
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  12/2556 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาตางๆ  ประจําป 2556  
 

 
ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ/วุฒิบัตร 

แสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  ของราชวิทยาลัยทันตแพทย 
แหงประเทศไทย  ประจําป 2556 นั้น 

  บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประกาศ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2556 ดังตอไปนี้ 
 

 1. สาขาทันตกรรมจัดฟน 
 

  รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 9  คน 
   1.  ทพ.ณัฐวัฒน  ตรีวิโรจน    
   2.  พ.ต.ต.นรินทร  เจนยุทธนา 
   3.  ทพญ.พิชญา  ไชยรักษ 
   4.  ทพญ.พิมพสิริ  กันตพิทยา 
   5.  ทพญ.วรินทร  รจิตรังสรรค 
   6.  ทพ.วุฒิพงษ  เหลาอมต 
   7.  ทพญ.เสาวลักษณ  ผดุงวรศาสตร   

8.  ทพญ.หทัยชนก  เจริญพงศ 
9.  ทพ.อภิชาต  วีรวัฒนาธิกุล 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 10  คน 
1.  ทพ.จินจฑุา  ตันติไชยบริบูรณ    

   2.  ทพญ.เจนจริา  เจริญวัฒนานนท 
   3.  ทพญ.ชลธิชา  เปยมการุญรัตน 
   4.  ทพญ.ธนพร  รักสุจริต 
   5.  ทพญ.ปรียดา  สันติลักขณาวงศ 
   6.  ทพญ.เพ็ญนภา  ศรีวิชาญกุล 
   7.  ทพญ.รัศมีจันทร  กีรติสุขสกุล   

8.  ทพ.สุชนม  วัตรุจีกฤต 



 2
9.  ทพญ.อธิชาต  กาญจนอุทัย 
10. ทพ.อธิวัฒน  หัสดาลอย 

 
  รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร จาํนวน 21  คน 

1.  ทพญ.กัลยา  อินทรีย   
   2.  ทพ.จักรพงษ  วิเศษสัมมาพันธ 
   3.  ทพญ.ชลธิรา  แซต้ัง 
   4.  ทพ.ณัฐชัย  วิริยะโกศล 
   5.  นาวาตรีหญิงนภัทร  โยธะธราดล 
   6.  ทพญ.ปานฤทัย  พีชผล 
   7.  ทพญ.พรทิวา  เสนารักษ   

8.  ทพญ.พัชรพรรณ  รังษีกจิโพธ์ิ 
9.  ทพ.พูนเพิม่  ภวัครานนท 
10. ทพญ.ภณดิา  ณ สงขลา 
11. ทพ.รัชเขตร  ตรีสุทธาชีพ 
12. ทพญ.วรรธิดา  จิตตานนท 
13. ทพญ.วราภรณ  เจนวากรวงศ 
14. ทพญ.วารณี  ลินลาวรรณ 
15. ทพญ.วิมลทิพย  มุทานนท 
16. ทพญ.ศิริพร  พนติจิตบุญ 
17. ทพญ.ศุภางค  สมานสุขุมาล 
18. ทพ.สุรจิต  สมงาม 
19. ทพ.สุวิทย  ไทยธรรมยานนท 
20. ทพญ.หนึ่งฤทัย  ยอดทอง 
21. ทพญ.อนงคนาถ  นันทสุขเกษม 
 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 21 คน 
1.  ทพ.กฤษฎี  ปณณะรัส 

   2.  ทพ.กิตตินนัท  โชติแกว 
   3.  ทพญ.จินตรัตน  แจงศรีสุข 
   4.  ทพ.ชัยณรงค  กาวสัมพนัธ 
   5.  ทพญ.ชุติวรรณ  รุงเรือง 
   6.  ทพญ.ธิติรัตน  ตัณสถิตย 
   7.  ทพญ.นรชัย  สกุลคู   

