
 
 

 
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน และรายละเอียดสถานทีส่อบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย  

เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (เพิ่มเติม) 
 

 

ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติบัตร    
หรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   

ในการนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและ
วุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน และรายละเอียดสถานที่
สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

กำหนดการสอบข้อเขียน 
   วันที่  10  ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
   ณ  ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ 

    คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-   ขอให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ 2B และยางลบ เพ่ือฝนกระดาษคำตอบปรนัยที่ตรวจโดยเครื่องตรวจ            

และเครื่องเขียนที่จำเป็นสำหรับข้อสอบอัตนัย 

กำหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
    ณ ชั้น 7 – 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80  
        คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

เวลา 
  

CD 
ห้องสอบ 911  

RPD  
ห้องสอบ 912 

Fixed  
ห้องสอบ 822  

 

ห้อง 816  สถานที ่

08.00 - 09.00 น. กฤษชนก ดวงฤทัย จินดาหรา  
 

ห้องพัก 
สำหรับ   

ผู้เข้าสอบ 

 
 

ชั้น 8 - 9 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 

เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00 - 10.00 น. จินดาหรา กฤษชนก ดวงฤทัย 
10.00 - 11.00 น. ดวงฤทัย จินดาหรา กฤษชนก 
11.00 – 12.00 น. ธนพร ปิติธิดา ปรินทร์ 

พักกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. ปรินทร์ ธนพร ปิติธิดา 
14.00 – 15.00 น. ปิติธิดา ปรินทร์ ธนพร 
15.00 – 16.00 น. พัชรีพร สกาวรัศมิ์ ไพลิน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

เวลา 
  

CD 
ห้องสอบ 713  

RPD  
ห้องสอบ 714 

Fixed  
ห้องสอบ 718  

 

ห้อง 719  สถานที ่

08.00 - 09.00 น. ไพลิน พัชรีพร สกาวรัศมิ์  
 

ห้องพัก 
สำหรับ   

ผู้เข้าสอบ 

 
 

ชั้น 7 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 

เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00 - 10.00 น. สกาวรัศมิ์ ไพลิน พัชรีพร 
10.00 - 11.00 น. สันติสุข ณิชากร สุชานันท์ 
11.00 – 12.00 น. สุชานันท์ สันติสุข ณิชากร 

พักกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. ณิชากร สุชานันท์ สันติสุข 
14.00 – 15.00 น. ดวงรัตน์ พศวัต วารินทร์ 
15.00 – 16.00 น. พศวัต วารินทร์ ดวงรัตน์ 
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วันที่ 12 ตุลาคม 2565 

เวลา 
  

CD 
ห้องสอบ 713  

RPD  
ห้องสอบ 714 

Fixed  
ห้องสอบ 718  

 

ห้อง 719  
 

สถานที ่
 

08.00 - 09.00 น. วารินทร์ ดวงรัตน์ พศวัต ห้องพัก 
สำหรับ   

ผู้เข้าสอบ 

ชั้น 7 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 

เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00 - 10.00 น. ภูวิพัฒน์ กิรวุฒิ อัธยา 
10.00 - 11.00 น. อัธยา ภูวิพัฒน์ กิรวุฒิ 
11.00 – 12.00 น. กิรวุฒิ อัธยา ภูวิพัฒน์ 

 
ณ  ชัน้ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

เวลา 
  

CD 
ห้องสอบ A4  

RPD  
ห้องสอบ A5 

Fixed  
ห้องสอบ A6  

ห้อง B11  สถานที ่

08.00 - 09.00 น. กุลวดี ฑิตยา ชนานาถ  
 

ห้องพัก 
สำหรับ   

ผู้เข้าสอบ 

 
ชั้น 7  

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
50 พรรษา  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.00 - 10.00 น. ชนานาถ กุลวดี ฑิตยา 
10.00 - 11.00 น. ฑิตยา ชนานาถ กุลวดี 
11.00 – 12.00 น. ณิชาภัทร ธนเพ็ญ เทวฤทธิ์ 

พักกลางวัน   
13.00 – 14.00 น. เทวฤทธิ์ ณิชาภัทร ธนเพ็ญ 
14.00 – 15.00 น. ธนเพ็ญ เทวฤทธิ์ ณิชาภัทร 
15.00 – 16.00 น. ภคมน ลดาวัลย์ ธเนศ 
16.00 – 17.00 น. ลดาวัลย์ ธเนศ ภคมน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

เวลา 
  

CD 
ห้องสอบ A4  

RPD  
ห้องสอบ A5 

Fixed  
ห้องสอบ A6  

 

ห้อง B11  
 

สถานที ่

08.00 - 09.00 น. ธเนศ ภคมน ลดาวัลย์  
 

ห้องพัก 
สำหรับ   

ผู้เข้าสอบ 

 
ชั้น 7  

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
50 พรรษา  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.00 - 10.00 น. ธารี สัณห์สิรี สปัน 
10.00 - 11.00 น. สปัน ธารี สัณห์สิรี 
11.00 – 12.00 น. สัณห์สิรี สปัน ธารี 

พักกลางวัน   
13.00 – 14.00 น. สิริกุล อลงกรณ์ ปิติชไม (RPD) 
14.00 – 15.00 น. ศศิวุฒ  สิริกุล อลงกรณ์ 
15.00 – 16.00 น. อลงกรณ์ ศศิวุฒ สิริกุล 
16.00 – 17.00 น. -  รัชนีกร -  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที ่  30   กันยายน  พ.ศ. 2565                                   

                   
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล  อัศวนันท์) 
                    เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


