
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  12/2555 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาตางๆ  ประจําป 2555 
 

 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ/วุฒิบัตร 

แสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทย  ประจําป 2555 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2555 ดังตอไปนี้ 
 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

  รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อขออนุมัติบัตร จาํนวน 5 คน 
  1.  ทพญ.เกตุกญัญา  สุวรรณประทีป 
  2.  ทพญ.งามพร  ธัญญะกิจไพศาล 
  3.  ทพญ.ธนพร  รักสุจริต 
  4.  ทพญ.สุธาภา  ศรีอรุโณทัย 
  5.  ทพญ.อธิชาต  กาญจนอุทัย 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อขออนุมัติบัตร จํานวน 4 คน 
  1.  ทพญ.จุรี  จินตวงศวานิช 
  2.  ทพญ.วรพรรณ  เลอวีน (ตรีวัฒนาวงศ) 
  3.  ทพ.วัลลภ  จันทรสวาง 
  4.  ทพ.วุฒิ  เกยีรติวงศ 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อขอวุฒิบัตร จํานวน 14 คน 
  1.  ทพ.กิตตินนัท  โชติแกว 
  2.  ทพญ.เจติยา  อ้ึงนภาธานนิทร 
  3.  ทพญ.ชุติวรรณ  รุงเรือง 
  4.  ทพญ.ฐิติภา  หรรษภิญโญ 
  5.  ทพ.ปกรณ  สงศิริ 
  6.  ทพญ.เพ็ญประภา  ชิวชรัตน 
  7.  ทพญ.รัชฎา  ล้ิมวัฒนพรชัย   
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8.  ทพญ.ลักษมสิรี  เลาหะนันท 

  9.  ทพ.วิทยา  วสุเมธารัศมี 
  10.  ร.อ.ทพญ.ศิรประภา  ศรีทองสุข 
  11.  ทพญ.สมศรี  กลาจอหอ  

12.  ทพ.สุภชัย  เกียรติสกุลทอง 
  13.  ทพญ.สุภีพันธุ  บุณยรัตนสุนทร   

14.  ทพญ.อรทัย  วัชรินทรพร 
  รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อขอวุฒิบัตร จํานวน 9 คน 
  1.  ทพญ.ณัฏฐกฤตา  พลอยลอมเพชร 
  2.  ทพญ.ณัฐิน ี พรหมพิทักษ 
  3.  ทพญ.ดวงฤดี  พลนิวัตนวงศ 
  4.  ทพญ.พิมพลักษณ  หลอวริิยากุล 
  5.  ทพญ.พีริยา  รัตนวงศไพบูลย 
  6.  ทพญ.รัตนาภรณ  ปนทองพันธุ 
  7.  ทพญ.วลัยทิพย  เจิมววิัฒนกุล   
  8.  ทพญ.อกนษิฐ  อูรังสิมาวงศ 
  9.  ทพญ.อรอุมา  สันติสุขนิรันดร   
  กําหนดการสอบ  
  สอบขอเขียน วันท่ี 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7  
    คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

สอบปากเปลาและรายงานผูปวย วันท่ี 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.  
หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ชิตวรี  ลีตระกูลวรรณา ขอเขียน 

 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.เฉลิมพร  พงษศิริโสภาพร ขอเขียน 
2. ทพญ.มินตรา  วุฒิคุณ ขอเขียน 
3. ทพญ.วรรณศรี  สุวรรณฤทธ์ิ ขอเขียน 
4. ทพ.อวิรุทธ  คลายศิริ ขอเขียน 
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กําหนดการสอบขอเขียน 

   วันสอบ  วันอังคารท่ี 7  สิงหาคม 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานท่ีสอบ หอง 720 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมนวมราช 80 

     คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

3. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนุมัติบัตร 

   1. ทพญ.เกศรินทร  เจริญแสงสุริยา 
   2. ทพ.เจษฎา  ปญญาศร 
   3. ทพ.นรชัย  วงศกรเชาวลิต 
   4. ทพญ.พรทิพย  แซอ้ึง 
   5. ทพ.วรวุฒิ  สหัสเนตร 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่ออนมัุติบัตร 
   1. ทพญ.เกษรา  ปทมพันธุ 
   2. ทพ.นรชัย  วงศกรเชาวลิต 
   3. ทพ.ปุณยวีร  วีระโสภณ 
   4. ทพญ.พรทิพย  แซอ้ึง 
   5. ทพ.ภูมิศักดิ ์ เลาวกุล 
   6. ทพ.วีระพนัธ  อุนเมืองทอง 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร 
   1. ทพญ.จิดาภา  โพธิดา 
   2. ทพญ.จีรนนัท  ศรีอนันต 
   3. ทพญ.นลินสุดา  วงศสวัสดิ์ 
   4. ทพญ.นันทิดา  หลอประเสริฐกุล 
   5. ทพ.มงคล  เดนเพชรกุล 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อวุฒบัิตร 
   1. ทพญ.กุลชลี  ฉัตรวีระชัยกิจ 
   2. ทพญ.จันทนา  วังจัน๋ 
   3. ทพญ.จีรนนัท  ศรีอนันต 
   4. ทพ.ปกิต  ตุงสวัสดิ์ 
   5. ทพญ.ศุภกญัญา  อรามเมือง 
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กําหนดการสอบ 
  สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
  วันจนัทรท่ี 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ณ หอง M 710 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผูเขาสอบรายงานตัว เวลา 08.00 น. 
  สอบขอเขียน 
  วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  ณ หอง M 710 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผูเขาสอบรายงานตัว เวลา 08.30 น. 

 
4. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร จํานวน 12 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล สมัครสอบ รายการสอบ 

1. ทพญ. จตุพร  จันทรานนท วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

2. ทพญ. จุฑารัตน  เช่ียววานิช วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

3. ทพญ. ชาลินี  เทศศรี วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

4. ทพญ. ดรุณ ี โอวิทยากุล วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

5. ทพญ. ปทมานุช  โอฬาริ วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

6. ทพญ. รุงนภา  ศรีเปน วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

7. ทพญ. ศุภนาถ  รัตนสิงห วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

8. ทพ. โสมนัด  มูลคํา วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

9. ทพญ. หฤทัย  ไชยศรี วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

10. ทพ. อภินันท  ชัยทิศานันต วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

11. ทพญ. อังศุมาลี มานะธิติการ วุฒิบัตร ขอเขียน+ปากเปลาและรายงานผูปวย 

12. ทพญ. ปวีณา  หงสเกรียงไกร อนุมัติบัตร ขอเขียน 

 
  กําหนดการสอบขอเขียน 
  วันจนัทรท่ี 23 กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00-11.00 น. ความรูท่ัวไป กฎหมายวิชาชีพ 
         เจตคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00-11.00 น. ความรูเฉพาะสาขาทันตกรรมท่ัวไป (1) 
              เวลา 13.00-15.00 น. ความรูเฉพาะสาขาทันตกรรมท่ัวไป (2) 
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การสอบปากเปลาและเสนอรายงานผูปวย 

  วันพุธท่ี 8 สิงหาคม 2555 
ลําดับ ชื่อ-สกุล เวลาสอบ 

1. ทพ. อภินันท  ชัยทิศานันต 09.00-10.00 น. 

2. ทพญ. ศุภนาถ  รัตนสิงห 10.10-11.10 น. 

3. ทพญ. อังศุมาลี มานะธิติการ 11.20-12.20 น. 

4. ทพญ. หฤทัย  ไชยศรี 13.00-14.00 น. 

5. ทพญ. ชาลินี  เทศศรี 14.10-15.10 น. 

6. ทพ. โสมนัด  มูลคํา 15.20-16.20 น. 

 
  วันพฤหัสดีท่ี 9 สิงหาคม 2555 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เวลาสอบ 

1. ทพญ. จตุพร  จันทรานนท 09.00-10.00 น. 

2. ทพญ. ปทมานุช  โอฬาริ 10.10-11.10 น. 

3. ทพญ. จุฑารัตน  เช่ียววานิช 11.20-12.20 น. 

4. ทพญ. รุงนภา  ศรีเปน 13.00-14.00 น. 

5. ทพญ. ดรุณ ี โอวิทยากุล 14.10-15.10 น. 
 