8.  ทพ.ปกรณ  สงศิริ 
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9.  ทพ.ปภินวชิ  วิพัฒนบวรวงศ 
10. ทพญ.พิฐชญาณ  อัตวีระพัฒน 
11. ทพญ.เพ็ญประภา  ชิวชรัตน 
12. ทพ.วิกรานต  แสงอุบล 
13. ทพ.วิทยา  วสุเมธารัศมี 
14. ทพญ.ศิรประภา  ศรีทองสุข 
15. ทพญ.สมศรี  กลาจอหอ 
16. ทพญ.สัจจพร  พรรคอนันต 
17. ทพญ.สุดารัตน  ถือพุทธ 
18. ทพญ.สุธาทิพย  จงบรรดาล 
19. ทพ.สุรัฐ  กนกกุลชัย 
20. ทพญ.อรทัย  วัชรินทรพร 
21. ทพญ.อัญชลิกา  สงวนดกีุล 
 

  รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อขอวุฒิบัตร จํานวน 2 คน 
   1.  ทพ.ศรายุทธ  เจียรพงศปกรณ 
   2.  ทพ.อาทิตย  สิทธิพรชัย 
 
  กําหนดการสอบ  
  วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

  
 

2. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 4 คน 

    

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 
1. ทพญ.ญาณี  ตันติเลิศอนันต เฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.ภัทราภา  เลิศบรรณพงษ เฉพาะขอเขียน 
3. ทพญ.มัทนียา  บุญบรรเจิดสุข เฉพาะขอเขียน 
4. ทพญ.รจนสุพรรณ  แจงเจนกิจ เฉพาะขอเขียน 
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 2 คน 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล รายการสอบ 

1. ทพญ.ธันยพร  นิยมด ี เฉพาะขอเขียน  
2. ทพ.อภิรักษ  กติติชัยศรี เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

 
กําหนดการสอบขอเขียน 

   วันอังคารท่ี 6 สิงหาคม 2556   เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ  หอง 613  ช้ัน 6  อาคารเฉลิมนวมราช 80 

   คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
   วันพฤหัสบดท่ีี 15 สิงหาคม 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ  หอง 613  ช้ัน 6  อาคารเฉลิมนวมราช 80 
   คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

3. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 8  คน 
1.  ทพญ.ชอแกว  สามัคคีธรรม 

   2.  ทพ.ชิตพล  ชัยมานะการ 
   3.  ทพญ.ณัตตยา  รุงเจริญพร 
   4.  ร.อ.หญิงตรีสุคนธ  เอกบรรณสิงห 
   5.  ทพญ.พรทิพย  แซอ้ึง 
   6.  ทพญ.ลลิดา  องคชวลิต 
   7.  ทพ.วรวุฒิ  สหัสเนตร  

8.  ทพญ.ศุภิศา  พฤฒิพฤกษ 
รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่ออนุมัติบัตร จํานวน 3  คน 

1.  ทพญ.เกศรินทร  เจริญแสงสุริยา 
   2.  ทพญ.พรทิพย  แซอ้ึง 
   3.  ทพญ.สาลินี  รุงหิรัญสกุล 
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รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร จาํนวน 3  คน 
1.  ทพญ.จิดาภา  โพธิดา 

   2.  ทพญ.ดาราพรรณ  พัฒนพิชากร 
   3.  ทพญ.อุษณยี  อุยวัฒนพงศ 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 3  คน 
1.  ทพญ.นลินสุดา  วงศสวัสดิ์ 

   2.  ทพ.มงคล  เดนเพชรกุล 
   3.  ทพญ.ศุภกญัญา  อรามเรือง 

 
กําหนดการสอบขอเขียน 

  วันพฤหัสบดท่ีี 15 สิงหาคม 2556  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
  หอง A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ช้ัน 7 
  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

กําหนดการสอบปากเปลาและรายงานผูปวย 
วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2556  เวลา 08.00 – 12.00 น. 

  หอง A4  A5  A6  และ A7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา  ช้ัน 7 
  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล  ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
4. สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร  จํานวน 22 คน 

 ลําดับ ชื่อ-สกุล สมัครสอบ รายการสอบ 

1 ทพญ. กมลรัตน  สาลี วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

2 ทพญ. โชติมา  เลิศไตรภพ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

3 ทพญ. ณัฏฐชัญญา  วาสะประเสิรฐ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

4 ทพญ. เทพศิริ  จิตตสวัสดิ์ไทย วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

5 ทพญ. นพวรรณ  พรพันธุอนุวงศ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

