
 
 

 ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  25/2556 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2557 
 

 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศการรับสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2557  สาขาตางๆ นั้น 
 บัดนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลว โดยมีรายช่ือผูมีสิทธิสอบเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 

1.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ  
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ  

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กมลวรรณ  กิติพิมล  ไมมี ครบ - 
2 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. กรวิทย  สถาพรพิบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพ กฤปนนท  พฤกษศรีตะกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. กิติยา  นิ่มสกลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพ. จตุพล  รุจิรวนชิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพ. จักกพล  สมสะอาด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. จิรวรรณ  ชาติพิทักษ ไมมี ไมครบ ขาดสําเนาใบอนุญาต 
10 ทพญ. จุฑาวรรณ  ศรีโพธ์ิทองนาค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 รต. ฉัตรชัย  ภักดอีภินันท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพญ. ชฎีมาศ  ชัยวิริยะวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. ชวนชม  ศิริสุวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพ. ชวาล  ผดุงลาภพิสิฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพญ. ฐิติกา  โพธ์ิถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. ฐิติรัตน  ฉัตรเฉลิมพันธุ ไมมี ครบ - 
17 ทพ. ณัฐพงษ  วงษโคเมท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพ. ณัฐพล  พินิจพรชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

19 ทพ. ณัฐวฒิุ  พารักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
20 ทพญ. ดนุนุช  กุลโชครังสรรค ไมมี ครบ - 
21 ทพญ. ดรัณ  จิระวิชิตชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
22 ทพญ. ทิพานัน  ญาณีสราพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. ธนัชพรรณ  ปยอนันตกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
24 ทพญ. ธัญลักษณ  รัตนกังวานวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพญ. ธันยพร  ภมรสุพรวิชิต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
26 ทพญ. ธิดา  วรรังสฤษฎ์ิ ไมมี ครบ - 
27 ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพญ. ธีรัจฉรา  เผือกขาว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
29 ทพ. นิพิฐ  สุภาจารุพันธุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
30 ทพญ. บุศรินทร  คําเงิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
31 ทพญ. ปริสุทธ  พงศไตรภูมิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
32 เรือโท ปารเมศ  ล่ิวเฉลิมวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
33 ทพญ. ปยอร  ทักษพนัธุ ไมมี ครบ - 
34 ทพญ. พธู  สุระประเสริฐ ไมมี ครบ - 
35 ทพญ. พัชราภรณ  บุญเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
36 ทพญ. พัชรินทร  เรืองมงคลเลิศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
37 ทพญ. พัชรี  ไพรสุขวิศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
38 ทพญ. พิมพสุภา  กิจศรีเจริญชัย ไมมี ครบ - 
39 ทพ. พิสิษฐ  ภูริหิรัณย มี ครบ - 
40 ทพ. พีรติ  โฆษะฐิ มี ครบ - 
41 ทพญ. ภาชิน ี ปล่ังพิมาย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
42 ทพญ. ภูริตา  จโนภาส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
43 ทพญ. ภูริตา  รังษีวงศ ไมมี ครบ - 
44 ทพญ. มนสิการ  โพธ์ิเพชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
45 ทพญ. เมฑิณ ี อังศุรัตนเวช ไมมี ไมครบ ขาดสําเนาใบปริญญา 
46 ทพ. รณยศ  จินตนา ไมมี ครบ - 
47 ทพญ. รณิดา  ไววอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
48 ทพญ. ลักษมน  ฉายาวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
49 ทพญ. ลัดดาวัลย  ปติอํานวยทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
50 ทพญ. วรวนิต  สุวรรณบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
51 ทพญ. วรวรรณ  ซ้ึงจิตตวิสุทธิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

52 ทพ วรวัฒน  วรรธนะศิรินทร ไมมี ไมครบ ขาดสําเนาใบอนุญาต 
53 ทพญ. วรางรัตน  วรวงศสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
54 ทพ. วันจกัร  สันติประชา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
55 ทพ. วีรพล  ศฤงคารศิริ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
56 ทพ. ศมน  มโนสุนทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
57 ทพ. ศศิวุฒ  ศรีสําอางค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
58 ทพ. ศากร  หุนสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
59 ทพญ. สันหสิริ  อินทรเผือก ไมมี ครบ - 
60 ทพญ. สินี  สุขานนทสวัสดิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
61 ทพ. สิริกุล  เกรียงไกรวงศ ไมมี ไมครบ ขาดสําเนาใบปริญญา 
62 ทพญ. สุชนิกา  ชินะชัชวารัตน ไมมี ครบ - 
63 ทพญ. สุธาสินี  สุนทรวิภาต มี ครบ - 
64 ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
65 ทพญ. สุภัควิณ ี สักกายะกรมงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
66 ทพญ. หทัยรัตน  วงศสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
67 ทพญ. อมรทิพย  บุญบางเก็ง มี ครบ - 
68 ทพ. อรรถสิทธ์ิ  บุญบานเย็น มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
69 ทพญ. อัจฉริยา  ต้ังจติรตรง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
70 ทพ. อิสรวัสส  ศิริสถิตย ไมมี ไมครบ ขาดสําเนาใบปริญญา 
71 ทพญ. ฮูดา  โตะตาหยง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ 1.  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
2.  ผูสมัครท่ีเลือกคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โปรดสงเอกสารเพิ่มเติม

ให ค รบต าม   ร า ยละ เ อี ย ดก า ร เป ด รับส มัคร เ ข า ฝ ก อบรม เ พ่ื อ วุฒิ บั ต ร   ประ จํ าป ก า ร ศึ กษ า  2557           
ของคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร  

สาขาทันตกรรมประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2557 
 1. การคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน สาขาทันตกรรมประดิษฐ เปนการคัดเลือก
รวมกันของ 4 มหาวิทยาลัย อันประกอบดวย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
และมหาวิทยาลัยขอนแกน ดงันั้นผูสมัครจะตองระบุลําดบัการเลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกได 3 ลําดบั 
 2. วิธีการคัดเลือก ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 
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 3. เกณฑการพิจารณาท่ีถือวาผานการคัดเลือก คือ จะตองสอบผานท้ังการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 
 4. เง่ือนไขเฉพาะผูท่ีเลือกมหาวิทยาลัยมหิดล ตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในวันจันทรท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หองประชุมสมพร  เรืองผกา ช้ัน 5 อาคารศูนยการเรียนรูและ
นันทนาการ  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตพญาไท กรุงเทพฯ และตองชําระเงินคาสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 150 บาท 
 5. การสอบขอเขียน คณะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 2 ช่ัวโมง ขอสอบมี 4 หมวดๆ ละ 25 คะแนน     
เวลาสอบหมวดละ 30 นาที ดังนี้คือ 
  5.1  หมวดวิชาฟนเทียมท้ังปาก (Complete Denture, CD) 
  5.2  หมวดวิชาฟนเทียมติดแนน (Fixed Partial Denture, FPD) 
  5.3  หมวดวิชาฟนเทียมบางสวนถอดได (Removable Partial Denture, RPD) 
  5.4  หมวดวิชาทันตวัสดุศาสตร (Dental Materials, DM) 
 6. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 10 มกราคม 2557 ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
  6.1  การสอบขอเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หองประชุมสี  สิริสิงห  ช้ัน 2  อาคารสมเด็จยา  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                
  6.2  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ  ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ช้ัน 4 อาคาร 5 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  6.3  การสอบสัมภาษณ เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ช้ัน 4 อาคาร 5 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

7. องคประกอบการพิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ ไดแก 
  (1)  ประสบการณการประกอบวิชาชีพทันตกรรมประดิษฐ 
  (2)  ทัศนคติตอวิชาชีพทันตกรรมประดิษฐ 
  (3)  หนังสืออนุมัติใหลาศึกษาตอ (ผูท่ีมีตนสังกัด) 
  (4)  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรการฝกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ 
  (5)  แผนการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

