทพ. สุทธิรัตน  อนันตรัตนสกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

85 ทพญ. สุธาสินี  สุนทรวิภาต ไมมีตนสังกัด ครบ - 

86 ทพญ. สุภา  จันทะเสน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

87 ทพญ. สุภาภรณ  ชุมอักษร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

88 ทพญ. สุรีพร  งามบุญศิริสิงห ไมมีตนสังกัด ครบ - 

89 ทพญ. อรณิชา  ผูกทวนทอง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

90 ทพญ. อรลัดดา  พิสุทธิวงษ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

91 ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

92 ทพญ. อารยา  มโนมัยธํารงกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

93 ทพ. เอกพล  พลเสนา มีตนสังกัด ครบ - 

94 ทพ. เอกอินทร  กลาณรงค มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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1 ทพญ. กนกกร  ขจรไพบูลย ไมมีตนสังกัด ครบ - 

2 ทพญ. กรกช  จิรภัทรสุนทร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

3 ทพ กฤษฎา โตศักด์ิภราเลิศ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

4 ทพ. กันตฏิญะ  หงษษา มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. กิตต์ิภารัช  กมลธรรม ไมมีตนสังกัด ครบ - 

6 ทพ เกรียงไกร  ไกรวัฒนพงศ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

7 ทพญ คนึงนิตย  พงษพัฒน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพ คัทนา  นามราช   ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 ทพญ. จริญญา  ปฐมบุรี มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ จามจุรี  ศักด์ิชัชวาลย ไมมีตนสังกัด ครบ - 

11 ทพญ จิราพร มั่นขจรพงษ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

12 ทพญ เจนตา  ชะวะนะเวช มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

13 ทพญ ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

14 ทพญ. ชนัญธร  ทองสกุลวงศ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพญ. ชลลดา  หลอพิเชียร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

16 ทพญ. ฐิติกา  พงษชมพร ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพ ฐิตินพ  ริยะตานนท มีตนสังกัด ครบ - 

18 ทพญ. ณัฏฐา  ตัณฑเสถียร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

19 ทพญ ณัฐกานต  สังขสขุ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

20 ทพญ. ณัฐกานต  หิรัณยภานันท  * ไมมีตนสังกัด ครบ - 

21 ทพ. ณัฐชนน  ศิริพันธ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

22 ทพ. ณัฐธพัฒน  บุรพธานินทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

23 ทพญ ณัฐพงษ  นําพาโชคชัย   ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

24 ทพญ ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง  ไมมีตนสังกัด ครบ - 

25 ทพญ. ดารินทร  ปฏิเวทภิญโญ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

26 ทพญ ดุษฎี  กอกองวิศรุต มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

27 ทพ ถิร  โททนุคามิน ไมมีตนสังกัด ครบ - 

28 ทพ ธนพงษ  พูลสวัสด์ิ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

29 ทพ ธนิตย  เชียรจรัสวงศ ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

30 ทพ ธัญญนิธ ิ ฐิติโชติอริยกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

31 ทพญ ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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32 ทพญ ธัญญารัตน  แพเพ่ิมสิน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

33 ทพ ธันวา  พรไพรินทร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

34 ทพญ ธิติมา  อุดมชัย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

35 ทพ ธีรทัศน  ศรีไชยโสภณ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

36 ทพ ธีระยุทธ  รัตนเดช มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

37 ทพญ นงลักษณ  แซต้ัง มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

38 ทพญ นพวรรณ  อดุลยพิเชฏฐ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

39 ทพญ นภาวรรณ  ธนผลผดุงกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

40 ทพญ นวรัตน  วรวงศากุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

41 ทพญ. นิสา  สุวรรณพรหม มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

42 ทพ บลู   วรพงศ   * ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

43 ทพญ ปจิมา  ไทยธรรมยานนท มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