6 ทพ. ปราชญ  พลวัฒน วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

7 ทพญ. เปรมจิต  ภระมามร วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

8 ทพ. พชร  สิงหเจริญ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
9 ทพญ. พรพรรณ  กอเกียรติ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
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 ลําดับ 

 
ชื่อ-สกุล สมัครสอบ รายการสอบ 

10 ทพญ. พูนธิป  ภัทรกลุวิวัฒน วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

11 ทพ. ภานุพงศ  บุญบํารุง วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

12 ทพญ. ภาวนา  จางวางสิทธ์ิ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

13 ทพญ. วราภา  เพชรพันธ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

14 ทพญ. วันรวี  มณีไพโรจน วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

15 ทพญ. วิชชุณี  ธนะแพสย วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

16 ทพญ. วิชุดา  วงศชัยศรี วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

17 ทพญ. ศิริรัตน  ช้ันศิริ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

18 ทพ. สุขชัย  ธารารุงเรือง วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

19 ทพญ. สุนันทา  เล้ียงพันธุสกุล วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

20 ทพญ. อธิมนต  โชติชะวงศ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

21 ทพญ. อุษณยี  สิงหเจริญ วุฒิบัตร ขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
22 ทพญ. ภัสรา  รัตนะ อนุมัติบัตร ขอเขียน  

 

 
กําหนดการสอบขอเขียน 

  วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2556  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ความรูท่ัวไป กฎหมายวิชาชีพ  
                  เจตคติ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ความรูเฉพาะสาขาทางทันตกรรมท่ัวไป (1) 
             เวลา 13.00 – 15.00 น.  ความรูเฉพาะสาขาทางทันตกรรมท่ัวไป (2) 
  ณ ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  

คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 
การสอบปากเปลาและเสนอรายงานผูปวย 
 

วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2556 
ลําดับ หองสอบ A หองสอบ B เวลาสอบ 

1 ทพญ.นพวรรณ  พรพันธุอนวุงศ ทพญ.พรพรรณ  กอเกียรติ 09.00 – 10.00 น. 
2 ทพ.พชร  สิงหเจริญ ทพญ.วันรวี  มณีไพโรจน 10.10 – 11.10 น. 
3 ทพญ.โชติมา  เลิศไตรภพ ทพ.ปราชญ  พลวัฒน 11.20 – 12.20 น. 
4 ทพญ.วิชชุณี  ธนะแพสย ทพญ.ศิริรัตน  ช้ันศิริ 13.00 – 14.00 น. 
5 ทพญ.อุษณยี  สิงหเจริญ ทพญ.ณัฏฐชัญญา  วาสะประเสิรฐ 14.10 – 15.10 น. 
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วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2556 
ลําดับ หองสอบ A หองสอบ B เวลาสอบ 

1 ทพญ.อธิมนต  โชติชะวงศ ทพญ.วิชุดา  วงศชัยศรี 09.00 – 10.00 น. 
2 ทพญ.เทพศิริ  จิตตสวัสดิ์ไทย ทพญ.เปรมจิต  ภระมามร 10.10 – 11.10 น. 
3 ทพญ.วราภา  เพชรพันธ ทพญ.สุนันทา  เล้ียงพันธุสกลุ 11.20 – 12.20 น. 
4 ทพญ.ภาวนา  จางวางสิทธ์ิ ทพ.ภานุพงศ  บุญบํารุง 13.00 – 14.00 น. 
5 ทพ.สุขชัย  ธารารุงเรือง ทพญ.กมลรัตน  สาลี 14.10 – 15.10 น. 
6 ทพญ.พูนธิป  ภัทรกุลววิัฒน  15.20 – 16.20 น. 

   

 สถานท่ีสอบ ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ผูเขาสอบตองเตรียม การนําเสนอรายงานผูปวยโดยใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 
 

   
5. สาขาปริทันตวิทยา 
 

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนมัุติบัตร จํานวน 4 คน 
   1. ทพญ.ช่ืนชีวิต  ทองศิริ 

2. ทพญ.เพ็ญนภา  กจิอาทร 
3. ทพ.สกุล  ชินอุดมวงศ 
4. ทพ.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย 

 
ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 10 คน 

   1. ทพญ.กนกนัดดา  ตะเวทีกุล 
   2. ทพญ.กษมา  สิริยากร 
   3. ทพญ.ญาดา  จารุวัฒนพาณิช 