(6)  บุคลิกลักษณะ และคาใชจายในการศึกษา 
8. คณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานระดับวุฒิบัตร สาขา           

ทันตกรรมประดิษฐ รวมกันพิจารณาสรุปผลการสอบคัดเลือกทุกสถาบันตามจํานวนรับท่ีประกาศไว และสํารอง    
(ถามี) โดยยึดเกณฑสัดสวนผูท่ีมีตนสังกัดตอผูท่ีไมมีตนสังกัด เทากับ 80 : 20 

9. ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
ประจําปการศึกษา 2557 รวบรวมสรุปผลการสอบคัดเลือกฯ เสนอประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
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 2. สาขาปริทันตวิทยา 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.กรวิทย  สถาพรพิบูลย มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

2.  ทญ.คคนางค  ศุภนิมิตกุล มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
 

3.  ทพ.ช่ืนมนัส  บํารุงศรี มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 

4.  ทญ.ดิษยวดี  เกตุทัต มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
 

5.  ทพ.ธีรวุฒิ  ต้ังเสถียร ไมมี ครบ - 
 

6.  ทพ.ศากร  หุนสุวรรณ มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 

2.  ทญ.นวลทิพย  ตปนียากร มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

3.  ทญ.นววรรณ  โสภณ มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

4.  ร.ท.หญิงประพรพรรณ  อุดมโชติ มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

5.  ทญ.ปติพร  พรพุทธานนท มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

6.  ทญ.ภัทรผจง  ลิมปธีระกุล ไมมี ครบ -  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

7.  ทญ.ภัทราพร  อัครทิวา มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

8.  ทญ.วลัยรัตน  ลียวัฒนานุพงศ มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

9.  ทญ.อนงคนาฏ  เอ่ียมสุภา มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

10.  ทญ.ออมจิตร  อายุพัฒน มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 
-  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 
-  คะแนนภาษาอังกฤษ 

11.  ทญ.อัจฉรา  ขวัญเยื้อง มี ไมครบ -  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัด 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนงัสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 
กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี 15 มกราคม 2557 เวลา  08.30 น. - 11.30 น. 
 หองประชุมทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 2 
 คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 
 หองประชุมภาควิชาปริทันตวิทยา  อาคารสมเด็จยา 93  ช้ัน 11  
 คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. จิราย ุ อนันทวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. จุฑาทิพย  กสิเกษตรสิริ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. ชวัลกร  กลวัชรศรัณย มี ครบ ครบ 
5 ทพญ. ณัฏฐา  วัจนะเสนาะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพ. นพพล บัวสถิตย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. นวลทิพย  ตปนียากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. นววรรณ  โสภณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. นาฎสิรี  พานเข็ม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ร.ท.หญิง ประพรพรรณ  อุดมโชติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. ปติพร  พรพุทธานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพญ. ปยฉัตร  บุรณพร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. ปยะพัชร  คุรทรงเกียรติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. พิชญาณ ี ต้ังจาตุรโสภณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพญ. ภณิตา  ภูพระอินทร ไมมี ครบ ครบ 
16 ทพ. ภัทร  ภูเจริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
17 ทพญ. ภัทรผจง  ลิมปธีระกุล ไมมี ครบ ครบ 
18 ทพญ. ภัทราพร  อัครทิวา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
19 ทพญ. ภาวณิ ี วงศวาน มี ครบ ครบ 
20 ทพญ. ยุวันดา  ทรัพยพิพัฒนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
21 ทพญ. รสริน  หงษถาวิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
22 ทพญ. วลัยรัตน  ลียวฒันานุพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. ศรีนภา  เซียวสมบูรณ มี ครบ ครบ 
24 ทพญ. อนงคนาฏ  เอ่ียมสุภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพญ. ออมจิตร  อายพุัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
26 ทพญ. อัจฉรา  ขวัญเยื้อง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

27 ทพญ. อารดา  ภัทรพงศานต์ิ มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,สําเนาใบ

ปริญญา 
28 ทพ. เอกรัตน  กล่ินกุหลาบ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. คคนางค  ศุภนิมิตกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ดิษยวดี  เกตุทัต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
       วันท่ี 6 มกราคม 2557  เวลา 13.30 – 15.30 น.  
 ณ หองประชุมสมพร  เรืองผกา อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ช้ัน 5 
 คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   

วิชาเฉพาะสาขาปริทันตวิทยา     
       วันท่ี 7  มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. 
 ณ หอง B4 – B5  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 17 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 15.00 น.   
 ณ หอง B12  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ช้ัน 7 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. พัชราพร  ทิพยปญญา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. ธนวัต  นิ้มเจริญ มี ครบ - 
3 ทพญ. วิรัชนี  อิงคไพโรจน ไมมี ครบ - 
4 ทพ. อิทธิวัฒน  ทามณีวนั มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. กรวิทย  สถาพรพิบูลย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพญ. ณัฏฐา  วัจนะเสนาะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. ปยฉัตร  บุรณพร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพญ. ภาวณิี  วงศวาน มี ครบ - 
5 ทพ. ศากร  หุนสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

6 ทพญ. อารดา  ภัทรพงศานต์ิ มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, สําเนา

ใบปริญญา 
 

ผูเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ร.ท.หญิง ประพรพรรณ  อุดมโชติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ภัทราพร  อัครทิวา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ออมจิตร  อายพุัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  16  มกราคม  2557   เวลา  13.00  – 16.00 น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานคณะ (1) (สีฟา) อาคาร 7 ช้ัน 2 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  16  มกราคม  2557   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 ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.จิดาภา  ศิลุจจัย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP , 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2.  ทญ.จิรัชญา  สาธิตพิฐกุล มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3.  ร.ท.หญิงณัฏฐา  ภิญโญโสภณ มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4.  ทพ.ธนวันต  วมิลธรรมรัตน ไมมี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 

5.  ทญ.ธิดา  วรรังสฤษฎ์ิ ไมมี ครบ - 

6.  ทพ.ธีระพล  สูงแข็ง มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7.  ทญ.นารีรัตน  ธนวิบูลย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

8.  ทพ.นิธิ  อธิคมรังสฤษฏ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

9.  ทพ.บดินทร  สุขสมัย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

10.  ทญ.ปวีณา  หาญอักษรณรงค ไมมี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 
 

11.  ทญ.พรหมธิดา  พรหมจารย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

12.  ทพ.พัฒน  วิพทันะพร มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

13.  ทญ.พีรนุช  ทองศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

14.  ทญ.รสรินทร  รัตนาชิราสุทธ์ิ มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

15.  ทญ.ลัดดา  เกยีรติปานอภกิลุ มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

16.  ทญ.วริษฐา  อินทฤทธ์ิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

17.  ทพ.วิศรุฒ  จิตรวิวัฒน มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

18.  ทพ.ศรัณยพงษ  ปานทุง ไมมี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 

19.  ทญ.ศิวพร  ศิวาวุธ ไมมี ไมครบ หนังสือรับรองการทํางาน 

20.  ทญ.อภิชญา  ศรีเสถียร มี ครบ - 

21.  ทญ.อภิญญา  ภัทรศรีเวชการ มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

22.  ทญ.อัจฉรี  เจษฎาอรรถพล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

23.  ทญ.อัญญรัตน  แพงจันทร มี ครบ - 

24.  ทพ.อุเทน  กลํ่าอุน มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

25.  ทพ.เอกชัย  ขบวนสาร มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.คุณสิริ  เสริมศิริโภคา มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2.  ทญ.ชยาภรณ  ศิรินิมิตรผล มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

3.  ทญ.นฤพร  ทาไทย มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4.  ทญ.เมสิณี  อุปนิสากร มี ไมครบ หนังสือรับรองการทํางาน,   
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5.  ทญ.ศิรินทรา  บุญคําภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