44 ทพญ ปฐมา  สิงหบุรานุรักษ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

45 ทพญ. ปณิตา  เช่ียวชาญ ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

46 ทพญ ปราง  วิวรรธนดิฐกุล ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

47 ทพญ ปริศรี  ศิลปศร  * มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

48 ทพญ ปยนาฏ  สงคงคา มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

49 ทพญ ปยนัฏฐ  รัตนพาณิชย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

50 ทพญ ปยโศภิษฐ  เจนชัยจิตรวนิช ไมมีตนสังกัด ครบ - 

51 ทพญ ปโยรส  สุธีรพงศพันธ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

52 ทพญ ผุสดี ภูสุนทรสกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

53 ทพญ ฝนทิพย  กองอินทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

54 ทพ. พงศกร  โกมุทผล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

55 ทพ พงศกร  พันธิแกว มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

56 ทพญ. พนารัตน  รัตนวรวิภา มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

57 ทพญ. พนิดา  วัฒนตระกูลชาติ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

58 ทพญ พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

59 ทพญ พรพิมล ไตรศรีศิลป มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

60 ทพญ. พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

61 ทพญ. พราวชมพู  พวงมะลิต ไมมีตนสังกัด ครบ - 

62 ทพ พลวุฒิ  ปล้ืมสัมพันธ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

63 ทพญ พลอยศิริ  รัศมี ไมมีตนสังกัด ครบ - 

64 ทพญ พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

65 ทพ พิพัฒน  เลาหวินิจกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

66 ทพญ. พิมพภัสสร พริกบุญจันทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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67 ทพ. ภัคพงศ  รุจิรัตนากุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 
68 ทพญ ภัทรลักษณ  อิฐรัตน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
69 ทพ ภาณุพงศ  โสภาพงษ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
70 ทพญ. เมทินี  วิวัฒนาสิทธิพงศ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
71 ทพ. ยุทธศักด์ิ  เสียงฉ่ํา ไมมีตนสังกัด ครบ - 
72 ทพ. รัชชย  ชยางศุ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
73 ทพญ. รัสรินทร  วรัตถจิรบูรณ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
74 ทพ วสวัตต  ปราณีโชติรส มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
75 ทพ วัจนกร  ธรรมวณิชย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
76 ทพ  วิทวัส  มงคลชาติ มีตนสังกัด ครบ - 
77 ทพ วิธวัช  วงศสมุทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
78 ทพ วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมีตนสังกัด ครบ - 
79 ทพญ ศริญญา  วงศเขื่อน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
80 ทพญ. ศิตวรรษ  นวสัมฤทธิ์ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
81 ทพญ ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
82 ทพ ศุภชัย  ชนะชัย  มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
83 ทพญ ศุภรัสมิ์  ศักดากรกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 
84 ทพญ ศุภรัสมิ์  อังเกิดโชค ไมมีตนสังกัด ครบ - 
85 ทพญ. ศุภาณัฐ  รักความสุข ไมมีตนสังกัด ครบ - 
86 ทพญ สรัญญา  วงศสกุลฐิติ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
87 ทพญ สราวรรณ  สิริพันธนะ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
88 ทพญ สาธินี  นฤปกร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

89 ทพญ สิชารินีย  พฤกษชินวร  * ไมมีตนสังกัด ครบ - 
90 ทพญ สินี  สุขานนทสวัสด์ิ  มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
91 ทพญ สิริญา  ภัทรศิริพร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
92 ทพญ สุชาดา  หลิมศิริวงษ ไมมีตนสังกัด ครบ - 
93 ทพญ สุทิวา  เบญจกุล ไมมีตนสังกัด ครบ - 
94 ทพญ สุนันทา  ประวัตินภา ไมมีตนสังกัด ครบ - 
95 ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
96 ทพญ สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
97 ทพ สุวิทย   ธิติคุณากร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
98 ทพญ สุหัชชา  เมธีวรกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
99 ทพ อนุตร ประวิตรางกูร ไมมีตนสังกัด ครบ - 

100 ทพ อัครวินท  อัคราวณิชย ไมมีตนสังกัด ครบ - 
101 ทพญ อาวีคุณ  ธนะสารสมบูรณ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
102 ทพ อุดมศักด์ิ  เกียรติชัยไพบูลย ไมมีตนสังกัด ครบ - 
103 ทพ อุดมศักด์ิ  ลิขิตมงคลสกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
 จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 3 
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1 ทพญ. จัตุธัช  วรรณฤกษงาม มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ จุฑารัตน จงไพโรจนโฆษิต มีตนสังกัด ครบ - 

