
 
 

ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําปี 2560 คร้ังท่ี 2 

 
ตามที่ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ปิดรับสมคัรสอบเพื่ออนุมตัิหรือ

วุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ   ของราชวิทยาลยั            
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 2-6 ตุลาคม 2560  นั้น 
  บดัน้ี คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทนัตกรรมสาขาต่าง ๆ  ไดพ้ิจารณาประเมินคุณสมบติัผูส้มคัรสอบแลว้ และเสนอใหร้าชวิทยาลยัทนัตแพทย์
แห่งประเทศไทยประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบเพื่ออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร ประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 2  ดงัน้ี 
1. สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล 

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบเพื่อวฒิุบตัร จาํนวน 2 คน 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล รายการสอบ 
1 ทพญ.สมฤดี สุขศรี  ขอ้เขียน 
2 ทพ.ศรัณย ์เราจนานนท ์ ขอ้เขียน ปากเปล่าและรายงานผูป่้วย 

 

กําหนดการสอบข้อเขียน 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560   
ณ  หอ้งประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
     ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

เวลา 09.00 – 11.00 น.  - สอบขอ้เขียน (ชุดท่ี 1) 
เวลา 12.30 – 14.30 น.  - สอบขอ้เขียน (ชุดท่ี 2) 

กําหนดการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วนัท่ี 14 พฤจิกายน 2560  
ณ หอ้งประชุม B6 ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
     ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

เวลา 10.00 - 12.00 น. - สอบปากเปล่าและรายงานผูป่้วย  สอบปากเปล่าหวัขอ้ Dentofacial 
 deformity และ Pathology 

 เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งประชุม B7 
 เวลา 13.00 - 14.30 น. - สอบปากเปล่าหวัขอ้ Infection และ Trauma 
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2. สาขาปริทันตวทิยา 
รายช่ือผูมี้สิทธิสอบวฒิุบตัร จาํนวน 1 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ. อนงคน์าฏ เอ่ียมสุภา ขอ้เขียน 

 
รายช่ือผูมี้สิทธิสอบอนุมติับตัร จาํนวน 2 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล รายการสอบ 

1.  ทพญ. ธนิยา โบวว์งศป์ระเสริฐ ขอ้เขียน 

2.  ทพญ. พทุธิพร ชาญสุไชย ขอ้เขียน 

กําหนดการสอบข้อเขียน 
ณ  วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
      หอ้ง A08 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
      ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
3.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบวฒิุบตัร  จาํนวน 13 คน 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล รายการสอบ 
1 ทพญ.ณฐัพชัร์ ร่วมเจริญชยั ขอ้เขียน 
2 ทพญ.ทียารัชต ์จกัรพนัธ์ุ ณ อยธุยา ขอ้เขียน 
3 ทพญ.ธนเพญ็ ตั้งสุขเสริมกลุ ขอ้เขียน 
4 ทพญ.พรปวีณ์ ดีจริง ขอ้เขียน 
5 ทพญ.เพญ็ศิณี เสริฐคมัภศ์ร ขอ้เขียน 
6 ทพญ.จมาภรณ์ คารวฒันาวรกลุ ขอ้เขียน 
7 ทพญ.ชฎีมาศ ชยัวิริยะวงศ ์ ขอ้เขียน 
8 ทพญ.ชนานาถ ไชยดิษกลุ ขอ้เขียน 
9 ทพญ.ฑิตยา เจริญกิจขจร ขอ้เขียน 
10 ทพ.เทวฤทธ์ิ แซ่ยบิ ขอ้เขียน 
11 ทพ.ธโนวิทย ์สุทธิกลดั ขอ้เขียน 
12 ทพ.อรรถสิทธ์ิ บุญบานเยน็ ขอ้เขียน 
13 ทพ.อิสรวสัส์ ศิริสถิตย ์ ขอ้เขียน 
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รายช่ือผูมี้สิทธิสอบอนุมติับตัร  จาํนวน 18 คน 
ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ รายการสอบ 
1 ทพญ.กิตติมา ประภสัร์รังษี ขอ้เขียน 
2 ทพญ.เกติสุภา สุวรรณอาภา ขอ้เขียน 
3 ทพญ.เกศินี พฒันเจริญ ขอ้เขียน 
4 ทพญ.ดวงพร จิรวฒันาภิรมย ์ ขอ้เขียน 
5 ทพญ.ตะวนัฉาย วงัซา้ย ขอ้เขียน 
6 ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท ขอ้เขียน 
7 ทพ.ธนพล หนูมานอ้ย ขอ้เขียน 
8 ทพญ.นนัทิยา บุญยนื ขอ้เขียน 
9 ทพญ.ประพิณ เป่ียมพร้ิง ขอ้เขียน 
10 ทพญ.ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสนัต ์ ขอ้เขียน 
11 ทพ.เมธี เตชะปณิต ขอ้เขียน 
12 ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกลุ ขอ้เขียน 
13 ทพญ.วรรณศิริ แกว้สอาด ขอ้เขียน 
14 ทพญ.ศิริกลุ ชุมพลกาญจนา ขอ้เขียน 
15 ทพญ.สปัน เลง็เลิศผล ขอ้เขียน 
16 ทพญ.สุนีย ์ศรีทิพยวรรณ ขอ้เขียน 
17 ทพญ.ออนอง มัง่คัง่ ขอ้เขียน 
18 ทพ.อาทร สุทธิวราภิรักษ ์ ขอ้เขียน 