6.  ทพ.อนุพงศ  ทรงเกียรติศักดิ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

7.  ทญ.อโนมา  อรามทอง มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

8.  ทญ.ฮูดา  โตะตาหยง มี ไมครบ คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP, 
หนังสือรับรองการทํางาน 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
   หมายเหตุ ผูสมัครท่ีขาดเอกสาร และไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับ  

ใบสมัครจะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนัน้จะถือวาผูสมัครไม  
มีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  17  มกราคม  2557  เวลา  09.00-12.00  น. และ 14.00-15.00  น. 
หอง 911 และ 912  ช้ัน 9  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  22  มกราคม  2557  เวลา  11.00-16.00  น. 
หองประชุมทานผูหญิงอรุณ ี ราชากร  ช้ัน 7  อาคารสมเด็จยา 93 
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. คุณสิริ  เสริมศิริโภคา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. จุทามาส  มณโีชติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ชมพูพุท  โลหิตโยธิน ไมมี ครบ - 
4 ทพญ. ชยาภรณ  ศิรินิมิตรผล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพ. ณภัทร  คํากลอม มี ครบ - 
6 ทพญ. ธมลวรรณ  ภริูสวัสดิ์พงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,ใบอนุญาต 
7 ทพญ. นฤพร  ทาไทย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. นิธินันท  สุธรรม มี ครบ - 
9 ทพญ. นิภาเพ็ญ  แกนพุฒ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพญ. ปรางคกมล  ภูอารีย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. ปยะพร จติอามาตย มี ครบ - 
12 ทพ. พิสุทธิ  ต้ังวราวุธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. พีรารัตน  หลิกาพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั/ใบอนุญาตฯ 
14 ทพญ. มณีรัตน  กิจชลวิวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพ. มานพ  ยศด ี ไมมี ครบ - 
16 ทพญ. เมสิณ ี อุปนิสากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
17 ทพญ. วรัตมา  สุขสภา ไมมี ครบ - 
18 ทพญ. วาทิน ี วณิชเวทิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
19 ทพญ. ศรัณยา  ศรีสุมะ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
20 ทพญ. ศิรินทรา  บุญคําภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
21 ทพ. สานุพงศ  พรมปรีชา มี ครบ - 
22 ทพญ. สิริพิมพ  ต้ังสัจจุธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. โสภิตา  ฤทธ์ิสยาม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
24 ทพ. อนุพงศ  ทรงเกียรติศักดิ ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพญ. อโนมา  อรามทอง มี ครบ - 
26 ทพญ. อมรรัตน  ขําคมกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
27 ทพญ. อาทิตยา  ยนตสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพญ. ฮูดา  โตะตาหยง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. จิดาภา  ศิลุจจยั มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. จิรัชญา  สาธิตพิฐกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. ธีระพล  สูงแข็ง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพ. บดินทร  สุขสมัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. ปวีณา  หาญอักษรณรงค ไมมี ครบ - 
6 ทพญ. พรหมธิดา  พรหมจารย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. พัฒน  วิพัทนะพร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. รสรินทร  รัตนาชิราสุทธ์ิ  มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. วิศรุฒ  จิตรววิฒัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพ. ศศิมาส  อํ่าครองธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. อภิชญา  ศรีเสถียร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพ. อภิญญา  ภัทรศรีเวชการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. อัจฉรี  เจษฎาอรรถพล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพ. อัญญรัตน  แพงจันทร มี ครบ - 
15 ทพญ. อุเทน  กลํ่าอุน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพ. เอกชัย  ขบวนสาร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 
   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ หอง B1   ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ หอง B1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบสัมภาษณ  
วันท่ี 13 มกราคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอน็โดดอนต  ช้ัน 14  
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล   
 



 15
 
4. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทพ.กิรกุล  ชวยชู มี ไมครบ คะแนน CU TEP 

2.  ทพ.ชัชวาล  อมรกาญจนวัฒน มี ครบ - 

3.  ทพ.ทีฆศิษฎ  วัยวุฒิเกยีรติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4.  ทพ.ธีระพล  สูงแข็ง มี ไมครบ คะแนน CU TEP 

5.  ทญ.บุศรสิมา  อักษรภษูิตพงศ มี ครบ - 

6.  ทญ.พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7.  ทญ.ม่ิงขวัญ  บุญอดุลยรัตน ไมมี ครบ คะแนน CU TEP 

8.  ทพ.วรเทพ  ฉันทดิลก มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, 
คะแนน CU TEP 

9.  ทพ.ศรัณย  เราจนานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, 
คะแนน CU TEP 

10.  ทพ.สรกฤตย  วิวัฒนพนชาติ มี ครบ - 

11.  ทญ.สุมนา  คุณมงคลวุฒิ ไมมี ครบ - 

12.  ทพ.อัศวิน  เวชากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั
คะแนน CU TEP 

13.  ทพ.อุเทน  กลํ่าอุน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, 
คะแนน CU TEP 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  6 มกราคม 2557  เวลา  09.00 -12.00 น. 
หองประชุม ศ.ทพ. บุญทรง  สิงหทัต  อาคารทันตกรรม 1  ภาควิชาศัลยศาสตร  
คณะทันตแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. กันตพงศ  พนูทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. ชมพูนุท ชํานาญชาง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. ธนิชา  ปนคลาย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพ. นิรันดร  ภูริศรีพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพ. พัชรี  เกียรติกติติกุล ไมมี ครบ - 
6 ทพญ. ลีรวรรณ  บูรณะจรรยากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. สิทธิพงษ  ชัยมานะการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. อรรถพล  ยงวิกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. ทีฆศิษฎ  วยัวฒิุเกียรติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพญ. ธีระพล  สูงแข็ง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 

กําหนดสอบสัมภาษณ (อันดบั 1) 
วันท่ี 6  มกราคม  2557  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ช้ัน 13 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วันท่ี 6  มกราคม  2557  เวลา 13.30-15.30 น.   
ณ หองประชุมสมพร  เรืองผกา  ช้ัน 5 อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดสอบสัมภาษณ (อันดบั 2) 
วันท่ี 13  มกราคม  2557  เวลา 09.00-12.00 น.   
ณ หองประชุมภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ช้ัน 13 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูท่ีเลือกอันดับ  1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. จุติพร  จันทรแปน มี ครบ - 
2 ทพ. ธงชัย  จิตมิตรสัมพันธ มี ครบ - 
3 ทพญ. มณทิรา  แซเบ ไมมี ครบ - 

4 ทพญ. ศรีสุมาลย  กมลมาตยากุล มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,สําเนา

ใบปริญญาและใบอนุญาต 
5 ทพ. อนุพงศ  สุรเศรณีวงศ มี ครบ - 
6 ทพ. อิทธินันท  พิศาลพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร 

   จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
กําหนดการสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี   6   มกราคม   2557    เวลา   09.30 – 12.00   น. 
  ณ  หองประชุมกรัสไนย   ภาควิชาศัลยศาสตร   ช้ัน  3   อาคาร  3    

คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. จุฬาลักษณ  ธีราธินันท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. ปนัดดา  บุญวฒัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. ภาณุพงษ  ภิญโญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพญ. วัจรินทร  จุลวงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5 ทพญ. ศิริโสภา  ทองมี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. พงศธร  สัจจาธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. อภิพร  เจยีมวโรเศรษฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. อุมาพร  ไวปรีชี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
กําหนดการสอบสัมภาษณ รอบท่ี 1 
วันท่ี 6  มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ   หองประชุมหนาคลินิกศัลยศาสตรชองปาก  ช้ัน  2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กําหนดการสอบสัมภาษณ รอบท่ี 2 
วันท่ี 13 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ   หองประชุมหนาคลินิกศัลยศาสตรชองปาก  ช้ัน  2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กําหนดการสอบสัมภาษณ รอบท่ี 3 
วันท่ี 20 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. 
ณ   หองประชุมหนาคลินิกศัลยศาสตรชองปาก  ช้ัน  2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
โรงพยาบาลตาํรวจ 

 
ผูเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. อุมาพร  ไวปรีชี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี  ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. กิรกุล  ชวยชู มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. ชัชวาล  อมรกาญจนวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. ศรัณย  เราจนานนท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพ. สรกฤตย  วิวฒันพนชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพ. อัศวิน  เวชากลุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. กันตพงศ  พนูทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ปนัดดา  บุญวฒัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 1 
วันท่ี  6  มกราคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 
กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 2 
วันท่ี  13  มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 
กําหนดสอบสัมภาษณ รอบท่ี 3 
วันท่ี 20 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมกลุมงานทันตกรรม ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตํารวจ 

 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 
ทพญ. 

