เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ที่ 12/2557
รายชื่อผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2557

ตามที่ร าชวิท ยาลัย ทัน ตแพทยแ หง ประเทศไทยไดป ระกาศรับ สมัค รสอบเพื่อ อนุมัติ
(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2557 นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝก อบรมและสอบความรู ความชํา นาญในการประกอบวิช าชีพ
ทั น ตกรรมสาขาตางๆ ไดพิจารณาแลว จึงเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2557 ดังตอไปนี้
1. สาขาทันตกรรมจัดฟน
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 6 คน
1. ทพญ.นันทินี นันทวณิชย แสงไฟ
2. ทพญ.ปองใจ วิรารัตน
3. ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ
4. ทพญ.สุธีตา ดิสถาพร
5. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ
6. ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
กําหนดการสอบ
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
สําหรับ case ที่จะสอบปากเปลาคณะอนุกรรมการสอบ
จะแจงผูสมัครสอบโดยตรง
2. สาขาทันตกรรมทั่วไป
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1 คน
ทพญ.วีรนันท วิชาไทย
กําหนดการสอบ
วันจันทรที่ 2 มิถุนายน 2557
เวลา 13.30 – 14.30 น.
ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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3. สาขาทันตกรรมหัตถการ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 8 คน
1. ทพ.กิตติพงศ บูรณะโสภณ
2. ทพญ.จารุพรรณ อุนสมบัติ
3. ทพ.พีรพงศ กุประดิษฐ
4. ทพญ.มธุรา พานิช
5. ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา
6. ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
7. ทพ.สุชิต พูลทอง
8. ทพ.เอกมน มหาโภคา
กําหนดการสอบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอง 613 ชัน้ 6 อาคารเฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
4. สาขาทันตสาธารณสุข
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 6 คน
1. ทพญ.จิราพร ขีดดี
2. ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน
3. ทพ.วิวัฒน ธาราสมบัติ
4. ทพญ.ศิริรัตน รัศมีโสรัจ
5. ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ
6. ทพญ.อารีย ภูมิประเสริฐโชค
กําหนดการสอบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.15 น.
หองสอบที่
เวลา
ผูสอบ
1
08.30 น.
ทพญ.ศิริรัตน รัศมีโสรัจ
09.30 น.
ทพญ.อารีย ภูมิประเสริฐโชค
10.30 น.
ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ
2
09.00 น.
ทพญ.จิราพร ขีดดี
10.00 น.
ทพ.วิวฒ
ั น ธาราสมบัติ
11.00 น.
ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน
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ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
5. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน
1. ทพ.พรพจน เฟองธารทิพย
2. ทพญ.วลีรัตน ศุกรวรรณ
กําหนดการสอบ
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอง B11, B12 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
6. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ลัดดาวัลย สุนันทลกิ านนท
2. ทพ.สุกิจ เกษรศรี
กําหนดการสอบ
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมศาสตราจารยกิตติคณ
ุ ทันตแพทยบณ
ุ ทรง สิงหทัต ภาควิชาศัลยศาสตร
ตึกทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
7. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 39 คน
1. ทพ.กฤษณะ ดาโรจน
2. ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
3. ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
4. ทพญ.จุไร นาคะปกษิณ
5. ทพญ.ใจแจม สุวรรณเวลา
6. ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
7. ทพญ.ฉันทนา ตุลาพรชัย
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8. ทพ.ชนวุตม อัศวนันท
9. ทพ.ชูชัย อนันตมานะ
10. ทพ.โชติรส คูผาสุข
11. ทพญ.ณปภา เอี่ยมจิรกุล
12. ทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
13. ทพญ.ดาราพร แซลี้
14. ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท
15. ทพ.ธีรชัย ลิมปลาวัณย
16. ทพ.นิยม ธํารงคอนันตสกุล
17. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
18. ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
19. ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ
20. ทพญ.ปรารมภ ซาลิมี
21. ทพญ.เปรมวรา ตรีวัฒนา
22. ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน
23. ทพญ.พิมพรําไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ
24. ทพ.พีระ สิทธิอํานวย
25. ทพ.ไพฑูรย ดาวสดใส
26. ทพญ.ภาวิศุทธิ แกนจันทร
27. ทพญ.มรกต เปยมใจ
28. ทพญ.วัลลภัทน แสนทวีสุข
29. ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต
30. ทพ.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ
31. ทพ.วีระชัย ธรรมวานิช
32. ทพญ.ศศิวมิ ล เสนาะกรรณ
33. ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐกุล
34. ทพ.สมชาย อุรพีพล
35. ทพ.สมศักดิ์ จิตรมงคลสุข
36. ทพญ.สุนี พงศโรจนเผา
37. ทพญ.อมรรัตน วงศล่ําซํา
38. ทพญ.อรพินท แกวปลั่ง
39. ทพ.อรรถวิทย พิสิฐอนุสรณ
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กําหนดการสอบ
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
หองบรรยาย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โดยมีการแบงกลุมการสอบเปน 5 กลุม ดังนี้
4 มิถุนายน 2557
09.00-11.00 น.
11.00 -13.00 น.
14.00-16.00 น.