4. ทพ.ธนิตย  วนิชนพรัตน 
5. ทพญ.นราวลัภ  อัศวรัตน 

   6. ทพญ.พัชราวดี  แกวสังข 
   7. ทพญ.รดา  เฟองพณิช  

8. ทพญ.วาริธร  โฆษิตภูมิเวท 
9. ทพ.สวัสดิศักดิ์  นาแถมพลอย 

   10. ทพญ.อาวณีา  ทัศนเสว ี
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ผูมีสิทธิสอบปากเปลาเพื่ออนุมัติ จํานวน 2 คน 
1. ทพญ.รุงทิวา  ปนปา 
2. ทพ.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย 
 

ผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพือ่วุฒิบัตร จํานวน 3 คน 
   1..ทพญ.พัสสินี  ชางสุพรรณ 

2. ทพญ.สุจารี  โงววัฒนา 
3. ทพญ.รุจิราภรณ  เอ่ียมศรี 
 

กําหนดการสอบสอบขอเขียน 
วันศุกรท่ี 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม A8 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 
กําหนดการสอบสอบปากเปลา 
วันพฤหัสบดท่ีี 8 สิงหาคม 2556  
หองท่ี 1 ณ หองประชุม B10 ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
เวลา 08.30 – 10.15 น. ทพญ.รุงทิวา  ปนปา 
เวลา 10.30 – 12.15 น. ทพญ.พัสสินี  ชางสุพรรณ 

หองท่ี 2 ณ หองประชุม B11 ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
เวลา 08.30 – 10.15 น. ทพญ.สุจารี  โงววัฒนา 
เวลา 10.30 – 12.15 น. ทพญ.รุจิราภรณ  เอ่ียมศรี 

หองท่ี 3 ณ หองประชุม B12 ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
เวลา 10.30 – 12.15 น. ทพ.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย 
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 6. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 20 คน 

   1. ทพญ.กชพร  พวงพันธุงาม 
   2. ทพญ.กฤติยา  นครคร้ืน 
   3. ทพ.เจนกฤษฎ์ิ  อุปดิสสกลุ 

4. ทพญ.ฉัตราภรณ  ศุภจํารูญ 
5. ทพ.ชัยณรงค  โกศลศุภศิริชัย 

   6. ทพ.ชินโชติ  เข็มลา 
   7. ทพ.นาถ  นนัทรัตพันธุ 

8. ทพญ.ปานจติ  อนันดพรฤดี 
9. ทพ.พงษภร  วงศสายตา 

   10. ทพ.พฤทธ์ิ  ชิวปรีชา 
   11. ทพ.ฟสิกสพงษ  บึงมุม 
   12. ทพ.ภูมิ  ลีลาธนากร 
   13. ทพ.วรรณรัช  จุลกัลป 
   14. ทพ.วรวัธน  พุกจรูญ 
   15. ทพญ.วาทินี  เกษมสัย 
   16. ทพ.สรพล  ติยะพงษประพันธ 
   17. ทพญ.สุปรียา  ตันพลีรัตน 
   18. ทพ.สุรชัย  เพชรอาภรณ 
   19. ทพ.อธิพงศ  ธรรมบูชิต 
   20. ทพ.อุดม  วองไวทองด ี
 
  กําหนดการสอบขอเขียน 
   วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. 
  กําหนดการสอบปากเปลา 
   วันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2556   เวลา 08.00-16.00 น. 
   วันพฤหัสบดท่ีี 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. 
   วันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556   เวลา 08.00-15.00 น. 
   ณ  หองประชุม ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
   คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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           7. สาขาทันตกรรมประดิษฐ  

รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียน จํานวน 5 คน 
เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-สกุล สอบเพื่อ 

1 ทพ.ชานนท  ประถมนาม อนุมัติบัตร 

2 ทพ.อรรถวิทย  เตชะอําไพ อนุมัติบัตร 

3 ทพ.อาทิตย  วงศไพบูลยวัฒน วุฒิบัตร 

4 ทพญ.อุษณา  พันอินทร วุฒิบัตร 

5 ทพญ.อุษา  ขัตตินานนท วุฒิบัตร 

 
  กําหนดการสอบขอเขียน 
  วันจนัทรท่ี 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  ณ หอง B6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 
  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 หมายเหตุ กําหนดใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนเดนิทางไปถึงหองสอบกอน เวลา 09.00 น. ถามาสาย 30 นาที 
   คณะกรรมการสอบมีสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ และใหคะแนนเปน 0 ในการสอบคร้ังนี้ 