กีรติ  เกียรติต้ัง มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, 

สําเนาใบปริญญาและใบอนญุาต 
2 ทพญ. วิวรรณ  ประสานแสง มี ไมครบ สําเนาใบอนุญาต 
3 ทพญ. รุงโรจน  ปนนาค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,ใบอนุญาต 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. สุภาภรณ  พวงสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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 สอบสัมภาษณ  ลําดับท่ี 1 วันท่ี 6 มกราคม 2557   
    ลําดับท่ี 2 วันท่ี 13 มกราคม 2557 

โรงพยาบาลหาดใหญ 
 

โรงพยาบาลชลบุรี 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. ตรินทร  มโนมัยวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. พงศธร  สัจจาธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. พูน  นทเกลา ไมมี ครบ - 
4 ทพญ. ภัทรพร  อรชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. ศริน  ทองสวัสดิ์วงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. ศศิตา  จริงวัฒนเศรษฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. สุภาภรณ  พวงสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. โสภาพรรณ  แตงหอม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพ. อนิรุทธ  ศรีสกุล ไมมี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. กันตพงศ  พนูทรัพย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. พฤษพร  เกียรต์ิเกริกไกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. วิวรรณ  ประสานแสง มี ไมครบ สําเนาใบอนุญาต 
4 ทพญ. ศศิธร  กอนจนัทรเทศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 
 

ทพญ. 
 

รุงโรจน  ปนนาค 
 

มี 
 

ไมครบ 
 

หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,
สําเนาใบปริญญาและใบอนญุาต 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 
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กําหนดการสอบสัมภาษณ  

 วันท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. 
 ณ หองประชุม ศ.เช้ือโชติ  หังสสูต  กลุมงานศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

โรงพยาบาลชลบุรี สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี 
 

โรงพยาบาลขอนแกน 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. อรรถวิช  คําบา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. จุฬาลักษณ  ธีราธินันท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ศริน  ทองสวัสดิ์วงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. อภิพร  เจยีมวโรเศรษฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพญ. กีรติ เกียรติต้ัง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

ลําดับท่ี   ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. วิวรรณ  ประสานแสง มี ไมครบ ใบอนุญาต 
2 ทพญ. สุภาภรณ  พวงสุวรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตน
สังกัด 
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กําหนดวันสอบสัมภาษณ 

รอบ วัน/เดือน/ป เวลา สถานท่ี 
รอบท่ี 1 6  มกราคม 2557 09.00 – 10.00 น. 

สอบขอเขียน 
หองประชุม OMFS 
กลุมงานทันตกรรม 

  10.00 – 12.00 น. 
สอบสัมภาษณ 

ช้ัน 2  อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โรงพยาบาลขอนแกน 

รอบท่ี 2 13  มกราคม 2557 09.00 – 10.00 น. 
สอบขอเขียน 

หองประชุม OMFS 
กลุมงานทันตกรรม 

  10.00 – 12.00 น. 
สอบสัมภาษณ 

ช้ัน 2  อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โรงพยาบาลขอนแกน 

รอบท่ี 3 22  มกราคม 2557 09.00 – 10.00 น. 
สอบขอเขียน 

หองประชุม OMFS 
กลุมงานทันตกรรม 

  10.00 – 12.00 น. 
สอบสัมภาษณ 

ช้ัน 2  อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โรงพยาบาลขอนแกน 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. คณิน  มูลฟอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพญ. ศศิธร  กอนจนัทรเทศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. อภิพร  เจยีมวโรเศรษฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. นิรันดร  ภูริศรีพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ปนัดดา  บุญวฒัน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ภัทรพร  อรชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. รุงโรจน  ปนนาค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5 ทพ. วัจรินทร  จุลวงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

6 ทพ. อรรถพล  ยงวิกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

7 ทพญ. อุมาพร  ไวปรีชี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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กําหนดวันสอบสัมภาษณ 

 เลือกอันดับ 1 วันจนัทรท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 เลือกอันดับ 2 วันจนัทรท่ี 13 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 ณ  หองสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ช้ัน 3 อาคาร 7 
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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5. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับ
ท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กีรติญา  ไตรศรีศิลป มี ครบ - 
2 ทพ. จักกพล  สมสะอาด มี ครบ - 
3 ทพญ. ชัญญกร  ยศไพบูลย ไมมี ครบ ครบ 
4 ทพ. ชัยพัฒน  สุกิจจวนิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. ณัฐวรรณ  คลองสิริวัฒน ไมมี ครบ ครบ 
6 ทพ. เตชินท  ภัทรวรธรรม มี ครบ - 
7 ทพ. ธนภัทร  บอคํา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. นัทธีรา  ภูมชาติ ไมมี ครบ - 
9 ทพญ. นิภาเพ็ญ  แกนพุฒ มี ครบ - 
10 ทพญ. บุศรินทร  คําเงิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. ปาริฉัตร  ผาสุขดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพญ. พัชราพร  ทิพยปญญา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. เพชรไพลิน  การจนารักพงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. มัณฑนา  มงคลเกียรติพร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพ. วรรณพงษ  ชลนภาสถิตย มี ครบ ครบ 
16 ทพญ. วลัยรัตน  ลียวฒันานุพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
17 ทพญ. ศศิธร  ธรรมสืบศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพญ. สิริพิมพ  ต้ังสัจจุธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

19 ทพญ. สุธาสินี  สุนทรวิภาต มี ครบ ครบ 
20 ทพญ. อภิญญา  ภัทรศรีเวชการ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
21 ทพ. อมเรศ  ดํารงควานิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
22 ทพญ. อรพัสตร เกตุธนพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

กําหนดสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 1  วนัท่ี 7 มกราคม 2557 
ผูสมัครสอบลําดับท่ี 1 – 12  สอบเวลา 08.30 – 12.00 น. 
ผูสมัครสอบลําดับท่ี 13 – 23  สอบเวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปช้ันสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 12  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. ดิษยวดี  เกตุทัต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ปรางคกมล  ภูอารีย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ วีรภัฎ  รุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพ. เอกรัตน  กล่ินกุหลาบ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
กําหนดสอบสัมภาษณ ผูท่ีเลือกอันดับ 2  วนัท่ี 8 มกราคม 2557 
ผูสมัครสอบลําดับท่ี 1 – 4  สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปช้ันสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 12  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 

   
 

สถาบันทันตกรรม 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. จิตเดยีว  ทรงจติรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2 ทพญ. ณัฐนรี  เหลืองสุนทรชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3 ทพญ. ดิษยวดี  เกตุทัต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4 ทพญ. นฤพร  ทาไทย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. ปรางคกมล  ภูอารีย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพ. พงศพันธุ  ผลประดับเพ็ชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. พลอยศิริ  รัศมี ไมมี ครบ - 
8 ทพ. ไพรทูล  มุระภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. ริญญา  วงศสายตา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพ. ศราวุฒิ  อังศุวฒักกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. สนธยา  เจตะวรรณ มี ครบ - 
12 ทพญ. สุนียพร  กุญชวน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

