
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  13/2557 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาตางๆ  ประจําป 2557  
 

 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ/วุฒิบัตร 

แสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทย  ประจําป 2557 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2557 ดังตอไปนี้ 
 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

  รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 11  คน 
   1.  ทพญ.งามพร  ธัญญะกิจไพศาล    
   2.  ทพญ.ธณัชชปยา  สมสุข 
   3.  ทพ.ธนิต  เจริญรัตน 
   4.  ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล 
   5.  ทพญ.นิศา  จิตติวัฒนพงศ 
   6.  ทพ.บัญชา พรสุขศิริ 
   7.  พันตรีหญิงพรเพชร  หรูจติรวัฒนา   

8.  ทพ.พฤทธ  เกียรติวงศ 
9.  ทพ.ภูวดล  โกศลอิทธิกุล 
10. ทพญ.ศรินนา  ตันติธนเศรษฐ 
11. ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย 
 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 39  คน 
1.  ทพญ.กนกพร  ศักดาสุรรักษ   

   2.  ทพญ.กนกวรรณ  ทรัพยรุงโรจน 
   3.  ทพญ.กัลยา  อินทรีย 
   4. ทพญ.เจติญา  อ้ึงนภาธานนิทร 
   5. ทพญ.ชลฎา รัตนาวิวฒันพงศ  



 2
   6.  ทพญ.ชลธิรา  แซต้ัง 
   7.  ทพ.ชวลิต  สุจริตวิริยะกุล  

8.  ทพ.ชัชชลิต  พูลศักดิ ์
9.  ทพ.ณัฐพงษ  ขําฉา 
10. ทพ.ธวัชชัย  บรรณากจิ 
11. ทพ.ธีรวัฒน  กันทะวงศ 
12. ทพญ.นิตยา  จิระอนันตกลุ 
13. ทพญ.ปรีญา  สุวรรณวฑิิต 
14. ทพญ.พรณี  ศุภผล 
15. ทพญ.พรรณทิพย  ดงไพบูลย 
16. ทพญ.พิชญา  ปณฑวิรุจน 
17. ทพญ.พิชญาพร  เลาหสุรโยธิน 
18. ทพญ.ภณดิา  ณ สงขลา 
19. ทพ.ภาณุรัตน  ลิมปศิริสุวรรณ 
20. ทพ.ยศธร  ชวนเกริกกุล 
21. ทพญ.รัชฎา ล้ิมวัฒนพรชัย 
22. ทพญ.ลักษมสิรี เลาหะนันท 
23. ทพญ.วราพร  เดนศิริอักษร 
24. ทพญ.วราภรณ  เจนวากรวงศ 
25. ทพญ.วารณี  ลินลาวรรณ 
26. ทพญ.วิชชุดา  พฤกษานศัุกดิ ์
27. ทพญ.ศศิตา  ศักดิ์ชูวงษ 
28. ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ 
29. ทพญ.ศุภางค  สมานสุขุมาล 
30. ทพญ.สิริญญา รุงทวีกิจ 
31. ทพญ.สุภีพันธุ  บุณยรัตนสุนทร 
32. ทพ.สุมิตร  สูอําพัน 
33. ทพ.สุรจิต  สมงาม 
34. ทพ.สุวิทย ไทยธรรมยานนท 
35. ทพญ.หนึ่งฤทัย  ยอดทอง 
36. ทพญ.อนงคนาถ  นันทสุขเกษม 
37. ทพญ.อักษรินทร   วสุเมธารัศมี 
38. ทพญ.อัญญานี  แสงหิรัญสุข 
39. ทพ.เอกชัย  คลายทอง 

 



 3
   
  กําหนดการสอบ  
  วันท่ี 18 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30-15.00 น.  