3 ทพญ ญาดากุล  พิรัลกิตต์ิ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

4 ทพญ. ปริยากร  ชัยมงคล ไมมีตนสังกัด ครบ - 

5 ทพ พงศกร  วารินทร มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ พนิตา  สืบสุรียกุล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพ พีรพัฒน  ธํารงดุลภาค มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8  ทพญ ภคธิดา  ผลินยศ มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

9 ทพญ มณฑา  นิธิไชโย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

10 ทพญ รัตญา  มหาชัย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ วรวัลยา  โกสุมาลย มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ วาทินี  อัมพวา ไมมีตนสังกัด ครบ - 

13 ทพญ วิชญาตรี  ยศแผน มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

14 ทพญ วิภาวี  พุกประเสริฐ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

15 ทพ. วีรวิชญ  วิจิตรเจริญขวัญ ไมมีตนสังกัด ครบ - 

16 ทพญ ศุภมาศ  ปริสัญโญดม มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพญ สลิลรัตน  หอมหวล มีตนสังกัด ไมครบ ขาด หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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  หมายเหตุ  : ผูสมัครตองเตรียมอุปกรณเพื่อใชสอบภาคปฏิบัต ิ ดังนี ้
1. Wire Cutter 
2. Universal pliers (No.325) 
3. Round beak plier 
4. Marking pencil 
5. สกอตเทป 
6.  ดินสอ 2 B, ดินสอ HB,  ยางลบดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

 วันที่ 4 มกราคม 2556 
9.00 – 12.00 น. 

13.30 – 15.30 น. 

สอบขอเขียน 

สอบปฏิบัติ (LAB) 

หองประชุมสมพร เรืองผกา 

ช้ัน 5  อาคารศูนยการเรียนรูฯ  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธ ี

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 วันที่ 7 มกราคม 2556 

 

13.30 – 15.30 น. 

 

  

สอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

 

หองประชุมสมพร เรืองผกา 

ช้ัน 5อาคารศูนยการเรียนรูฯ  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซอยโยธี  

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

วันที่ 9  มกราคม 2556 13.00 น. 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ ์

สอบสัมภาษณ 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 

ช้ัน 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ซอยโยธี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

 วันที่ 11 มกราคม 2556 08.30 – 14.00 น. สอบสัมภาษณ 

หองบรรยาย M 708 ช้ัน 7 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

1 ทพญ. กัทลี  อินทรสิทธิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพ. กันตฏิญะ  หงษษา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพ. เกรียงไกร  ไกรวัฒนพงศ ไมมี ครบ ครบ 

4 ทพญ. คนึงนิตย  พงษพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

5 ทพญ. จัตุธัช  วรรณฤกษงาม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. จิติมาตุ  เขียดเดช มี ไมครบ ใบปริญญา,หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพญ. จิรานุช  จันทรขาว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

8 ทพญ. จุฑารัตน จงไพโรจนโฆษิต มี ไมครบ ใบอนุญาต 

9 ทพญ. ชลธิชา  กิติวิริยกุล มี ครบ ครบ 

10 ทพญ. ณัฐกานต  สังขสขุ ไมมี ครบ ครบ 

11 ทพ. ณัฐนนท  เนาวกูล มี ครบ ครบ 

12 ทพญ. ณัฐพงษ  นําพาโชคชัย   ไมมี ครบ ครบ 

13 ทพ. ณัฐวัจน  ศุภชวโรจน มี ครบ ครบ 

14 ทพ. ธนพงษ  พูลสวัสด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพญ. ธนันดา  ใจโต มี ครบ ครบ 

16 ทพญ. ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพ. ธันวา  พรไพรินทร ไมมี ครบ ครบ 