                        
การสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน และเวลา สอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 7 คน คือ 

เลขท่ี ชื่อ-นามสกุล สอบเพื่อ วัน-เวลา 
1. ทพญ. กษมา จลุเสวก วุฒิบัตร วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น. 
2. ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย อนุมัติบัตร 
3. ทพญ. ถมรัตน เจนรักสุขุม วุฒิบัตร 
4. ทพญ. มาริสา สุขพัทธี อนุมัติบัตร 
5. ทพญ. วรัญญา ชินการุญ วุฒิบัตร 
6. ทพ. สุชาต จี้มูล วุฒิบัตร 
7. ทพ. ชัยสุรัติ ถกลภักด ี วุฒิบัตร วันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. 
 
กําหนดสถานท่ีสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา  
ณ  หอง B 3  หอง B 8 และ หอง B 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 7 คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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กําหนดรายละเอียดหองสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 
วันจนัทรท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

เวลา สอบ CD หอง B 3 สอบ RPD หอง B 8 สอบ FPD หอง B 9 
09.00-10.00 น. ทพญ. กษมา จลุเสวก ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย ทพญ. ถมรัตน เจนรักสุขุม 
10.00-11.00 น. ทพญ. มาริสา สุขพัทธี ทพญ. วรัญญา ชินการุญ ทพ. สุชาต จี้มูล 
11.00-12.00 น. ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย ทพญ. ถมรัตน เจนรักสุขุม ทพญ. กษมา จลุเสวก 
12.00-13.00 น. พักเท่ียง 
13.00-14.00 น. ทพ. สุชาต จี้มูล ทพญ. มาริสา สุขพัทธี ทพญ. วรัญญา ชินการุญ 
14.00-15.00 น. ทพญ. ถมรัตน เจนรักสุขุม ทพญ. กษมา จลุเสวก ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย 
15.00-16.00 น. ทพญ. วรัญญา ชินการุญ ทพ. สุชาต จี้มูล ทพญ. มาริสา สุขพัทธี 
วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2556 

เวลา สอบ CD หอง B 3 สอบ RPD หอง B 8 สอบ FPD หอง B 9 
09.00-10.00 น.   ทพ. ชัยสุรัติ ถกลภักด ี
10.00-11.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบขอเขียน 
11.00-12.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 
12.00-13.00 น. พักเท่ียง 
13.00-16.00. น. ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบคร้ังท่ี 4/2556 
 
หมายเหตุ   กําหนดใหผูมีสิทธิสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลาท้ัง 7 คน ติดตอ ทพญ.กาญจนา กาญจนทววีัฒน 

ทางอีเมล kanchana kanchanatawewat <kk_tawewat@yahoo.com> เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียด
ของการเตรียมสอบรายงานผูปวยและสอบปากเปลา 

 
8. สาขาทันตสาธารณสุข 

     
 

ผูมีสิทธิสอบขอเขียนเพื่ออนมัุติบัตร จํานวน 1 คน 
 ทพญ.นัยนา  สกุลทอง 
 
ผูมีสิทธิสอบปากเปลาและรายงานผูปวยเพือ่อนุมัติบัตร จาํนวน 2 คน 
 1. ทพญ.ธิดา  รัตนวิไลศักดิ ์

2. ทพ.ธีรพงศ  พงศปริตร 
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กําหนดการสอบขอเขียน/ปากเปลา   
วันศุกรท่ี 9 สิงหาคม 2556   

 08.30 – 09.00 น.  ผูมีสิทธิสอบลงทะเบียน เตรียมและติดต้ังส่ือการนําเสนอ  
(กรณีสอบปากเปลา) 

