
 

ประกาศทันตแพทยสภา 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   
และการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   

ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ 
-------------------------------------- 

 

ตามที่  ทันตแพทยสภา ได้ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 อัตรา               
ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2565   นั้น 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก  ในตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าทีท่ันตแพทยสภา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวโศลดา   พุ่มเรือง    เลขประจำตัวสอบ  001 
2. นางสาวสุธารส   เลิศผลไพบูลย์  เลขประจำตัวสอบ  002 
3. นางสาวปิยะพร   ทรงศักดิ์นาคิน  เลขประจำตัวสอบ  003 
4. นายกวินพัฒน์   ลิ้มสุวรรณพานิช เลขประจำตัวสอบ  004 
5. นายณภัทร    วงษ์บุตรรอด  เลขประจำตัวสอบ  005 
6. นางสาวมาลินี     จันทร์เทวี  เลขประจำตัวสอบ  006 
7. นางสาวภาวินี   เซี่ยงหว็อง  เลขประจำตัวสอบ  007 
8. นางสาวพงศ์เพ็ญ   โดดดัด    เลขประจำตัวสอบ  008 
9.  นางสาวรัตนาพร     คนหลัก   เลขประจำตัวสอบ  009 
10. นางสาวธิติยา     คงเรือน   เลขประจำตัวสอบ  010 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อข้างต้น ทันตแพทยสภาได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร
สอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ตั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                   
(ทันตแพทย์ยุวบูรณ์  จันทร์แจ่มจรูญ) 

               เลขาธิการทันตแพทยสภา 



๒ 

 

 

 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   

ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ 
(แนบท้ายประกาศทันตแพทยสภา  ลงวันที่  1 มีนาคม  2565) 

 

1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งในวันที่  2 มีนาคม 
2565  ซึ่งผู้สมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยเข้าห้องสอบ                 
เวลา 08.30 น. และสอบเวลา 09.00- 12.00 น.  ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 10 ซอยสาธารณสุข 8                   
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

2. เนื้อหาวิชาที่สอบ 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน       (20 คะแนน) 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา  พ.ศ.2562   (20 คะแนน) 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงิน  
   ของทันตแพทยสภา  พ.ศ.2563       (20 คะแนน) 
2.4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  มีความสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ และพิมพ์

คอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ         (40 คะแนน) 

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
3.1 การสอบแข่งขันฯ จะใช้วิธีสอบข้อเขียนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ทั้งนี้  

ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 
3.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

3.2.1 ให้ผู้สมัครสอบตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง และถ่ายรูปมายืนยันต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

3.2.2 ผู้สมัครสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากที่ผู้สมัครสอบจัดหามาเอง
ตลอดเวลาในบริเวณสถานที่สอบ อาคารสอบ หรือขณะที่อยู่ในห้องสอบ รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social 
Distancing) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
และสถานที่สอบกำหนด และต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สถานที่สอบจัดเตรียมไว้ให้ทำความสะอาดมือก่อน 

3.2.3 ภายในบริเวณสถานที่สอบจะจัดให้มีระบบคัดกรองสำหรับผู้สมัครสอบทุกรายโดย
ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณภูมิทางผิวหนังแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) หากผู้สมัครสอบรายใดมี             
อุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3.3 ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติดังนี้ 
3.3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนสุภาพชน กล่าวคือ  

สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงแบบสุภาพเรียบร้อย (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายืด) สวมรองเท้าหุ้มส้น 

 



๓ 

 

 

  
สำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ๊ต กางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายืด)  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและ
สวมรองเท้าหุ้มส้น 

3.3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวันเวลา และสถานที่สอบกำหนดไว้ 

3.3.3 หลักฐานและอุปกรณ์ท่ีต้องนำมาในวันสอบ 
(1) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เท่านั้น ไปแสดงในวันสอบ หากไม่มี

บัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบมีการ
เปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากได้สมัครสอบไปแล้ว จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนา 
การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 

(2) ต้องจัดหาเครื่องเขียนเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ปากกาเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น 
น้ำยาลบคำผิด หรือยางลบหมึก ไปในวันสอบเอง 

(3)  ผู้สอบโปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเอง  บรรจุโปรแกรม 
Microsoft Office มาเพื่อใช้ในการสอบครั้งนี้   

 (4 ) ผู้ สอบน ำ  USB flash drive  มาเพื่ อ ใช้ ในการสอบ คอมพิ ว เตอร์                    
Save ข้อมูล และคืนให้หลังทำข้อสอบเสร็จ 
 

4. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ ในวันที่                

2 มีนาคม 2565  สอบเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 10 ซอยสาธารณสุข 8                   
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ  วันที่  4  มีนาคม  2565  ณ สำนักงาน
เลขาธิการทันตแพทยสภา และทางเว็บไซต์ทันตแพทยสภา  www.dentalcouncil.or.th 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

http://www.dentalcouncil.or.th/