18 ทพ. ธีรทัศน  ศรีไชยโสภณ ไมมี ครบ ครบ 

19 ทพ. ธีรพัฒน  เอกศรีวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

20 ทพ. นพรัตน  หมอยาดี มี ครบ ครบ 

21 ทพญ. นภาวรรณ  ธนผลผดุงกุล มี ครบ ครบ 

22 ทพญ. นันทนภัส  จองคํา ไมมี ครบ ครบ 

23 ทพญ. นิสา  สุวรรณพรหม มี ครบ ครบ 

24 ทพ. บลู   วรพงศ ไมมี ครบ ครบ 

25 ทพญ. ปยนัฏฐ  รัตนพาณิชย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

26 ทพญ. ปโยรส  สุธีรพงศพันธ มี ครบ ครบ 

27 ทพญ. ผุสดี ภูสุนทรสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

28 ทพ. พงศกร  พันธิแกว มี ครบ ครบ 

29 ทพญ. พรพิมล ไตรศรีศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

30 ทพ. พลภัทธ  ตรีภูวพฤทธิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

31 ทพญ. พีรชา  บูรณะวิทย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

32  ทพญ. ภคธิดา  ผลินยศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

33 ทพญ. ภัทรพร  อรชร ไมมี ครบ ครบ 

34 ทพญ. ภัทรลักษณ  อิฐรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

35 ทพ. ภากร  เล่ียมเสง ไมมี ไมครบ ใบปริญญา 

36 ทพ. มรุต  บานไร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

37 ทพญ. มาลินี  ดีเจือ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

38 ทพ. รัชชย  ชยางศุ ไมมี ครบ ครบ 

39 ทพญ. รัชยา  ตันตรานนท ไมมี ไมครบ ใบปริญญา 

40 ทพญ. รัตญา  มหาชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

41 ทพญ. รัตนา  มโนยุทธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

42 ทพญ. วรวัลยา  โกสุมาลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

43 ทพญ. วาทินี  อัมพวา ไมมี ครบ ครบ 

44 ทพญ. วิภาวี  พุกประเสริฐ ไมมี ครบ ครบ 

45 ทพ. วีรวิชญ  วิจิตรเจริญขวัญ ไมมี ครบ ครบ 

46 ทพญ. ศริญญา  วงศเขื่อน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

47 ทพญ. ศิริรัตน  เหลืองไทยงาม มี ไมครบ ใบอนุญาต,หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

48 ทพญ. ศุภาณัฐ  รักความสุข ไมมี ครบ ครบ 

49 ทพญ. สินี  สุขานนทสวัสด์ิ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

50 ทพญ. สิริญา  ภัทรศิริพร มี ครบ ครบ 

51 ทพญ. สุชาดา  หลิมศิริวงษ ไมมี ครบ ครบ 

52 ทพ. สุทักษิณ  สาวะจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

53 ทพญ. สุนันทา  ประวัตินภา ไมมี ครบ ครบ 

54 ทพญ. สุรีรัตน  ธรรมพิทักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

55 ทพ. สุวิทย   ธิติคุณากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

56 ทพ. อาณัติ  เดวี ไมมี ไมครบ ใบปริญญา 

57 ทพญ. อาวีคุณ  ธนะสารสมบูรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

58 ทพ. อุดมศักด์ิ  ลิขิตมงคลสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กันยสินี  ชาตกิตติคุณวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

2 ทพญ. คัคนางค  ไชยหาญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

3 ทพญ. จิตติมา  นาคชัยเนรมิต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

4 ทพญ. ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมี ครบ ครบ 

5 ทพ. ชาญชัย  พัฒนวิริยะพิศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. ช่ืนมนัส  บํารุงศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

7 ทพญ. เชาวดี  พืชสะกะ มี ครบ ครบ 

8 ทพญ. ญาดากุล  พิรัลกิตต์ิ ไมมี ครบ ครบ 

9 ทพญ. ฐานียา   โควตระกูล ไมมี ครบ ครบ 

10 ทพ. ณัฏฐ  ลีลากิจรุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

11 ทพญ. ณัฐกฤตา  การพานิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

12 ทพญ. ณัฐชยา  ธนทรัพยสิน ไมมี ครบ ครบ 

13 ทพ. ณัฐวุฒิ  ธิติพิชญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

14 ทพญ. ทิพยสุภา  เพียวประเสริฐ มี ครบ ครบ 

15 ทพ. ธเนศ  เอื้อเจียรพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

16 ทพ. ธัชธรรม  รักศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

17 ทพญ. นัทธมน  อังคทะวิวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพ. นิธิทัศน  อื้อประเสริฐ มี ครบ ครบ 