ณ  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

  
 

2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 3 คน 

    

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.กานต พพิฒันปญญานุกลู เฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.ชิตวรี  ลีตระกูลวรรณา เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ.พิมพมาดา เกษรักษ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 5 คน 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.มินตรา  วุฒิคุณ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ.วรรณศรี  อนุเมธางกูร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพ.สวัสดิ์ พจนเลิศอรุณ เฉพาะขอเขียน 
5. ทพ.อวิรุทธ  คลายศิริ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

 
กําหนดการสอบ 

   จะแจงใหทราบตอไป 
 

 
3. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 2  คน 
1.  ทพญ.จุฑาทิพย กิ่งนครทอง 
2.  ทพญ.วิไลพร  คุณะวัฒนสถิตย 
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 20  คน 
1.  ทพญ.กรกนก  วุฒิเจริญกิจ 
2.  ทพญ.เกิดกาญจน ตันจริยภรณ 
3. ทพญ.เจนจริา  กลํ่าเดช 
4.  ทพ.ชาติชาย  ทวีรัตนพาณิชย 
5.  ทพ.ณัฐวุฒิ  คาไกล 
6.  ทพ.ธีรภัทร วิเชียรมงคลกลุ 
7.  ทพ.ธีระวฑุฒ  หวงสุวรรณากร 
8.  ทพญ.เนตรนภา ลักขณานรัุกษ 
9.  ทพญ.เบญจพร วิรัชอมรพันธ 
10. ทพ.ปติ  จริตสกุล 
11. ทพญ.พรรณพร  ธนกิจประภา 
12. ทพญ.พักตรวิภา  ดีสุคนธ 
13. ทพญ.พัทจารีย สุนิลหงษ 
14. ทพญ.มนภัทร เช่ียววานิช 
15. ทพญ.มาลัย สัทธาชัย 
16. ทพญ.วีรญา อารียรักษา 
17. ทพ.วีรยุทธ  สาสนทาญาติ 
18. ทพ.สัจจะพงศ ศรีพันธุ 
19. ทพญ.สุธาทิพย  คอมทอง 
20. ทพญ.สุภาพร  หวังจิรนิรันดร 
 
กําหนดการสอบขอเขียน 

  วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557   
เวลา 09.30 – 11.30 น.   ความรูท่ัวไป  

ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
  วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557  

เวลา 09.30 – 11.30 น.   ความรูเฉพาะสาขาทางทันตกรรมท่ัวไป (1) 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  ความรูเฉพาะสาขาทางทันตกรรมท่ัวไป (2) 
กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.   
วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.   

  สถานท่ีสอบ  
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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 4. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 20 คน 
   1.  ทพญ.กนกพร  จันทรคลาย 
   2.  ทพ.กําธร  อุทรักษ 
   3.  ทพญ.กีรติกุล  รัตนพงศ 

4.  ทพญ.ฑาริกา  เขียนสาร 
5.  ทพ.ณัฐพล  วาณิชยโรจนรัตน 

   6.  ทพญ.ดวงพร  อนุอัน 
   7.  ทพ.เดชฤทธ์ิ  ไชยชนะ 

8.  ทพ.ธนัย  ทรัพยจรรยา 
9.  ทพ.ธีรณัฐ  ชัยยะสมุทร  

   10. ทพญ.นิศรา  วัฒนานวิัต 
   11. ทพ.บุญฤทธ์ิ สอาดเอ่ียม 
   12. ทพ.ปยะรัฐ สุตเตมีย 
   13. ทพญ.ภัคสินี  กมลรัตนกุล 
   14. ทพญ.รชตวรรณ  ลีลารังสรรค 
   15. ทพญ.วิชุดา  คงสง 
   16. ทพ.สิปปกร  มลิทอง 
   17. ทพญ.สุทธิลักษณ จิตรวาณิช 
   18. ทพ.สุวิทย  สิงหศร 
   19. ทพญ.ออมกร  บุณยประทีปรัตน 
   20. ทพ.อานนท  ทาวประยูร 
   กําหนดการสอบ 
   สอบขอเขียน ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557  เวลา  08.30 – 16.00 น. 
   สอบปากเปลา ในวนัท่ี 29 – 31 กรกฎาคม 2557  เวลา  08.00 – 16.00 น. 
   หองประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
 
 5. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 35 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.กัณฒพร  ลักษณา เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.กานตนภัส  ปติอัครวชัร เฉพาะขอเขียน 
3. ทพญ.ขวัญชนก ตัณฑเศรษฐ ี เฉพาะขอเขียน 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