  สถานท่ีสอบ หองประชุมสุขุมาลย  ชลารักษ  ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ซอยบําราศนราดูร 
ถนนติวานนท จังหวดันนทบุรี 

 
5. สาขาปริทันตวิทยา 
 

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนุมัติบัตร 
   1. ทพญ.เบญจพร  มีหลีสวัสดิ์ 
   2. ทพญ.ปยะมาศ  เอมอ่ิมอนันต 
   3. ทพ.มหัทธน  พูลเกษร 

4. ทพญ.ศิริกาญจน  โพธิคุณ 
ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒบัิตร 

   1. ทพญ.กนกวรรณ  พัฒนไพรสณฑ 
2. ทพญ.ปาริชาต  ไพรคณะฮก 
3. ทพ.พันธกานต  อาสาสรรพกิจ 
4. ทพญ.พัสสิน ี ชางสุพรรณ 
5. ทพญ.แพรวไพลิน  สมพีรวงศ 
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6. ทพ.ภาณุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
7. ทพญ.สุจารี  โงววัฒนา 

ผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่ออนุมัติบัตร 
   1. ทพญ.จิตติมา  มะกรูดทอง 

2. ทพญ.วรรณฤดี  ล้ิมศรีเจริญ 
3. ทพญ.ศิริกาญจน  โพธิคุณ 
4. ทพญ.สุชาดา  พันธุรักษ 

ผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่อวุฒิบัตร 
   1..ทพญ.เกศริน  ชัฎสุนทร 

2. ทพญ.ปณฑรี  ชูสมบัติ 
3. ทพญ.ปาริชาต  ไพรคณะฮก 
4. ทพญ.พินีกาญจน  ลาภานนัท 
5. ทพญ.แพรวไพลิน  สมพีรวงศ 
 6. ทพญ.รุจิราภรณ  เอ่ียมศรี 

  7. ทพญ.สกุลรัตน  เชาววิศวชัย 
กําหนดการ วัน/เวลา สถานท่ีสอบ 
สอบขอเขียน 
วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม M 709 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
สอบปากเปลา 
วันพฤหัสบดี ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ณ หองประชุม M 704 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

   ทพญ.จิตติมา  มะกรูดทอง  เวลา 08.00 – 09.45 น. 
   ทพญ.ปาริชาต  ไพรคณะฮก  เวลา 10.00 – 11.45 น. 
   ทพญ.พินีกาญจน  ลาภานนัท  เวลา 13.00 – 14.45 น. 

ณ หองประชุม S 704 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
   ทพญ.ปณฑรี  ชูสมบัติ   เวลา 08.00 – 09.45 น. 

   ทพญ.สุชาดา  พันธุรักษ   เวลา 10.00 – 11.45 น. 
   ทพญ.แพรวไพลิน  สมพีรวงศ  เวลา 13.00 – 14.45 น. 
   ทพญ.สกุลรัตน  เชาววิศวชัย  เวลา 15.00 – 16.45 น. 
 
 
 



 7
 

ณ หองประชุม S 705 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
   ทพญ.รุจิราภรณ  เอ่ียมศรี   เวลา 08.00 – 09.45 น. 

   ทพญ.ศิริกาญจน  โพธิคุณ  เวลา 10.00 – 11.45 น. 
   ทพญ.วรรณฤดี  ล้ิมศรีเจริญ  เวลา 13.00 – 14.45 น. 
   ทพญ.เกศริน  ชัฎสุนทร   เวลา 15.00 – 16.45 น. 
 

 6. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 
1. ทพ. กองพล  ดอกบัวแกว 

2. ทพ. เกียรติศักดิ ์ ปงวณิช 

3. ทพญ. จีราภรณ  พัฒนศิริมงคล 

4. ทพญ. ชลธิดา  อรรถาผล 

5. ทพญ. เตือนใจ  กลาแข็ง 

6. ทพ. ธนกร  ลิรัฐพงค 

7. ทพ. นรินทร  ไชยประดิษฐ 

8. ทพ. ประมินทร  จีระศิลป 

9. ทพญ. พิมพชยา  ดุษฎีพันธนนท 

10. ทพ. ไพบูลย  แสงยืนยงพิพัฒน 

11. ทพญ. ภัสสรา  ชางเกตุ 

12. ทพ. ภาณ ุ กลับอําไพ 

13. ทพ. ภูริศร  สาครวาสี 

14. ทพ. รุจนพล  อมรลักษณานนท 

15. ทพ. วรพงษ  ไตรวฒุานนท 

16. ทพญ. วิยะดา  บัวสาย 

17. ทพ. วิศรุต  กางทา 

18. ทพญ. สุณิสา  โรจนวิภาต 

19. ทพ. อนิวรรต  มวงจันทร 

20. ทพญ. อรุณรัตน  เวชเตง 

21. ทพ. อุดม  เช้ือศิริถาวร 

22. ทพ. เอนก   วิสุทธิศักดิ ์
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กําหนดการสอบขอเขียน 
   วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. 

หองประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  กําหนดการสอบปากเปลา 
   วันพฤหัสบดท่ีี 26 และ วนัศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2555  เวลา 08.00-17.00 น. 

หองประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
           7. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 12 คน คือ 
 

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

1. ทพญ. พรธิดา  วิสุทธิวัฒนากร วุฒิบัตร 

2. ทพ. ชัยสุรัติ  ถกลภักด ี วุฒิบัตร 

3. ทพญ. นิธิวดี  หอมจนัทร วุฒิบัตร 

4. ทพญ. นิรมล  องอาจวาณิชย วุฒิบัตร 

5. ทพ. วรธรรม  ปญญางาม วุฒิบัตร 

6. ทพญ. วาสนา  เมธาวกีุลชัย วุฒิบัตร 

7. ทพ. วิทยา แชมชอย วุฒิบัตร 

8. ทพญ. สุชาดา  โพธิกิจ วุฒิบัตร 

9. ทพญ. อภิญญา  วองวัฒนาศิลป วุฒิบัตร 

10. ทพ.ดร. ชูเกียรติ  วชิรลาภไพฑูรย อนุมัติบัตร 

11. ทพญ. พนารัตน  ขอดแกว อนุมัติบัตร 
12. ทพญ. นวลพรรณ  สุวรรณสัมฤทธ์ิ วุฒิบัตร 

 

วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 

เวลา สอบ CD หอง M 701 สอบ RPD หอง M 705 สอบ FPD หอง M 706 
09.00 – 10.00 น. 2. ทพ.ชัยสุรัติ  ถกลภักด ี 3. ทพญ.นิธิวดี  หอมจันทร 4. ทพญ.นิรมล  องอาจวาณิชย 
10.00 – 11.00 น. 5. ทพ.วรธรรม  ปญญางาม 6. ทพญ.วาสนา  เมธาวีกุลชัย 7. ทพ.วิทยา แชมชอย 
11.00 – 12.00 น. 4. ทพญ.นิรมล  องอาจวาณิชย 2. ทพ.ชัยสุรัติ  ถกลภักด ี 3. ทพญ.นิธิวดี  หอมจันทร 
13.00 – 14.00 น. 7. ทพ.วิทยา แชมชอย 5. ทพ.วรธรรม  ปญญางาม 6. ทพญ.วาสนา  เมธาวีกุลชัย 
14.00 – 15.00 น. 3. ทพญ.นิธิวดี  หอมจันทร 4. ทพญ.นิรมล  องอาจวาณิชย 2. ทพ.ชัยสุรัติ  ถกลภักด ี
15.00 – 16.00 น. 6. ทพญ.วาสนา  เมธาวีกุลชัย 7. ทพ.วิทยา แชมชอย 5. ทพ.วรธรรม  ปญญางาม 
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วันพุธท่ี 8 สิงหาคม 2555 
เวลา สอบ CD หอง M 701 สอบ RPD หอง M 705 สอบ FPD หอง M 706 

09.00 – 10.00 น. 8. ทพญ.สุชาดา  โพธิกิจ 9. ทพญ.อภิญญา  วองวัฒนาศิลป 10. ทพ.ชูเกียรติ  วชิรลาภไพฑูรย 
10.00 – 11.00 น. 11. ทพญ.พนารัตน  ขอดแกว 12. ทพญ.นวลพรรณ  สุวรรณ

สัมฤทธิ์ 
1. ทพญ.พรธิดา  วิสุทธิวัฒนากร 

11.00 – 12.00 น. 10. ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย 8. ทพญ.สุชาดา  โพธิกิจ 9. ทพญ.อภิญญา  วองวัฒนาศิลป 
13.00 – 14.00 น. .................. 11. ทพญ.พนารัตน  ขอดแกว 12. ทพญ.นวลพรรณ  สวุรรณ

