ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง รายชื่ อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรื อวุฒ ิบัตร ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2
ตามที่ ร าชวิท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้เ ปิ ดรั บ สมัค รสอบเพื่อ อนุ ม ตั ิห รื อ
วุฒิ บ ตั รแสดงความรู ้ ค วามชํา นาญในการประกอบวิช าชี พ ทัน ตกรรมสาขาต่า งๆ ของราชวิท ยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 นั้น
บัดนี้ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ความชํา นาญในการประกอบวิช าชี พ
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติผสู ้ มัครสอบแล้ว และเสนอให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบเพื่ออนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. สาขาศัลยศาสตร์ และแม็กซิลโลเฟเชียล
รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบตั ร จํานวน 2 คน
ลําดับที่
ชื่ อ – สกุล
รายการสอบ
1
ทพญ.สมฤดี สุ ขศรี
ข้อเขียน
2
ทพ.ศรัณย์ เราจนานนท์
ข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย
กําหนดการสอบข้ อเขียน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
เวลา 09.00 – 11.00 น.
- สอบข้อเขียน (ชุดที่ 1)
เวลา 12.30 – 14.30 น.
- สอบข้อเขียน (ชุดที่ 2)
กําหนดการสอบปากเปล่ าและรายงานผู้ป่วย
วันที่ 14 พฤจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
เวลา 10.00 - 12.00 น. - สอบปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย สอบปากเปล่าหัวข้อ Dentofacial
deformity และ Pathology
เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม B7
เวลา 13.00 - 14.30 น. - สอบปากเปล่าหัวข้อ Infection และ Trauma
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2. สาขาปริทนั ตวิทยา
ลําดับที่
1.

ลําดับที่

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบวุฒิบตั ร จํานวน 1 คน
ชื่ อ – สกุล
รายการสอบ
ทพญ. อนงค์นาฏ เอี่ยมสุ ภา

ข้อเขียน

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบอนุมตั ิบตั ร จํานวน 2 คน
ชื่ อ – สกุล
รายการสอบ

1.

ทพญ. ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริ ฐ

ข้อเขียน

2.

ทพญ. พุทธิพร ชาญสุ ไชย

ข้อเขียน

กําหนดการสอบข้ อเขียน
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้อง A08 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบวุฒิบตั ร จํานวน 13 คน
ชื่ อ - สกุล
รายการสอบ
ทพญ.ณัฐพัชร์ ร่ วมเจริ ญชัย
ข้อเขียน
ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ข้อเขียน
ทพญ.ธนเพ็ญ ตั้งสุ ขเสริ มกุล
ข้อเขียน
ทพญ.พรปวีณ์ ดีจริ ง
ข้อเขียน
ทพญ.เพ็ญศิณี เสริ ฐคัมภ์ศร
ข้อเขียน
ทพญ.จมาภรณ์ คารวัฒนาวรกุล
ข้อเขียน
ทพญ.ชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์
ข้อเขียน
ทพญ.ชนานาถ ไชยดิษกุล
ข้อเขียน
ทพญ.ฑิตยา เจริ ญกิจขจร
ข้อเขียน
ทพ.เทวฤทธิ์ แซ่ยบิ
ข้อเขียน
ทพ.ธโนวิทย์ สุ ทธิกลัด
ข้อเขียน
ทพ.อรรถสิ ทธิ์ บุญบานเย็น
ข้อเขียน
ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์
ข้อเขียน
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบอนุมตั ิบตั ร จํานวน 18 คน
ชื่อ - สกุล
รายการสอบ
ทพญ.กิตติมา ประภัสร์รังษี
ข้อเขียน
ทพญ.เกติสุภา สุ วรรณอาภา
ข้อเขียน
ทพญ.เกศินี พัฒนเจริ ญ
ข้อเขียน
ทพญ.ดวงพร จิรวัฒนาภิรมย์
ข้อเขียน
ทพญ.ตะวันฉาย วังซ้าย
ข้อเขียน
ทพญ.ตุลารัตน์ สุ ขโท
ข้อเขียน
ทพ.ธนพล หนูมาน้อย
ข้อเขียน
ทพญ.นันทิยา บุญยืน
ข้อเขียน
ทพญ.ประพิณ เปี่ ยมพริ้ ง
ข้อเขียน
ทพญ.ปิ ยะรัตน์ เฉลิมสุ ขสันต์
ข้อเขียน
ทพ.เมธี เตชะปณิ ต
ข้อเขียน
ทพ.รุ่ งกิจ หลีหเจริ ญกุล
ข้อเขียน
ทพญ.วรรณศิริ แก้วสอาด
ข้อเขียน
ทพญ.ศิริกลุ ชุมพลกาญจนา
ข้อเขียน
ทพญ.สปั น เล็งเลิศผล
ข้อเขียน
ทพญ.สุ นีย ์ ศรี ทิพยวรรณ
ข้อเขียน
ทพญ.ออนอง มัง่ คัง่
ข้อเขียน
ทพ.อาทร สุ ทธิวราภิรักษ์
ข้อเขียน

กําหนดการสอบข้ อเขียน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรี ดูนงั ต์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
4. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่ องปาก
รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบวุฒิบตั ร จํานวน 1 คน
ลําดับที่
ชื่ อ - สกุล
รายการสอบ
1
ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์
ข้อเขียน

ลําดับที่
1

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบอนุมตั ิบตั ร จํานวน 1 คน
ชื่ อ - สกุล
รายการสอบ
ทพ.มาโนช เกวียนสู งเนิน
ข้อเขียน

4

กําหนดการสอบข้ อเขียน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93 ถนนอังรี ดูนงั ต์ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
5. สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ลําดับที่
1
2

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบอนุมตั ิบตั ร จํานวน 2 คน
ชื่ อ - สกุล
รายการสอบ
ทพ.จิรัสย์ บุนนาค
เฉพาะข้อเขียน
ทพ.วินยั จีนโน
เฉพาะข้อเขียน

กําหนดการสอบข้ อเขียน
วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา
ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
6. สาขานิติทนั ตวิทยา
ลําดับที่
1
2
3
4

รายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบอนุมตั ิบตั ร
ชื่ อ - สกุล
ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
ทพญ.วสุ เทพชาตรี
ทพญ.วันวิสาช์ นามวงษ์
ทพญ.ศศลักษณ์ ดวงอัมพร

จํานวน 4 คน
รายการสอบ
ข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย
ข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย
ข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย
ข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย

กําหนดสอบข้ อเขียน ปากเปล่ าและรายงานผู้ป่วย
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมทันตกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลตํารวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี กรุ งเทพมหานคร
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ทันตแพทย์หญิงวันทนา พุฒิภาษ)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

