
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายละเอียดสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
นั้น 

คณะอนุกรรมการฝ ึกอบรมและสอบความรู ้ ความช าน าญ ในการประกอบว ิช าช ีพ           
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้ส่งรายละเอียดสถานที่สอบข้อเขียน และสถานที่ปากเปล่าและรายงาน
ผู้ป่วย ดังนี้ 
 
สอบข้อเขียน   วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 
    ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารเฉลิมนวมราช 80  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนอังรีดูนังต์  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย วันที่ 4 มิถุนายน 2561   
ณ  ชั้น 7  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนอังรีดูนังต์  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  ผู้สอบต้องมารอที่ห้องพัก 717 ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 

 

เวลา CD 
ห้อง 711 

RPD 
ห้อง 712 

Crown and bridge 
ห้อง 713 

ห้องพัก
ผู้สอบ 

09.00-10.00 น. ทพญ. ณัฐธิดา สังฆะโร (1) ทพญ. ธัญลักษณ์ รัตนกังวาน
วงศ์ (1) 

ทพ. นทีธร  พฤกษ์วัชรกุล (1) 717 

10.00 – 11.00 น. ทพ. นทีธร  พฤกษ์วัชรกุล (2) ทพญ. ณัฐธิดา สังฆะโร (2) ทพญ.ธญัลักษณ์ รัตนกังวานวงศ์ (2) 

11.00 – 12.00 น. ทพญ. ธัญลกัษณ์ รัตนกังวานวงศ์ (3) ทพ. นทีธร  พฤกษ์วัชรกุล (3) ทพญ. ณัฐธิดา สังฆะโร (3) 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. ทพญ. ปิยานันท์ จรูญอนันต์ (1)  ทพญ. พัชรี ไพรสุขวิศาล (1) ทพญ. พิริยา สุดสวัสดิ์ (1) 
14.00 – 15.00 น. ทพญ. พิริยา สุดสวัสดิ์ (2) ทพญ. ปิยานันท์ จรูญอนันต์ (2) ทพญ. พัชรี ไพรสุขวิศาล (2) 
15.00 – 16.00 น. ทพญ. พัชรี ไพรสุขวิศาล (3) ทพญ. พิริยา สุดสวัสดิ์ (3) ทพญ. ปิยานันท์ จรูญอนันต์ (3) 
16.00 – 17.00 น. - ทพญ. อัญชลี วัชรักษะ - 
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สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย วันที่ 5 มิถุนายน 2561   
 ณ ชั้น 7  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนอังรีดูนังต์  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  ผู้สอบต้องมารอที่ห้องพัก 717 ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  10 พฤษภาคม 2561 
 
 

     (ทันตแพทย์หญิงวันทนา  พุฒิภาษ) 
                       เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เวลา CD 
ห้อง 711 

RPD 
ห้อง 712 

Crown and bridge 
ห้อง 713 

ห้องพัก
ผู้สอบ 

09.00 – 10.00 น. ทพญ. ปริสุทธ์  พงศ์ไตรภูมิ (1) 
 

ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ (1) ทพญ. วรวรรณ ซึ้งจิตตวสิุทธิ (1) 
 

717 

10.00 – 11.00 น. ทพญ. วรวรรณ ซึ้งจิตตวสิุทธิ (2) ทพญ. ปริสุทธ์  พงศ์ไตรภูมิ  (2) ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวทีรัพย์ (2) 

11.00 – 12.00 น. ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์ (3) ทพญ. วรวรรณ ซึ้งจิตตวสิุทธิ (3) ทพญ. ปริสุทธ์  พงศ์ไตรภูมิ (3) 
12.00 – 13.00 น. 

พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. -  ทพญ. ธีราภรณ์ ชุนเจรญิ - 
14.00 – 15.00 น. -  ทพ. วุฒินันท์ พนมลักษณจิต - 