4. ทพญ.จิตรวรี  จิตต้ังสมบูรณ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
5. ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย เฉพาะขอเขียน 
6. ทพญ.ชัชฎาภรณ  ปลอดโปรง เฉพาะขอเขียน 
7. ทพญ.ณัชชาภทัร  ธนพงศไพสิฏฐ เฉพาะขอเขียน 
8. พ.ต.หญิงณัฐฐา ไรทิม เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
9. ทพญ.ดวงรัตน  โอวัฒนาพานิช เฉพาะขอเขียน 
10. ทพญ.เบญจพร  ธนรติกุล เฉพาะขอเขียน 
11. ทพญ.ปนิดา  คุณทรงเกียรติ เฉพาะขอเขียน 
12. ทพญ.ปวีณา  คุณนาเมือง เฉพาะขอเขียน 
13. เรือเอกหญิงปนภัทร  จินตะเวช เฉพาะขอเขียน 
14. ทพญ.ปยนุช ยงรุงเรือง เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
15. ทพญ.ปยวัลย  หอภัทรพุฒิ เฉพาะขอเขียน 
16. ทพญ.พรนภัส  วองวานิชวัฒนะ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
17. ทพญ.พลอยชมพู  ขุมทรัพย เฉพาะขอเขียน 
18. ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
19. ทพญ.มโนวดี  สารพานิช เฉพาะขอเขียน 
20. ทพญ.รตนอร  จูหอง ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
21. ทพญ.รติชนก นันทนยี ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
22. ทพญ.วรัษฐา  เทวบริรักษ เฉพาะขอเขียน 
23. ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒนอนันต เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
24. ทพญ.วริฏฐา  ทองตัน เฉพาะขอเขียน 
25. ทพญ.วิภาดา  อัศวรัตน เฉพาะขอเขียน 
26. ทพญ.วิภาพรรณ โตสถาน ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
27. ทพญ.ศรัณยา กลัดแกว ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
28. ทพญ.ศศิพิมล  จันทรรัตน เฉพาะขอเขียน 

29. ทพญ.สุมนา  ไหวด ี เฉพาะขอเขียน 

30. ทพญ.สุรัสวดี  จันทรวิทัน เฉพาะขอเขียน 

31. ทพญ.อมรวรรณ  ชวยเรือง เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
32. ทพ.อรรถกร  เจียมเศรษฐ เฉพาะขอเขียน 

33. ทพญ.อักษราภัค  ภวูนวิโรจน เฉพาะขอเขียน 

34. ทพญ.อุมาพร  วิระพรสวรรค เฉพาะขอเขียน 

35. ทพญ.ไอยเรศ  เติมรุงเรืองเลิศ เฉพาะขอเขียน 
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รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จาํนวน 3 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.วิลาวัลย  เลาวกุล เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.ศิริพร สงศิริประดับบุญ ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ.อรนิดา  วัฒนรัตน ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

 

กําหนดการสอบขอเขียน 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ หองประชุมสมพร  เรืองผกา  ช้ัน 5  อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
กรุณาเตรียมดนิสอ 2B มาดวย 

 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 08.00-14.00 น. 
ณ  หอง A4  A5  A6  B6   B10  B11  และ B13 ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 กรุณามารายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ หอง B13 
 

6. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 1 คน 
ทพญ.อรพินท  โชคชัยธรรม 

 

กําหนดการสอบ 
สอบขอเขียน วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  เวลา 08.00 – 11.00 น. 
สอบปากเปลา วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ หองประชุมแพทยหญิงพรรณี  สุมสวัสดิ์  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก  
อาคารทันตรักษวิจยั  คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ถนนอังรีดูนังต  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
 

7. สาขาทันตสาธารณสุข 
     

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จาํนวน 4 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ญาณี ใจแกว เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพ.ทิวา  มวงเหมือน เฉพาะขอเขียน 
3. ทพญ.นัยนา สกุลทอง แกนชา เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพญ.อรฉัตร  คุรุรัตนะ ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 



 8
 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 3 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.นาริม โตะกาน ี ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
2. ทพญ.อารีรัตน  จันทรหน ู ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพญ.นาริศา หีมสุหรี ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