 

กําหนดการสอบข้อเขียน 
ท่ีวนั   13  พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนองัรีดูนงัต ์ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
4.  สาขาวทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบวฒิุบตัร  จาํนวน 1 คน 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล รายการสอบ 
1 ทพญ.อญัชิสา อิทธิวราพจน ์ ขอ้เขียน 

 
รายช่ือผูมี้สิทธิสอบอนุมติับตัร  จาํนวน 1 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล รายการสอบ 
1 ทพ.มาโนช เกวียนสูงเนิน ขอ้เขียน 
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กําหนดการสอบข้อเขียน  
จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
ณ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชั้น 7 อาคารสมเดจ็ยา่ 93 ถนนองัรีดูนงัต ์เขตปทุมวนั 
     กรุงเทพมหานคร 
 
5.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบอนุมติับตัร  จาํนวน 2 คน 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล รายการสอบ 
1 ทพ.จิรัสย ์บุนนาค เฉพาะขอ้เขียน 
2 ทพ.วินยั จีนโน เฉพาะขอ้เขียน 

 

กําหนดการสอบข้อเขียน 
วนัท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 
ณ  หอ้งประชุมสาํนกังานเลขาธิการทนัตแพทยสภา  
     ชั้น 6 สถาบนัทนัตกรรม ถนนติวานนท ์อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
 
6.  สาขานิติทันตวทิยา 

รายช่ือผูมี้สิทธิสอบอนุมติับตัร  จาํนวน 4 คน 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล รายการสอบ 
1 ทพ.ทวีพงศ ์อารยะพิศิษฐ ขอ้เขียน ปากเปล่าและรายงานผูป่้วย 
2 ทพญ.วสุ เทพชาตรี ขอ้เขียน ปากเปล่าและรายงานผูป่้วย 
3 ทพญ.วนัวิสาช ์นามวงษ ์ ขอ้เขียน ปากเปล่าและรายงานผูป่้วย 
4 ทพญ.ศศลกัษณ์ ดวงอมัพร ขอ้เขียน ปากเปล่าและรายงานผูป่้วย 

กําหนดสอบข้อเขียน ปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 เวลา 09.00-16.00 น.     
ณ  หอ้งประชุมทนัตกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลตาํรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี กรุงเทพมหานคร 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

          (ทนัตแพทยห์ญิงวนัทนา  พฒิุภาษ) 
                            เลขาธิการราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 