13 ทพญ. อมรทิพย  บุญบางเก็ง มี ครบ - 
14 ทพ. เอกรัตน  กล่ินกุหลาบ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 7  มกราคม  2557  เวลา  09.00-16.00 น. 
 ณ  หองประชุมช้ัน 3  สถาบันทันตกรรม 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. จักกพล  สมสะอาด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. ปาริฉัตร  ผาสุขดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ณัฐวรรณ  คลองสิริวัฒน ไมมี ครบ - 
4 ทพญ. เพชรไพลิน  การจนารักพงค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. ศศิธร  ธรรมสืบศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. สุธาสินี  สุนทรวิภาต มี ครบ - 
7 ทพ. อมเรศ  ดํารงควานิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   

        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 
ไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี 8  มกราคม  2557  เวลา  09.00-16.00 น. 
 ณ  หองประชุมช้ัน 3  สถาบันทันตกรรม 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กาญจนา  ปาลี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพ. ชนมเจริญ  ธรรมโสภินทกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. ธนโชติ  อ่ึงจิตรไพศาล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. ธิดารัตน  นานศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. นิอร  วิภาสวงศ มี ครบ - 
6 ทพญ. บุษบา  ทะนกุ้าํ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. ปาริมา  นันทรักษชัยกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพ. รณรงค  จันทบูรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. วารุณี  นิลสุวรรณ มี ครบ - 
10 ทพ. วีรภัฎ  รุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. กีรติญา  ไตรศรีศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. นัทธีรา  ภูมชาติ ไมมี ครบ - 
3 ทพญ. นิภาเพ็ญ  แกนพุฒ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. บุศรินทร  คําเงิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. พงศพันธุ  ผลประดับเพ็ชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 3 

 ลําดับท่ี  ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพ. จักกพล  สมสะอาด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
 

หมายเหตุ   ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
        จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัคร 

ไมมีตนสังกัด 
กําหนดการสอบสัมภาษณ  อันดับ 1  อันดับ 2  และอันดับ 3 
วันท่ี 10 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  เปนตนไป 
ณ  หองบรรยายบัณฑติศึกษา 4  อาคาร 6 ช้ัน 4 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 6. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ญาดา  อนันตวัฒน ไมมี ครบ - 

2.  ณัฏฐา  สุวัณณะศรี มี ครบ - 

3.  พิมพบุษร  พรหมศรี มี ครบ - 

4.  วันวิสาข  ไพเราะ มี ครบ - 

5.  สรัญญา  วงศสกลฐิติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

6.  สิริมา  ศรีต้ังศิริกุล ไมมี ไมครบ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  

7.  สุปญญา  นัยวกิุล มี ครบ - 

8.  หยาดฤทยั โกสกุล ไมมี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  จิณหนิภา  บุญสมจินต มี ครบ - 
2.  ภัทรภร  สุทธิสารากร มี ครบ - 
3.  วนัญญา  นิยม มี ครบ - 
4.  วราภัทร    ขันตี มี ไมครบ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  

5.  วิชญาตรี  ยศแผน มี ครบ - 
 

หมายเหตุ  :  ขอใหผูสมัครตรวจสอบเอกสารเหลานี้ 
-  ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
-  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
-  หนังสืออนมัุติจากตนสังกัดใหลาศึกษา 
-  จดหมายรับรองผูสมัคร (Recommendation) 
-  ใบสงตัวจากตนสังกัด (กรณีรับราชการ) หากไมมีผูสมัครจะถูกจัดใหอยูในกลุมไมมีตนสังกัด 

ผูสมัครท่ีไมไดสงใบคะแนนรายวิชา / จดหมายรับรองประสบการณ /จดหมายรับรองผูสมัคร / ผลคะแนน
ภาษาอังกฤษมาพรอมกับใบสมัคร จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวันท่ีสอบขอเขียน 
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กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี  22  มกราคม  2557  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
 หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก  ช้ัน 2  อาคารทันตรักษวิจยั 
 คณะทันตแพทยศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี  23  มกราคม  2557  เวลา   08.30 - 16.00 น. 
 หองประชุมภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก  ช้ัน 2  อาคารทันตรักษวิจยั 
 คณะทันตแพทยศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กุลธิดา  ทองอรุณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. จิณหนิภา  บุญสมจินต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. ธิดารัตน  ประครองใจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. นรินี  ชินะจิตพันธุ มี ครบ - 
5 ทพญ. นวลทิพย  ตปนียากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. นวิยา  ธนภูมิพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพญ. ประเสริฐศักดิ ์ ปดมะริด มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. ปญญธิตา  ปยสุนทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพญ. ปยาภรณ  พูลธนะสาร มี ครบ - 
10 ทพญ. เปยมพร  ธรรมชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. พิม  คีรีรัตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพ. เพ็ญพิชชา  เอ่ียมระหงษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. ภัทรภร  สุทธิสารากร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. มัทนา  ช่ืนเกษม ไมมี ครบ - 
15 ทพญ. รัตนากร  ชอบใจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. วนัญญา  นิยม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
17 ทพญ. วรรณภา  จินาเดช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพญ. วราภัทร    ขันตี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
19 ทพญ. วิชญาตรี  ยศแผน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
20 ทพญ. อนงคนาฏ  เอ่ียมสุภา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
21 ทพญ. อัมพิกา  ภูทิม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

 ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1 ทพญ. ญาดา  อนันตวัฒน ไมมี ครบ - 
2 ทพ. พิมพบุษร  พรหมศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพญ. หยาดฤทยั โกสกุล ไมมี ครบ - 

หมายเหตุ  ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกดัใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร   
     จะตองนําเอกสารดังกลาวมายืน่ในวันท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
6 มกราคม 2557 09.00 – 11.00 น. สอบวิชาเฉพาะสาขา หองบรรยาย A2 ช้ัน 7 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 13.30 – 15.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ หอง B4 – B5  ช้ัน 7 
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

13 มกราคม 2557 09.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ  หองประชุมภาควิชาทันตกรรมเด็ก ช้ัน 13 
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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7. สาขาทันตกรรมจัดฟน 

 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กนกขวัญ  พิพธิสมบัติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. กัญญวรรณ  รัตนมโนชัย ไมมี ครบ - 
3 ทพญ. กันยสิน ี ชาตกิตติคุณวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. กันยา  มาสุธน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพญ. กัลยาณ ี ต้ังประเสริฐ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. กีรติญา  ไตรศรีศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพ. เกรียงไกร  ไกรวัฒนพงค ไมมี ครบ - 
8 ทพญ. คนึงนิตย  พงษพัฒน มี ครบ - 
9 ทพ. จตุพล  รุจิรวนชิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพญ. จริญญา  ปฐมบุรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. จุฑารัตน  จงไพโรจนโฆษิต มี ครบ - 
12 ทพ. ฉัตรชัย  ฉัตรมหามงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
13 ทพญ. ฉัตรินยา  วิสุทธิพงศถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. เฉลิมภรณ  อุบลวิโรจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพญ. ช่ืนมนัส  บํารุงศรี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. ญาดา  อนันตวัฒน ไมมี ครบ - 
17 ทพญ. ฐิติกา  โพธ์ิถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพ. ฐิตินพ  ริยะตานนท มี ครบ - 
19 ทพ. ณัฐธพัฒน  บุรพธานินทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
20 ทพญ. ณัฐนนัท  รุจีรไพบูลย มี ครบ - 
21 ทพ. ณัฐพงศ  ศักดิพ์งศพึ่งตน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
22 ทพญ. ณัฐพงษ  นําพาโชคชัย ไมมี ครบ - 
23 ทพญ. ณัฐลักษณ  ตัตตวิญูพงศ มี ครบ - 
24 ทพ. ณัฐวฒิุ  ธิติพิชญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพญ. ดวงดาว  เหมือนประสาท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
26 ทพ. ทรงศักดิ ์ ม่ันคงสุจริต มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
27 ทพญ. ทิพานัน  ญาณิสราพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพ. ธนกฤต  ศุภธีรวัตร ไมมี ครบ - 
29 ทพ. ธนพงศพันธ  ธนโชติบริวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