5. ทพ.วราฤทธ์ิ สฤษฎวานิช ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

6. ทพญ.สิริรัตน  เกตุพงษพันธุ ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

7. ทพญ.พิมพวภิา เศรษฐวรพนัธุ ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
 

กําหนดการสอบขอเขียน/ปากเปลา   
วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
เวลา 08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน 
เวลา 12.00 – 14.00 น. พัก และเตรียมการนําเสนอ 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 

หอง  1 เวลา 14.00 น. ทพญ.อารีรัตน  จันทรหน ู

 เวลา 15.00 น. ทพญ.อรฉัตร  คุรุรัตนะ 
หอง  2 เวลา 14.00 น. ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี 

 เวลา 15.00 น. ทพญ.พิมพวภิา เศรษฐวรพนัธุ 
 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 
เวลา 08.30 น.  ลงทะเบียน 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 

หอง  1 เวลา 09.00 น. ทพญ.นัยนา สกุลทอง แกนชา 

 เวลา 10.00 น. ทพญ.ญาณี ใจแกว 
หอง  2 เวลา 09.00 น. ทพ.วราฤทธ์ิ สฤษฎวานิช 

 เวลา 10.00 น. ทพญ.นาริศา หีมสุหรี 
หอง  3 เวลา 09.00 น. ทพญ.สิริรัตน  เกตุพงษพันธุ 

 เวลา 10.00 น. ทพ.นาริม โตะกาน ี
 

สถานท่ีสอบ   หองประชุม ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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ลักษณะการสอบ 
ใหผูสมัครทุกทานเตรียมตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)  การนําเสนอผลงานวิจยัหรือโครงการทันตสาธารณสุข โดยใชเวลา 30 นาที  
(2)  การตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานวจิัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข และอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของ ใชเวลา 30 นาที 
รายละเอียดการประเมิน ดูไดตามแบบประเมินในภาคผนวกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก ข. แบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ 
ภาคผนวก ค. แบบประเมินการตอบขอซักถาม 
ภาคผนวก ฉ. แบบประเมินการสอบประมวลความรอบรู 
(1) วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก 
(2) การสรางเสริมสุขภาพชองปาก การส่ือสารเพ่ือสุขภาพชองปาก และงานทันตกรรมปองกัน 
(3) การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
(4) ระบบบริการสุขภาพชองปาก 
(5) วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับทันตสาธารณสุข 
(6) จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ             

 

 
8. สาขาปริทันตวิทยา 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนุมัติบัตร 
1.  ทพ.ชาลี รองเดช 
2.  ทพญ.รัชนู ชาญสมาธ์ิ 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร 
1.  ทพญ.กุมาริกา พวงผกา 
2.  ทพ.เฉลิมพร  พรมมาส 
3.  ทพญ.นัทนรินทร เชาวนสุนทรพงษ 
4.  ทพญ.พุทธชาติ  อักษเรศ 
5.  ทพญ.รสนันท จันทร 
6.  ทพญ.รัตมณ ี ตันตราวงศ 
7.  ทพญ.สุกัญญา  ชัยศุภรัศมีกุล 
8.  ทพญ.สุธาทิพย ธรรมวัฒนกุล 
9.  ทพญ.สุนิสา  นิมมลรัตน 
10. ทพญ.สุภาพร หะยาจันทา 
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11. ทพ.อนุชิต  จันทรากุล 
12. ทพญ.อรกานต สังฆคุม 
 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่ออนุมัติบัตร 
1.  ทพ.มหัทธน  พูลเกษร 
 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่อวุฒิบัตร 
1.  ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกลุ 
2.  ทพญ.กนกวรรณ  พัฒนไพรสณฑ 
3.  ทพญ.กษมา  สิริยากร 
4.  ทพญ.ญาดา  จารุวัฒนพานิช 
5.  ทพ.ธนิตย  วนิชนพรัตน 
6.  ทพ.ภาณ ุ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
7.  ทพญ.วาริธร  โฆษิตภูมิเวท 
8.  ทพ.วิธวินท  เดโชศิลป 
9.  ทพ.สวัสดศัิกดิ ์ นาแถมพลอย 
10.  ทพญ.อาวณีา ทัศนเสว ี
กําหนดการ วัน/เวลา สถานท่ีสอบ 
สอบขอเขียน 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น.  
ณ หองทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จยาช้ัน 2  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สอบปากเปลา 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2557  
ณ หองประชุมศาสตราจารยบุญทรง สิงหทัต ตึกทันตกรรม 1 ช้ัน 1  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เวลา 08.45-10.30 น. ทพญ. กนกวรรณ  พัฒนไพรสณฑ 
เวลา 10.40-12.25 น. ทพ. ธนิตย  วนิชนพรัตน 
เวลา 13.30-15.15 น. ทพ. มหัทธน  พูลเกษร 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเช้ือโชติ หังสสูต ตึกทันตกรรม 1 ช้ัน 1  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เวลา 08.45-10.30 น. ทพญ. ญาดา  จารุวัฒนพานชิ 
เวลา 10.40-12.25 น. ทพ. สวัสดิศักดิ์  นาแถมพลอย 
เวลา 13.30-15.15 น. ทพญ. กษมา  สิริยากร 
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ณ หอง 714 อาคารเฉลิมนวมราช ช้ัน 7  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เวลา 08.45-10.30 น. ทพ. วิธวินท  เดโชศิลป 
เวลา 10.40-12.25 น. ทพญ. อาวีณา ทัศนเสว ี
เวลา 13.30-15.15 น. ทพญ. วาริธร  โฆษิตภูมิเวท 
 