19 ทพ. บริสรณ  อุดมธนาภรณ ไมมี ครบ ครบ 

20 ทพ. ปภัสพงศ  เพ่ิมแสงงาม ไมมี ครบ ครบ 

21 ทพญ. ปริยากร  ชัยมงคล ไมมี ครบ ครบ 

22 ทพ. ปวัน  กอบกิจสกุล ไมมี ครบ ครบ 

23 ทพ. พงศกร  วารินทร มี ไมครบ ใบอนุญาต 

24 ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

25 ทพญ. พนิตา  สืบสุรียกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

26 ทพญ. พิชญา  วัฒนไกร ไมมี ครบ ครบ 

27 ทพ. พีรพัฒน  ธํารงดุลภาค มี ไมครบ ใบอนุญาต,หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

28 ทพญ. ภัทริยากรณ  ศรบีุรุษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

29 ทพญ. มณฑา  นิธิไชโย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

30 ทพญ. วิชญาตรี  ยศแผน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

31 ทพญ. ศศกร  รพีธนธร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

32 ทพญ. ศุภมาศ  ปริสัญโญดม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

33 ทพญ. สมาพร  ศรีประเสริฐ  มี ครบ ครบ 

34 ทพญ. สโรชินี  ไวยคณี ไมมี ครบ ครบ 

35 ทพญ. สลิลรัตน  หอมหวล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

36 ทพญ. สุชาชิษม  ลาดพราว มี ครบ ครบ 

37 ทพญ. สุภา  จันทะเสน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

38 ทพญ. สุภาภรณ  ชุมอักษร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

39 ทพญ. สุรีพร  งามบุญศิริสิงห ไมมี ครบ ครบ 

40 ทพ. เอกพล  พลเสนา มี ครบ ครบ 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กณิตนันท  สุนันตะ มี ครบ ครบ 

2 ทพ. กฤษฎา โตศักด์ิภราเลิศ ไมมี ครบ ครบ 

3 ทพญ. กันตพร  ทวีอักษรพันธ มี ครบ ครบ 

4 ทพญ. กิตต์ิภารัช  กมลธรรม ไมมี ครบ ครบ 

5 ทพญ. จริญญา  ปฐมบุรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

6 ทพญ. จินตนา  ทัศนพานนท ไมมี ครบ ครบ 

7 ทพ. จุฬาภรณ  ศรีพวาทกุล มี ครบ ครบ 

8 ทพญ. ชญาดา  ชโลธร ไมมี ครบ ครบ 

9 ทพญ. ชลลดา  หลอพิเชียร มี ครบ ครบ 

10 ทพ. ฐิตินพ  ริยะตานนท มี ครบ ครบ 

11 ทพญ. ณัฏฐา  ตัณฑเสถียร ไมมี ครบ ครบ 

12 ทพ. ณัฐชนน  ศิริพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

13 ทพญ. ณัฐพร  เลาหทวีรุงเรือง  ไมมี ครบ ครบ 

14 ทพญ. ดุษฎี  กอกองวิศรุต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

15 ทพ. ทรงศักด์ิ  มั่นคงสุจริต มี ครบ ครบ 

16 ทพ. ธนิตย  เชียรจรัสวงศ ไมมี ครบ ครบ 

17 ทพญ. ธัญญา  บํารุงศักด์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

18 ทพญ. ธีมาพร  ทองศิริกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
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ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