30 ทพ. ธนาศักดิ ์ รักษมณ ี ไมมี ครบ - 
31 ทพ. ธเนศ  อัศวกวนิทิพย ไมมี ครบ - 
32 ทพญ. ธมลวรรณ  งามจรัส มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
33 ทพญ. ธฤษวรรณ  แสงประเสริฐกุล ไมมี ครบ - 
34 ทพ ธัชธรรม  รักศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
35 ทพญ. ธัญญา  บํารุงศักดิ ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
36 ทพญ. ธันยธร  ศรีมงคลกุล ไมมี ครบ - 
37 ทพ. ธิติพงศ  ถ่ินสอน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
38 ทพ. ธีรศักดิ์  นครนอย ไมมี ครบ - 
39 ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
40 ทพญ. นรา  สุรยจักรยุธนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
41 ทพญ. นวรัตน  วรวงศากุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
42 ทพญ. นัทธมน  อังคทะววิัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
43 ทพญ. นาฎสิรี  พานเข็ม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
44 ทพ นิธิทัศน  อ้ือประเสริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
45 ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มี ครบ - 
46 ทพญ. บุษบา  เปล่ียนศรีทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
47 ทพ. เบญจพล  รักษวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
48 ทพ. ปฐมพงศ  เครือจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
49 ทพญ. ปนิฐฐา  กาบแกว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
50 ทพญ. ปริศรี  ศิลปศร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
51 ทพญ. ปาริฉัตร  ผาสุขดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
52 ทพญ. ปาริมา  นันทรักษชัยกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
53 ทพญ. ปนพร  ไทยวชัรามาศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
54 ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
55 ทพญ. ปยนาฏ  สงคงคา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
56 ทพญ. ผุสดี  ภูสุนทรสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
57 ทพญ. ฝนทิพย  กองอินทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
58 ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มี ครบ - 
59 ทพ. พงษศักดิ ์ สลีแดง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
60 ทพญ. พนิตนาฎ  คงกระพันธ ไมมี ครบ - 
61 ทพญ. พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมี ครบ - 
62 ทพญ. พิมพนภา  อรามเมือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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63 ทพญ. ภัทรา  สุมณศิริ มี ครบ - 
64 ทพญ. มณฑา  นิธิไชโย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
65 ทพ. มานพ  ปะจันทบุตร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
66 ทพญ. รัชนีกร  วงกตธนภูมิ ไมมี ครบ - 
67 ทพญ. รัตนา  มโนยุทธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
68 ทพญ. รุจิรา  ภัทรทิวานนท ไมมี ครบ - 
69 ทพญ. วรมล  ยิ่งศิวะพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
70 ทพญ. วันวิสา ศิริจานุสรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
71 ทพ วิทวัส  มลคลชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
72 ทพ. วิธวัช  วงศสมุทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
73 ทพ. วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมี ครบ - 
74 ทพญ. ศริญญา  วงศเข่ือน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
75 ทพญ. ศศิณิษา  วรังกลูเกษมกิจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
76 ทพญ. ศศิมาส  อํ่าครองธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
77 ทพญ. ศิตวรรษ  นวสัมฤทธ์ิ ไมมี ครบ - 
78 ทพ. ศิวกร  เจียรนยั มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
79 ทพญ. ศิวาภรณ  สติมัย มี ครบ - 
80 ทพ. ศุภชัย  ชนะชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
81 ทพญ. สมัญญา  มณธีรรม ไมมี ครบ - 
82 ทพญ. สรัญญา  สุวรรณโกมลกุล ไมมี ครบ - 
83 ทพญ. สาธินี  นฤปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
84 ทพ. สุทธิรัตน  อนันตรัตนสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
85 ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
86 ทพญ. สุวีรา  เพทายบรรลือ ไมมี ครบ - 
87 ทพ. อนุตร  ประวิตรางกูร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
88 ทพญ. อภิญญา  นนทวัฒน ไมมี ครบ - 
89 ทพญ. อภิสรา  ธรรมาภิวนัท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
90 ทพ อรรถกฤต  จรัสชัยวรรณา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
91 ทพญ. อรลัดดา  พิสุทธิวงษ มี ครบ - 

92 ทพ. อัครราช  เมืองแสน มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,สําเนาใบ

ปริญญา 
93 ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
94 ทพญ. อัจฉริยพร  รานจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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95 ทพ. อาณัติ  เดว ี ไมมี ครบ - 
96 ทพญ. อาทิตยา  ดวงตา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
97 ทพญ. อาวีคุณ  ธนะสารสมบูรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
98 ทพ. เอกพล  พลเสนา มี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับท่ี 2 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. กฤษณา  ตติยเกียรติถาวร มี ไมครบ สําเนาปริญญาบัตร 
3 ทพญ. กัลยา  คูเจริญถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. คัดคนางค  ไชยหาญ ไมมี ครบ - 
5 ทพญ. จรีรัตน  จรัสวริิยะกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพ. ชโย  สัตยาวุฒิพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพ. ชัยพล  ฉววีรรณากร ไมมี ครบ - 
8 ทพญ. ฐิติรัตน  ฉัตรเฉลิมพันธุ ไมมี ครบ - 
9 ทพญ. ณัฐกานต  หิรัญยภานนัท ไมมี ครบ - 
10 ทพ. ณัฐวฒิุ  พารักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพ. ธนพงษ  พูลสวัสดิ ์ มี ครบ - 
12 ทพญ. ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มี ครบ - 
13 ทพญ. ปราง  วิวรรธนดิฐกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. ปริยากร  สุขนิยม  ไมมี ครบ - 
15 ทพญ. ปาณิศา  พีรวณิชกุล ไมมี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. ปยนัฎฐ  รัตนพานิชย ไมมี ครบ - 
17 ทพญ. ปโยรส  สุธีรพงศพันธ มี ครบ - 
18 ทพญ. พชิรา  ธรรมสุภาพงศ ไมมี ครบ - 
19 ทพญ. พัชรมาศ  บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี ครบ - 
20 ทพญ. พัลลภา  หลินศุวนนท ไมมี ครบ - 
21 ทพ. พุทธพร  สุภาณิชย ไมมี - - 
22 ทพญ. ภคธิดา  ผลินยศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. มัลลิกา  รุงเกียรต์ิสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
24 ทพญ. เมฑิณ ี อังศุรัตนเวช ไมมี ไมครบ สําเนาใบปริญญา 
25 ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
26 ทพ. วรปรัชญ  เชิดจอหอ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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27 ทพญ. วริยา  หลาวทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี ครบ - 
29 ทพญ. วาทิน ี อัมพวา ไมมี ครบ - 
30 ทพ. ศรุต  วงษกมลชุณห ไมมี ไมครบ - 
31 ทพญ. ศศิวงศ  ศรีกุศลานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
32 ทพญ. ศิวาพร  สัจเดว ไมมี ไมครบ สําเนาใบอนุญาตและปริญญาบัตร 
33 ทพ. ศุภกร  สุนทรชัชเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
34 ทพญ. สลิลรัตน  หอมหวน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
35 ทพญ. สิริญา ภัทรศิริพร มี ครบ - 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดยื่นหนังสืออนุมัติจากตนสังกัด (ใหลาศึกษาตอ) มาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

วัน เดือน ป รายละเอียด สถานท่ี 
วันศุกรท่ี   3   มกราคม   2557 
สอบขอเขียน 

  

เวลา  08.15 – 08.30  น.      -    รายงานตัว  และตรวจสอบเอกสารท่ีหนาหอง
สอบ                                                   

ณ  หองบรรยาย  1 และ 4  ช้ัน  6   
อาคาร  3  
 คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เวลา  08.40  น.                    -    ฟงขอตกลงและคําแนะนาํสําหรับผูเขาสอบ         
เวลา  09.00 – 12.00  น.      -    สอบวิชาเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟน   
เวลา  13.00 – 15.00  น.      -    สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วันอังคารท่ี   7   มกราคม   2557 
เวลา  12.00  น.                   