ณ หองประชุมกรรมการคณะฯ ตึกวาจวทิยาวัฒน ช้ัน 2  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
เวลา 08.45-10.30 น. ทพญ. กนกนดัดา ตะเวทีกุล 
เวลา 10.40-12.25 น. ทพ. ภาณ ุ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 

9. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร 
สอบเฉพาะขอเขียน  
1. ทพ.กฤตภาส ธนกุลวัฒนา 
2. ทพญ.กุลนันทน ดํารงวุฒิ 
3. ทพ.จิรภัทร สวัสดิชัย 
4. ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน 
5. ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต 
สอบเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
1. ทพญ.เกศรินทร เจริญแสงสุริยา 

 
รายชื่อผูมีสิทธิสอบวุฒิบัตร 
สอบเฉพาะขอเขียน 
1. ทพ.กานต โอฬารรัตนมณ ี
2. ทพญ.ดวงรัตน กรสุวรรณสิน 
3. ทพญ.ทวินนัท พานพิศ 
4. ทพญ.ภาว ีเชิญกลาง 
5. ทพ.รัชดา เลิศอเนกวัฒนา 
6. ทพญ.อริชสา เจริญมิตร 
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สอบเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
1. ทพญ.ศุภกญัญา อรามเรือง 
2. ทพญ.อุษณยี อุยวัฒนพงศ  
 
กําหนดการสอบขอเขียน  
วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
รายงานตัว เวลา 08.30 น.  
สอบ  เวลา 09.00 – 12.00 น 
กําหนดการสอบปากเปลา  
วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80  
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
รายงานตัว เวลา 08.30 น.  
สอบ  เวลา 09.00-12.00 น  

 
10. สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 3 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. น.ต.จิรัสย บุนนาค เฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.ปณิตา  ฤทธาภรณ เฉพาะขอเขียน 
3. นาวาตรีหญิงมาศนิสา  เจริญจิตต เฉพาะขอเขียน 

 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 4 คน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพ.กอบชัย ภมิูพาณิชย เฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.ธิดาพร  แซล่ิม เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ.นันทิรา  แตสมบัติ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพ.วรธรรม  ปญญางาม เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
5. ทพญ.วรมน  สุวรรณนครินทร เฉพาะขอเขียน 
6. ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
7. ทพญ.อุษณา  พันอินทร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 



 13
 กําหนดการสอบขอเขียน 

  วันท่ี 8 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ อาคารเฉลิมนวมราช คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
วันท่ี 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ อาคารเฉลิมนวมราช คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี   24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


