เรื่ อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรื อวุฒ ิบัตร ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิม่ เติม)

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุ มตั ิบตั รหรื อ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ ง
ประเทศไทย ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู ้บ ริ หารราชวิ ท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560
เมื่ อวันที่ 27 กันยายน 2560 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ผลการสอบเพื่ อ อนุ ม ัติ บ ัต รหรื อวุฒิ บ ัต ร ประจําปี 2560 ครั้ งที่ 1
(เพิ่มเติม) จํานวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาทันตสาธารณสุ ข สาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล
สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก สาขาทันตกรรมจัดฟั น สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมทัว่ ไป และ
สาขาทันตกรรมหัตถการ โดยอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. สาขาทันตสาธารณสุ ข
ไม่มีผสู ้ อบผ่าน
2. สาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒ ิบัตร จํานวน 23 คน
1. ทพ.กันตพงศ์ พูนทรัพย์
2. ทพญ.ชัญญรัช เกียรติต้ งั
3. ทพ.ธีระพล สู งแข็ง
4. ทพ.ภาณุพงษ์ ภิญโญ
5. ทพญ.มิ่งขวัญ บุญอดุลยรัตน
6. ทพญ.วิวรรณ ประสานแสง
7. ทพญ.ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ
8. ทพ.อรรถวิช คําบา
9. ทพ.จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์
10. ทพญ.จุติพร จันทร์แป้น
11. ทพญ.จุฬาลักษณ์ ธีราธินนั ท์
12. ทพญ.ชมพูนุท ชํานาญช่าง
13. ทพ.ชัชวาล...
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13. ทพ.ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน์
14. ทพญ.ธนิชา ปิ่ นคล้าย
15. ทพ.นิรันดร์ ภูริศรี พงศ์
16. ทพ.พงศธร สัจจาธรรม
17. ทพ.พูน นทเกล้า
18. ทพญ.ศศิตา จริ งวัฒนเศรษฐ
19. ทพ.สรกฤตย์ วิวฒั น์พนชาติ
20. ทพ.สิ ทธิพงษ์ ชัยมานะการ
21. ทพ.อนุพงศ์ สุ รเศรณี วงศ์
22. ทพญ.อภิพร เจียมวโรเศรษฐ
23. ทพ.อรรถพล ยงวิกลุ
วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพ.วรภัทร ตราชู
2. ทพ.อภิพฒ
ุ ิชยั ชูไทย
วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผูป้ ่ วย) จํานวน 1 คน
ทพญ.สมฤดี สุ ขศรี
3. สาขาทันตกรรมสํ าหรับเด็ก
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 5 คน
1. ทพญ.ญาดา อนันตวัฒน์
2. ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พนั ธุ์
3. ทพญ.ศิริโฉม ริ ยะสาร
4. ทพ.สรรค์ภพ ตรงศีลสัตย์
5. ทพญ.สิ ริกานต์ จันทร์ประเสริ ฐ
วุฒ ิบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.ณัฏฐา สุ วณั ณะศรี
2. ทพญ.นริ นี ชินะจิตพันธุ์
3. ทพญ.ปิ ยาภรณ์...
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3. ทพญ.ปิ ยาภรณ์ พูลธนะสาร
4. ทพญ.เปี่ ยมพร ธรรมชาติ
5. ทพญ.พิมพ์บุษร์ พรหมศรี
6. ทพญ.เพ็ญพิชชา เอี่ยมระหงษ์
7. ทพญ.ภัทรภร สุ ทธิสารากร
8. ทพญ.วราภัทร ขันตี
9. ทพญ.สุ ปัญญา นัยวิกลุ
10. ทพญ.หยาดฤทัย โก้สกุล
วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 18 คน
1. ทพญ.กมลวรรณ ศรี วงษ์ชยั
2. ทพญ.กมลวัลย์ แย้มกลีบบัว
3. ทพญ.กรองกาญจน์ ทองรักขาว
4. ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรี มงั กร
5. ทพญ.แก้วตา บุญชู
6. ทพญ.ชนานุช จันปัญญา
7. ทพญ.ต้องใจ โชติธรรมาพงศ์
8. ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศกั ดิ์
9. ทพญ.ปั ญญ์ธิตา ปิ ยสุ นทร
10. ทพญ.พันธ์ฑิตา ยาวิลาศ
11. ทพญ.เพ็ญทิพย์ แซ่ต้ งั
12. ทพญ.ภัทริ น โพธิสมภรณ์
13. ทพญ.ลตา พลันสังเกตุ
14. ทพญ.วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ
15. ทพญ.สุ ดา แซ่เตียว
16. ทพญ.อณิ พิชญ์ ทรงกิติพิศาล
17. ทพญ.อัญชนา อารี ธรรมศิริกลุ
18. ทพญ.อัสปรี ยา รุ จิระโชติวฒั น์
4. สาขา...