 09.00 – 12.00 น.  สอบขอเขียน หรือสอบการนําเสนอโครงการ/ผลงานวิจยั 
 สถานท่ีสอบ   หองประชุม ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
   คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
 9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบ จํานวน 11 คน 
ท่ี ชื่อ-สกุล แขนงวิชา การสอบเพื่อ รายการสอบ 
1 ทพญ.พรพิมล  พูนศรัทธา เวชศาสตรชองปาก วุฒิบัตร ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
2 ทพ.ณัชพล  จมูศรี พยาธิวิทยาชองปาก วุฒิบัตร ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
3 ทพ.พรภพ  รัตนอาภา พยาธิวิทยาชองปาก วุฒิบัตร ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
4 ทพญ.วัลดา  สวางอรุณ พยาธิวิทยาชองปาก วุฒิบัตร ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
5 ทพญ.พรรณนภิา  ธรรมสมบัติ เวชศาสตรชองปาก วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
6 ทพญ.สุพิชญา  ขําเอ่ียม เวชศาสตรชองปาก วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
7 พ.ต.หญิงสุภารัตน  ธรรมรัตน เวชศาสตรชองปาก วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
8 ทพญ.ณพัชธีนันท  เลิศพรภคิน เวชศาสตรชองปาก วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
9 ทพญ.สุดาทิพย  รวยด ี ทันตกรรมบดเคี้ยว วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
10 ทพญ.สุฤดี  ฉินทกานันท ทันตกรรมบดเคี้ยว วุฒิบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 
11 ทพ.จิตจิโรจน  อิทธิชัยเจริญ เวชศาสตรชองปาก อนุมัติบัตร เฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย 

 

กําหนดการสอบ 
วันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2556 โดยเวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศใหทราบตอไป  

 

 10. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตร จํานวน 19 คน 
1. ทพญ.กัณฒพร  ลักษณา  สอบเฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.ชนกฤดี  ธงไชย   สอบเฉพาะขอเขียน 
3. ทพญ.เตือนใจ  พรมหาลา  ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
4. ทพญ.นภา  ชวนชัยสิทธ์ิ  สอบเฉพาะขอเขียน 
5. ทพญ.ปริญดา  ทัศณรงค  สอบเฉพาะขอเขียน 
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6. ทพญ.ปวีณา  คุณนาเมือง  ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
7. ทพญ.ปยนชุ  ยงรุงเรือง   สอบเฉพาะขอเขียน 
8. ทพญ.ปยะรัตน  เกิดผล   สอบเฉพาะขอเขียน 
9. ทพญ.พรทิพย  ผจงวิริยาทร  ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
10. ทพญ.พรนภัส  วองวานชิวัฒนะ สอบเฉพาะขอเขียน 
11. ทพญ.พิชานัน  ศรีสมหมาย  สอบเฉพาะขอเขียน 
12. ทพญ.รตนอร  จูหอง   สอบเฉพาะขอเขียน 
13. ทพญ.วราพรรณ  ตันพฒันอนันต สอบเฉพาะขอเขียน 
14. ทพญ.วาสนา  สุวรรณฤทธ์ิ  สอบเฉพาะขอเขียน 
15. ทพญ.วิภาพรรณ  โตสถาน  สอบเฉพาะขอเขียน 
16. ทพญ.ศศิพิมล  จันทรรัตน  ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
17. ทพญ.อมรวรรณ  ชวยเรือง  สอบเฉพาะขอเขียน 
18. ทพญ.อะเคื้อ  รักษชน   ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 
19. ทพญ.อุมาพร  วิระพรสวรรค  ท้ังขอเขียน ปากเปลาและรายงานผูปวย 

 

รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร จาํนวน 4 คน 
1. ทพ.นิพนธ  ชัยศรีสุขอําพร  สอบเฉพาะขอเขียน 
2. ทพญ.วิลาวลัย  พฤกษาธํารงกุล  ปากเปลาและรายงานผูปวย 
3. ทพญ. วิสาขา  ไผงามสอบขอเขียน สอบเฉพาะขอเขียน 
4. ทพญ. อาทิตยา  กายพันธุเลิศ  สอบเฉพาะขอเขียน 

 

กําหนดการสอบขอเขียน 
วันท่ี 8 สิงหาคม 2556  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หอง B4-B5 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
กําหนดการสอบปากเปลา และรายงานผูปวย 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2556  เวลา 08.00-12.00 น. 
ณ  หอง B3  B10  B11  B12  และ B13 ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
 
 

                     (ทันตแพทยหญิงวันทนา  พฒิุภาษ) 
                                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