สัมฤทธิ์ 
14.00 – 15.00 น. 9. ทพญ.อภิญญา  วองวัฒนาศิลป 10. ทพ.ชูเกียรติ  วชิรลาภไพฑูรย 8. ทพญ.สุชาดา  โพธิกิจ 
15.00 – 16.00 น. 12. ทพญ.นวลพรรณ  สุวรรณ

สัมฤทธิ์ 
.................. 11. ทพญ.พนารัตน  ขอดแกว 

กําหนดสถานท่ีสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 
วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 และวนัพุธท่ี 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ. อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ ช้ัน 7 หอง M 701, M 705 และ M 706 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้ 
 

หอง สถานท่ี 
หองพักอาจารย หองรับรองติดหอง L 704 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
หองสอบ CD หอง M 701 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ ช้ัน 7 
หองสอบ RPD หอง M 705 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ ช้ัน 7 
หองสอบ FPD หอง M 706 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ ช้ัน 7 
หองพักผูสมัครสอบ หองรับรองติดหอง L 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
 
หมายเหตุ กําหนดใหผูมีสิทธิสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลาท้ัง 12 คน ติดตอ ทพญ.กาญจนา  กาญจน
ทวีวัฒน ทางอีเมล kanchana kanchanatawewat <kk_tawewat@yahoo.com> เพื่อทําความ
เขาใจในรายละเอียดสําหรับการเตรียมสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา   

 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 15 คน คือ 

เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

12. ทพญ. นวลพรรณ  สุวรรณสัมฤทธ์ิ วุฒิบัตร 

13. ทพญ. กษมา  จุลเสวก วุฒิบัตร 

14. ทพญ. จอมใจ  นพศิริ วุฒิบัตร 

15. ทพญ. ชมพูนุท  รัตนเชษฐากุล วุฒิบัตร 

16. ทพญ. ณัฐจิรา  จิตติถาวร วุฒิบัตร 
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เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

17. ทพญ. ธิดาพร แซล่ิม วุฒิบัตร 

18. ทพญ. ธีราภรณ  ชุนเจริญ วุฒิบัตร 

19. ทพญ. นารถลดา  โอสถากุล วุฒิบัตร 

20. ทพญ. พิริยา  สุดสวัสดิ์ วุฒิบัตร 

21. ทพ. สุชาต  จี้มูล วุฒิบัตร 

22. ทพ. ยศณรงค  อ่ิมหนํา อนุมัติบัตร 
23. ทพญ. รัญชนา  สุรพัฒนานนท อนุมัติบัตร 
24. ทพญ. สุปราณี  ต้ังนมิมานนรด ี อนุมัติบัตร 
25. ทพญ. หทัยรัตน  เลขะธนะ อนุมัติบัตร 
26. ทพ. อรรถวิทย  เดชะอําไพ อนุมัติบัตร 

 
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียน 
วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ. หอง L 701  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 7 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
หมายเหตุ กําหนดใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนเดนิทางไปถึงหองสอบกอนเวลา 09.00 น. ถามาสาย 30 นาที 

   คณะกรรมการสอบมีสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ และใหคะแนนเปน 0 ในการสอบคร้ังนี้ 
 

 
8. สาขาทันตสาธารณสุข 

     

   รายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน 
   1.  ทพญ.จรัสศรี  ศรีนฤพัฒน 
   2. ทพญ.ชัญญา  ธีระโชติ 
   3. ทพญ.ทิฐสรินทร  มานะกิจ 
   4. ทพ.ปกรณ  จิตรกฤษฎากุล 
   5. ทพญ.ปณัฏ  ปยคุณากร 
   6. ทพญ.พัชรี  เรืองงาม 
   7. ทพญ.ศุภาวรรณ  เศาณานนท 
   8. ทพญ.สุรียพร  โพธ์ิศรีทอง 
   9. ทพญ.หฤทัย  สุขเจริญโกศล 
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รายชื่อผูมีสิทธิสอบปากเปลา โดยการนาํเสนอโครงการหรือผลงานวิจัย 
1. ทพญ.จรัสศรี  ศรีนฤพัฒน 
2. ทพญ.ทิฐสรินทร  มานะกิจ 
3. ทพญ.พัชรี  เรืองงาม 
4. ทพญ.หฤทัย  สุขเจริญโกศล 
กําหนดการสอบขอเขียน   วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 โดยมีกําหนดการ ดงันี้ 