กลุมที่ 1
หอง B
ทพญ. จุไร
นาคะปกษิณ
ทพญ.ณัฏยา
อัศววรฤทธิ์
ทพญ.พจมาน
ศรีนวรัตน

5 มิถุนายน 2557

กลุมที่ 1
หอง B

09.00-11.00 น.
11.00 -13.00 น.

ทพญ.ฉวีวรรณ
ภักดีธนากุล
ทพ.กฤษณะ ดาโรจน

14.00-16.00 น.

ทพ.พีระ สิทธิอํานวย

6 มิถุนายน 2557
09.00-11.00 น.

กลุมที่ 1
หอง B
ทพญ.เปรมวรา
ตรีวัฒนา

11.00 -13.00 น.
14.00-16.00 น.

หมายเหตุ

กลุมที่ 2
หอง B

กลุมที่ 3
หอง B

ทพ.ประเวศ
ทพญ.อมรรัตน
เสรีเชษฐพงษ
วงศล่ําซํา
ทพ.โชติรส คูผาสุข ทพ.บุญเลิศ
กูเกียรติตระกูล
ทพ. ตระกล
ทพ. นิยม
เมฆญารัชชนานนท ธํารงคอนันตสกุล

กลุมที่ 2
หอง B
ทพ.วิชญ
กาญจนะวสิต
ทพ.วีระชัย
ธรรมวานิช
ทพญ.มรกต
เปยมใจ

กลุมที่ 2
หอง B
ทพญ.ปรารมภ
ซาลิมี
ทพญ.กัลยา
ศุพุทธมงคล

กลุมที่ 3
หอง B
ทพ.ชูชัย
อนันตมานะ
ทพ.สมชาย
อุรพีพล
ทพ.สมศักดิ์
จิตรมงคลสุข

กลุมที่ 3
หอง B
ทพ.บัณฑิต
จิรจริยาเวช
ทพ.ชนวุตม
อัศวนันท

กลุมที่ 4
หอง B
ทพญ.อรพินท
แกวปลั่ง
ทพญ.ฉันทนา
ตุลาพรชัย
ทพ. ไพฑูรย
ดาวสดใส

กลุมที่ 4
หอง B
ทพญ.สุนี
พงศโรจนเผา
ทพ.กุลภพ
สุทธิอาจ
ทพญ.ณปภา
เอี่ยมจิรกุล

กลุมที่ 4
หอง B
ทพญ.ภาวิศุทธิ
แกนจันทร
ทพญ.ศศิวิมล
เสนาะกรรณ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับรองผลการสอบ
โปรดดูเลขที่หอ งสอบไดในประกาศที่ติดไวหนาหองสอบ

กลุมที่ 5
หอง B
ทพ.วิริทธิ์พล
ศรีมณีพงศ
ทพญ.ศิริพร
อรุณประดิษฐกุล
ทพญ. วัลลภัทน
แสนทวีสุข

กลุมที่ 5
หอง B
ทพญ.ดาราพร แซลี้
ทพ.ธีรชัย
ลิมปลาวัณย
ทพญ.ใจแจม
สุวรรณเวลา

กลุมที่ 5
หอง B
ทพญ.พิมพรําไพ
โรจนกิจ สินธวาชีวะ
ทพ.อรรถวิทย
พิสิฐอนุสรณ
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8. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 7 คน
1. ทพ.ไกรสร ทรัพะโตษก
2. ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก
3. ทพญ.สิริพร ไชยมะโน
4. ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส
5. ทพญ.รัชดาภรณ เคามงคลกิจ
6. ทพญ.วิไลรัตน สฤษฎีชัยกุล
7. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
กําหนดการสอบ
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น.
หมายเลข 1-4 สอบที่หองประชุมภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
หมายเลข 5-7 สอบที่หองประชุมแพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
9. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ จํานวน 2 คน
1. ทพญ.อังสนา ใจแนน
2. ทพญ.อินทรา วงศเยาวฟา
กําหนดการสอบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30
ณ หองประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557

(ทันตแพทยหญิงวันทนา พุฒิภาษ)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