 ประกาศผลการสอบขอเขียน 
 

-  ภาควิชาทันตกรรมปองกัน  ช้ัน  3  
อาคาร  3  คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
-  ทาง Web site   
http://www.dent.psu.ac.th/jdent 

วันศุกรท่ี   10   มกราคม   2557 
 
เวลา  08.20  น.                   

สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติดัดลวด   
(เฉพาะผูสอบผานขอเขียน) 
รายงานตัว                                                   

 
 
ณ  หองประชุม  1   
ภาควิชาทันตกรรมปองกัน  ช้ัน  3  
อาคาร  3   
คณะทันตแพทยศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เวลา  08.40  น.                   -    ปฐมนิเทศ                                                    
เวลา  09.00 – 16.00  น.      -    สอบสัมภาษณ 

-    สอบปฏิบัติดัดลวด 
(การสอบดัดลวด  ผูเขาสอบจัดหามาเอง    ดังนี้    
คีม  325,  Bird  beak,  คีมตัดลวด   และ   Marker 
หามนําคีมอ่ืน ๆ  มาใชโดยเดด็ขาด) 

  หมายเหตุ  : หามนําอุปกรณส่ือสารทุกชนิดเขาในหองสอบ 
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กนกพร  อารีวงศ มี ครบ - 
2 ทพญ. กนกพรรณ  แสวง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. กรณปชา  เสียงลํ้า มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
4 ทพญ. กฤษณา  ตติยเกียรติถาวร มี ไมครบ สําเนาใบปริญญา 
5 ทพญ. กัลยา  คูเจริญถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. กิจศิภรณ  บุญอํานวย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
7 ทพ. คณิน  นิ้มเจริญสุข มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. คัดคนางค  ไชยหาญ ไมมี ครบ - 
9 ทพญ. คุณสิริ  เสริมศิริโภคา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
10 ทพญ. จงด ี กําบังตน ไมมี ครบ - 
11 ทพญ. จรีรัตน  จรัสวริิยะกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพญ. จุไรรัตน  ชีวพรพิมล ไมมี ครบ - 
13 ทพญ. จุฬาภรณ  ศรีพวาทกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพญ. จุฬาลักษณ  สมดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพญ. ฉันทวรรธน  มนตไตรเวศย ไมมี ครบ - 
16 ทพญ. ชมภูนุช  ศรีผดุงพร ไมมี ครบ - 
17 ทพ. ชโย  สัตยาวุฒิพงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
18 ทพ. ชัยพล  ฉววีรรณากร ไมมี ครบ - 

19 ทพญ. ชุติมา  เตชอังกูร มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, สําเนาใบ

ปริญญาและใบอนุญาต 
20 ทพญ. ฐิติรัตน  ฉัตรเฉลิมพันธุ ไมมี ครบ - 
21 ทพญ. ณัฐกานต  หิรัญยภานนัท ไมมี ครบ - 
22 ทพ. ณัฐวฒิุ  พารักษ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. ณิชา  อ๊ึงวิจารณปญญา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
24 ทพ. ธนพงษ  พูลสวัสดิ ์ มี ครบ - 
25 ทพญ. ธนวรรณ  วณชิยวิสุทธ์ิชัย ไมมี ไมครบ สําเนาใบปริญญา 
26 ทพญ. ธนันดา  ใจโต มี ครบ - 
27 ทพ ธราเทพ  หนูสังข มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพญ. ธัญญาภรณ  สิทธาจารยพงศ มี ครบ - 
29 ทพญ. ธิดารัตน  กฤษวัฒนากรณ ไมมี ครบ - 
30 ทพ. ธีรพัฒน  เอกศรีวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

31 ทพญ. นงลักษณ  แซต้ัง มี ครบ - 
32 ทพ. นพรัตน  หมอยาด ี มี ครบ - 
33 ทพญ. นัดดา  มนูญศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
34 ทพญ. นันทนภัส  จองคํา ไมมี ครบ - 
35 ทพญ. นิลเนตร  พานชิสิติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
36 ทพญ. นิสา  สุวรรณพรหม มี ครบ - 
37 ทพญ. ปราง  วิวรรธนดิฐกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
38 ทพญ. ปริยากร  สุขนิยม  ไมมี ครบ - 
39 ทพญ. ปาณิศา  พีรวณิชกุล มี ครบ - 
40 ทพญ. ปยนัฎฐ  รัตนพาณิชย ไมมี ครบ - 
41 ทพญ. ปโยรส  สุธีรพงศพันธ มี ครบ - 
42 ทพญ. พชิรา  ธรรมสุภาพงศ ไมมี ครบ - 
43 ทพญ. พัชรมาศ  บัณฑิตเสาวภาคย ไมมี ครบ - 
44 ทพญ. พัลลภา  หลินศุวนนท ไมมี ครบ - 
45 ทพ. พุทธพร  สุภาณิชย ไมมี - - 
46 ทพญ. เพ็ชรไพลิน  ภูสันติสัมพันธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
47 ทพญ. ภคธิดา  ผลินยศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
48 ทพญ. ภิญญดา  ชูใหม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
49 ทพ. มรุต  บานไร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
50 ทพญ. มัลลิกา  รุงเกียรติสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
51 ทพญ. เมฑิณ ี อังศุรัตนเวช ไมมี ไมครบ สําเนาใบปริญญา 
52 ทพญ. รวีวรรณ  วงษเพชร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
53 ทพ. วรปรัชญ  เชิดจอหอ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
54 ทพญ. วรฤทัย  ฐิติรุงเรือง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
55 ทพญ. วริยา  หลาวทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
56 ทพ. วสวัตต  ปราณีโชติรส มี ครบ - 
57 ทพญ. วัจนกร  เสือด ี ไมมี ครบ - 
58 ทพญ. วาทิน ี อัมพวา ไมมี ครบ - 
59 ทพ. ศรุต  วงษกมลชุณห ไมมี ไมครบ - 
60 ทพญ. ศศิวงศ  ศรีกุศลานุกูล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
61 ทพญ. ศิวาพร  สัจเดว ไมมี ไมครบ สําเนาใบอนุญาตและปริญญา 
62 ทพ. ศุภกร  สุนทรชัชเวช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
63 ทพญ. ศุภมาศ  ปริสัญโญดม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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64 ทพญ. ศุภรัสม์ิ  ศักดากรกุล ไมมี ครบ - 
65 ทพญ. สลิลรัตน  หอมหวน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
66 ทพญ. สิริญา ภัทรศิริพร มี ครบ - 
67 ทพ สุดปรีชา  เตียติวิริยะกุล มี ครบ - 
68 ทพญ. สุภาพรรณ  จั่นเอ่ียม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
69 ทพญ. อรณิชา  ผูกทวนทอง มี ครบ - 
70 ทพญ. อรวรรณ  พงษพิชยเดช ไมมี ครบ - 