19 ทพ. ธีระยุทธ  รัตนเดช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

20 ทพญ. นงลักษณ  แซต้ัง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

21 ทพญ. นวรัตน  วรวงศากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

22 ทพญ. นัดดา  มนูญศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

23 ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มี ครบ ครบ 

24 ทพญ. ปจิมา  ไทยธรรมยานนท มี ครบ ครบ 

25 ทพญ. ปฐมา  สิงหบุรานุรักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

26 ทพญ. ปราง  วิวรรธนดิฐกุล ไมมี ครบ ครบ 

27 ทพญ. ปริศรี  ศิลปศร   มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

28 ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

29 ทพญ. ปยนาฏ  สงคงคา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

30 ทพญ. ปยโศภิษฐ  เจนชัยจิตรวนิช ไมมี ครบ ครบ 

31 ทพญ. พธู  สุระประเสริฐ ไมมี ครบ ครบ 

32 ทพญ. พนิดา  วัฒนตระกูลชาติ ไมมี ครบ ครบ 

33 ทพญ. พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมี ไมครบ ใบอนุญาต 

34 ทพญ. พรพุทธิ  ภัทรวุฒิพร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

35 ทพญ. พราวชมพู  พวงมะลิต ไมมี ครบ ครบ 

36 ทพ. พลวุฒิ  ปล้ืมสัมพันธ ไมมี ครบ ครบ 

37 ทพญ. พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

38 ทพ. พิพัฒน  เลาหวินิจกุล ไมมี ครบ ครบ 

39 ทพญ. พิมพชนก  ฟูศิริ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

40 ทพญ. พิมพภัสสร พริกบุญจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

41 ทพญ. เมทินี  วิวัฒนาสิทธิพงศ ไมมี ครบ ครบ 

42 ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร ไมมี ครบ ครบ 

43 ทพญ. ลลิตา  ศุภนิตยานนท ไมมี ครบ ครบ 

44 ทพญ. วรวีร  ไตรสิงห มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

45 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

46 ทพ. วิทวัส  มงคลชาติ มี ครบ ครบ 

47 ทพ. วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมี ครบ ครบ 

48 ทพ. ศุภชัย  ชนะชัย  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด,ใบอนุญาต 

49 ทพญ. สราวรรณ  สิริพันธนะ มี ครบ ครบ 
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ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารที่ขาด 

50 ทพญ. สาธินี  นฤปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

51 ทพญ. สิชารินีย  พฤกษชินวร ไมมี ครบ ครบ 

52 ทพญ. สุทิวา  เบญจกุล ไมมี ครบ ครบ 

53 ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

54 ทพ. อนุตร ประวิตรางกูร ไมมี ครบ ครบ 

55 ทพญ. อรณิชา  ผูกทวนทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

56 ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 

57 ทพ. อุดมศักด์ิ  เกียรติชัยไพบูลย ไมมี ครบ ครบ 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียนและดัดลวด 
วันพุธท่ี 9 มกราคม 2556 เวลา 09:00 – 15:00 น.  
ณ หองประชุมสุทธาสิโนบล อาคาร 1 ช้ัน 4 , หองบรรยาย 6 อาคาร 2 ช้ัน 4  และหองปฏิบัติการ 3 อาคาร 7 ช้ัน 4 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
หมายเหตุ : ใหผูสมัครสอบเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการสอบดัดลวดประกอบดวย 

- คีม Bird beak 
- คีมตัดลวด 
- ดินสอ marker 
- ไมโปรแทรกเตอร 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันศุกรท่ี 18 มกราคม 2556  เวลา 09:00 น. เปนตนไป  
ณ หองประชุมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน อาคาร 2 ช้ัน 3  คณะทันตแพทยศาสตร หาวิทยาลัยเชียงใหม 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ.กมลชนก  ศรีเมืองธน ไมมี ครบ - 

2 ทพ.คมกริช ละคร มี ไมครบ คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

3 ทพญ.นันทิยา  เดชวีระธรรม มี ไมครบ รูปถาย, หนังสืออนุมัติจากตนสังกัด 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

4 ทพ.บุญฑริก  นิยติวัฒนชาญชัย มี ไมครบ คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

5 ทพ.ยศวดี  มานะภกัด ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

6 ทพญ.วิมพวิภา วิเชียรรัตน มี ไมครบ รูปถาย, ใบประกอบโรคศิลปะ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7 ทพญ.อัญญากรณ  ทีฆกุล มี ไมครบ คะแนนผลภาษาอังกฤษ CU-TEP 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนงัสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  7  มกราคม 2556  เวลา  09.00-12.00 น. 
หองประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 2 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  23  มกราคม 2556  เวลา  13.00-16.00 น. 
หองประชุมทานผูหญิงอรุณ ีราชากร   ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ  
อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 7  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
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9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทพ.วรกฤศ  กล่ินอุบล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี  18   มกราคม   2556    เวลา  09.00 - 12.00 น.  

หองประชุมภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว   อาคารทันตกรรม 5   ช้ัน 4 
 คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  18  มกราคม  2556    เวลา  13.00 - 16.00 น.  
หองประชุมภาควิชาทันตกรรมบดเค้ียว   อาคารทันตกรรม 5   ช้ัน 4 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
 

 
       ประกาศ   ณ   วันท่ี   24   ธันวาคม  พ.ศ.2555 
 
                         

                                                                                                        (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