 เวลา 08.00 – 08.30 น.  ผูมีสิทธิสอบลงทะเบียน เตรียมและติดต้ังส่ือการนําเสนอ 
 เวลา 08.30 – 12.00 น.  สอบขอเขียน 

กําหนดการสอบปากเปลา  วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 โดยมีกําหนดการ ดงันี้ 
 เวลา 12.30 – 13.00 น.  ผูมีสิทธิสอบลงทะเบียน เตรียมและติดต้ังส่ือการนําเสนอ 
 เวลา 13.00 – 15.00 น.  สอบนําเสนอ 
 สถานท่ีสอบ   หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา 
   ช้ัน 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 

 
 9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร 
ท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1 ทพญ. พรรณนิภา  ธรรมสมบัติ (เวชศาสตรชองปาก) ขอเขียน ปากเปลา และรายงานผูปวย 

2 ทพญ. สมรรจน  อาภรณเอ่ียม (เวชศาสตรชองปาก) ขอเขียน ปากเปลา และรายงานผูปวย 

3 ทพญ. สุภารัตน  ธรรมรัตน (เวชศาสตรชองปาก) ขอเขียน ปากเปลา และรายงานผูปวย 

4 ทพ. ราชัย  จึงสมจติต (พยาธิวิทยาชองปาก) ปากเปลา และรายงานผูปวย 

5 ทพญ. สุฤดี  ฉินทกานันท (ทันตกรรมบดเค้ียว) ขอเขียน 
 

สอบขอเขียน 
วันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ หอง M 704 ศูนยหองประชุมและหองบรรยาย ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
สอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา วันพุธท่ี 8 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.00 น.โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. สอบปากเปลา Basic Diagnostic Sciences และรายงานผูปวย    
เวลา 8.30 - 12.30 น.    ณ หอง S703 ช้ัน 7 ศูนยหองประชุมและหองบรรยาย ช้ัน 7 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

      หมายเหตุ ผูเขาสอบจะใชเวลาในการสอบโดยประมาณ คนละ 1 ช่ัวโมง 
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2. สอบปากเปลาวิชาเฉพาะ 
เวลา 13.00-16.00 น. สาขาเวชศาสตรชองปาก 

ณ หอง S 702 ศูนยหองประชุมและหองบรรยาย ช้ัน 7  
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาพยาธิวิทยาชองปาก 
ณ หอง S 703 ศูนยหองประชุมและหองบรรยาย ช้ัน 7  
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ ผูเขาสอบจะใชเวลาในการสอบโดยประมาณ คนละ 1 ช่ัวโมง 
 

 10. สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร มีดังนี ้
1. ทพญ.กรองกาญจน พรสูงสง  สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.จิตรวรี  จิตต้ังสมบูรณ   สอบขอเขียน 
3. ทพญ.ฐานิต  เตชะทักขิญพันธุ   สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพญ.ปริญดา  ทัศณรงค   สอบขอเขียน  สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
5. ทพญ.ปวีรลดา  คุมญาติ   สอบขอเขียน 
6. ทพญ. พรพรรณ  กิตติญาณปญญา  สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
7. ทพญ.พิชานาฏ  หล่ิมวิรัติ   สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
8. ทพญ.ลลิดา  อสัตถพฤกษ   สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
9. ทพญ.วรณนั  ประพันธศิลป   สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
10. ทพญ.วิญญรักษ  วุนซ้ิว   สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
11. ทพ.สมกมล  วนิชวัฒนะ   สอบขอเขียน 
12. ทพญ.สุภาณี  ไหลภาภรณ   สอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
13. ทพญ.เหมือนฝน วงศการดี   สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
14. ทพญ.อรอุมา  คงทวีเลิศ   สอบปากเปลาและรายงานผูปวย 

กําหนดการสอบขอเขียน วันพฤหัสบดท่ีี 26 กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย วันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
สถานท่ีสอบจะแจงใหทราบภายหลัง 

 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี   22  มิถุนายน พ.ศ.2555 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