 
ผูท่ีเลือกอันดับ 2 

ลําดับท่ี คํานํา ชื่อ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 
1 ทพญ. กันยสิน ี ชาตกิตติคุณวงศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
2 ทพญ. กีรติญา  ไตรศรีศิลป มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
3 ทพ. เกรียงไกร  ไกรวัฒนพงค ไมมี ครบ - 
4 ทพญ. คนึงนิตย  พงษพัฒน มี ครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
5 ทพ. จตุพล  รุจิรวนชิ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
6 ทพญ. จุฑารัตน  จงไพโรจนโฆษิต มี ครบ - 
7 ทพ. ฉัตรชัย  ฉัตรมหามงคล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
8 ทพญ. ฐิติกา  โพธ์ิถาวร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
9 ทพ. ฐิตินพ  ริยะตานนท มี ครบ - 
10 ทพ. ณัฐธพัฒน  บุรพธานินทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
11 ทพญ. ดวงดาว  เหมือนประสาท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
12 ทพ. ธนาศักดิ ์ รักษมณ ี ไมมี ครบ - 
13 ทพญ. ธัญญา  บํารุงศักดิ ์ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
14 ทพ. ธิติพงศ  ถ่ินสอน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
15 ทพญ. ธีระนัฏ  สุขาพันธุ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
16 ทพญ. นรา  สุรยจักรยุธนา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
17 ทพญ. นวรัตน  วรวงศากุล มี ครบ - 
18 ทพญ. นัทธมน  อังคทะววิัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
19 ทพญ. นาฎสิรี  พานเข็ม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
20 ทพ นิธิทัศน  อ้ือประเสริญ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
21 ทพญ. บุณฑริกา  อูนาท มี ครบ - 
22 ทพญ. ปริศรี  ศิลปศร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
23 ทพญ. ปาริฉัตร  ผาสุขดี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
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24 ทพญ. ปนพร  ไทยวชัรามาศ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
25 ทพญ. ปยนันท  เกิดคง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
26 ทพญ. ปยนาฏ  สงคงคา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
27 ทพญ. ผุสดี  ภูสุนทรสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
28 ทพ. พงษพันธ  ชินหทัยวัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
29 ทพ. พงษศักดิ ์ สลีแดง มี ครบ - 
30 ทพญ. พนิตนาฎ  คงกระพันธ ไมมี ไมครบ สําเนาใบปริญญา 
31 ทพญ. พรพรรณ  จริยวิทยากุล ไมมี ครบ - 
32 ทพญ. ภัทรา  สุมณศิริ มี ครบ - 
33 ทพ. มานพ  ปะจันทบุตร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
34 ทพญ. รัตนา  มโนยุทธ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
35 ทพญ. วรมล  ยิ่งศิวะพัฒน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
36 ทพ วิทวัส  มงคลชาติ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
37 ทพ. วิธวัช  วงศสมุทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
38 ทพ. วีรวัฒน  บัวเผ่ือน ไมมี ครบ - 
39 ทพญ. ศริญญา  วงศเข่ือน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
40 ทพญ. ศศิณิษา  วรังกลูเกษมกิจ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
41 ทพญ. ศศิมาส  อํ่าครองธรรม มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
42 ทพญ. ศิตวรรษ  นวสัมฤทธ์ิ ไมมี ครบ - 
43 ทพ. ศุภชัย  ชนะชัย มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
44 ทพญ. สมัญญา  มณธีรรม ไมมี ครบ - 
45 ทพญ. สาธินี  นฤปกร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
46 ทพ. สุทธิรัตน  อนันตรัตนสกุล มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
47 ทพ. อนุตร  ประวิตรางกูร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
48 ทพญ. อภิญญา  นนทวัฒน ไมมี ครบ - 
49 ทพญ. อภิสรา  ธรรมาภิวนัท มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

50 ทพ. อัครราช  เมืองแสน มี ไมครบ 
หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั,สําเนาใบ

ปริญญา 
51 ทพญ. อังควรา  รัตนบัลลังค มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
52 ทพญ. อัจฉริยพร  รานจันทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
53 ทพญ. อาทิตยา  ดวงตา มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
54 ทพญ. อาวีคุณ  ธนะสารสมบูรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 
55 ทพ. เอกพล  พลเสนา มี ครบ - 
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หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 

กําหนดสอบขอเขียนและสอบปฏิบัต ิ
วันจนัทรท่ี 6 มกราคม 2557 เวลา 09:00 – 15:00 น.  
ณ หองบรรยาย 6 อาคาร 2 ช้ัน 4  และหองปฏิบัติการ 3 อาคาร 7 ช้ัน 4 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

-  สอบความรูทางทันตกรรมจัดฟน เวลา 09.00 – 11.30 น. 
-  สอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ เวลา 11.30 – 12.00 น. 
-  สอบภาคปฏิบัติ (ดัดลวด)  เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
หมายเหตุ : ใหผูสมัครสอบเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการสอบดัดลวดประกอบดวย 

- คีม Bird beak 
- คีม Three beak 
- คีมตัดลวด 

กําหนดสอบสัมภาษณ 
-  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ : วันศุกรท่ี 10 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. 
 ณ  หองธุรการสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน อาคาร 2 ช้ัน 3 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ 
 Website คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 www.dent.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท 0-5394-4465 ตอ 11-12 
-  วันจันทรท่ี 13 มกราคม 2557  เวลา 09:00 น. เปนตนไป  
ณ หองประชุมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน อาคาร 2 ช้ัน 3   
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41
8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 

 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.บุษราคัม  กนกวรพรรณ มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2.  ทญ.พอพลอย  เจียมจรัสรังษ ี มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

3.  ทญ.พัชรา  โพธ์ิศรีทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

4.  ทญ.วิภาว ี วองไว มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

5.  ทพ.ศมน  มโนสุนทร มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

6.  ทญ.เอ  ทิมทอง มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
        หมายเหต ุ ผูสมัครท่ีขาดเอกสาร และไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับ  

ใบสมัครจะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนัน้จะถือวาผูสมัครไม  
มีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
วันท่ี  15  มกราคม  2557  เวลา  09.00-12.00  น. 
หอง 911 และ 912  ช้ัน 9  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
วันท่ี  22  มกราคม  2557  เวลา  13.00-16.00  น. 
หองประชุมฝายบัณฑติศึกษา  ช้ัน 10  อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42
 

9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
 

คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีเลือกอันดับ 1 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.ภัทรมน ธนทรัพยสิน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 2 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1.  ทญ.เสาวนีย ไมพานิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั, 
คะแนนสอบ CU-TEP 

 
หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  

จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
 

กําหนดสอบขอเขียน 
 วันท่ี  16  มกราคม  2557  เวลา  09.00 น. 
 หองแพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก อาคารทันตรักษวจิัย ช้ัน 5 
 คณะทันตแพทยศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําหนดสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี  16  มกราคม  2557  เวลา  11.00 น. 
 หองแพทยหญิงพรรณี  สุมสวัสดิ์ ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก  อาคารทันตรักษวิจยั ช้ัน 5 
 คณะทันตแพทยศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูท่ีเลือกอันดับ 1 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตนสังกัด เอกสาร เอกสารท่ีขาด 

1. ทพญ.เสาวนีย  ไมพานิช มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

2. ทพญ.อัญชิสา  อิทธิวราพจน มี ไมครบ หนังสืออนุมัติจากตนสังกดั 

หมายเหตุ ผูสมัครท่ีไมไดสงหนังสืออนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอมาพรอมกับใบสมัคร  
จะตองนําเอกสารดังกลาวมายื่นในวนัท่ีสอบขอเขียน  มิฉะนั้นจะถือวาผูสมัครไมมีตนสังกัด 
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กําหนดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
วันท่ี  6  มกราคม  2557  เวลา  13.30 – 15.30 น. 

 ณ หอง B4 – B5  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
 คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหดิล 
กําหนดสอบสัมภาษณ 

วันท่ี  15  มกราคม  2557  เวลา  13.30 น. 
 ณ หอง B3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
 คณะทันตแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี   27   ธันวาคม  พ.ศ.2556 
 
                         

                                                                                                        (ทันตแพทยหญิงวนัทนา  พุฒิภาษ) 
                      เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