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4. สาขาทันตกรรมจัดฟัน
อนุมัติบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.ชณิ ดา สุ ภาภรณ์
2. ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ
3. ทพ.บัญชา พรสุ ขศิริ
4. ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล
5. ทพ.ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ
6. ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พทิ ยา
7. ทพญ.รุ่ งกานต์ ฑิตธิวงษ์
8. ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
9. ทพญ.สุ กญั ญา วิบูลย์ศิริกลุ
10. ทพ.โอภาศ วิวฒั น์วรกุล
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 8 คน
1. ทพญ.ชมภูนุช ศรี ผดุงพร
2. ทพญ.ดาริ นทร์ ปฏิเวทภิญโญ
3. ทพญ.ทัศนีย ์ ตั้งลิตานนท์
4. ทพญ.นัดดา มนูญศิลป์
5. ทพ.เบญจพล รักษ์วงศ์
6. ทพ.ปริ ญญา ชูเวทย์
7. ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
8. ทพญ.สมรพรรณ สิ นถาวรกุล
วุฒ ิบัตร จํานวน 21 คน
1. ทพญ.กณิ ตนันท์ สุ นนั ต๊ะ
2. ทพญ.กนกพร ศักดาสุ รรักษ์
3. ทพ.คฑา โกศัยดิลก
4. ทพญ.แจ่มจรัส สอนง่าย
5. ทพญ.ชลฎา รัตนาวิวฒั น์พงศ์
6. ทพญ.ชลลดา หล่อพิเชียร
7. ทพ.ชัยทวี...
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7. ทพ.ชัยทวี ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ
8. ทพ.ชาญวิทย์ ตันติกลั ยาภรณ์
9. ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริ ฐ
10. ทพ.ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์
11. ทพญ.นิตยา จิระอนันต์กลุ
12. ทพญ.ปรี ญา สุ วรรณวิฑิต
13. ทพญ.พรณี ศุภผล
14. ทพญ.พรรณทิพย์ ดงไพบูลย์
15. ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร
16. ทพญ.พิชญา ปิ ณฑวิรุจน์
17. ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
18. ทพ.ยศธร ชวนเกริ กกุล
19. ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศกั ดิ์
20. ทพญ.อรวีย ์ ปิ ยะศิริโสฬส
21. ทพญ.อัญญานี แสงหิ รัญสุ ข
วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 21 คน
1. ทพญ.กนกอร ตันติพาณิ ชย์กลู
2. ทพ.คณิ น นิ้มเจริ ญสุ ข
3. ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต
4. ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
5. ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล
6. ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์
7. ทพ.ณัฐพล เพรงสุ กาญจน์
8. ทพญ.ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์
9. ทพ.ธัชธรรม รักศิลป์
10. ทพญ.ธัญญา บํารุ งศักดิ์
11. ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล
12. ทพญ.บุณฑริ กา อู่นาท
13. ทพญ.ปิ ยนาฏ...
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13. ทพญ.ปิ ยนาฏ สงคงคา
14. ทพ.พลกร บูรณะประเสริ ฐสุ ข
15. ทพญ.มัลลิกา รุ่ งเกียรติ์สกุล
16. ทพ.รยพัทห์ บัวผัน
17. ทพ.วิทวัส มงคลชาติ
18. ทพ.ศิวกร เจียรนัย
19. ทพญ.สาธินี นฤปกร
20. ทพญ.สุ ชาชิษม์ อริ ยะบุญศิริ
21. ทพญ.อาวีคุณ ธนะสารสมบูรณ์
5. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุมัติบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.อัจฉรี เจษฎาอรรถพล
2. ทพญ.ธนพร เลิศศักดิ์ชยั
3. ทพญ.พาทินี พลาดิสยั
4. ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ
5. ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 5 คน
1. ทพ.เกรี ยงไกร ปิ่ นชํานาญกุล
2. ทพ.ชยาพล ธํารงจารุ วตั ร
3. ทพ.นิธิ อธิคมรังสฤษฏ์
4. ทพญ.ปัทมนุช หิ รัญเมฆาวนิช
5. ทพ.สัณฐ์ สกุลพาณิ ชย์พนั ธ์
วุฒ ิบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล
2. ทพญ.รสริ นทร์ รัตนาชิราสุ ทธิ์
3. ทพญ.วาทินี วณิ ชเวทิน
4. ทพญ.ศรัณยา ศรี สุมะ
วุฒิบตั ร...
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วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 7 คน
1. ทพญ.ชลลดา คําประสิ ทธิ์
2. ทพญ.ฑิตา ผลพลังกูล
3. ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน์
4. ทพญ.ปวีณา หาญอักษรณรงค์
5. ทพญ.สุ ภทั รา ด่านวิทยากร
6. ทพญ.อภิมณฑ์ สุ พจน์งามกุล
7. ทพ.เอกชัย ขบวนสาร
6. สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ธนัชชา วนิชย์ถนอม
วุฒ ิบัตร จํานวน 16 คน
1. ทพญ.กาญจนา ปาลี
2. ทพ.จิตเดียว ทรงจิตรัตน์
3. ทพ.ชนม์เจริ ญ ธรรมโสภินท์กลุ
4. ทพ.ชัยพัฒน์ สุ กิจจวนิช
5. ทพ.เตชินท์ ภัทรวรธรรม
6. ทพ.ธนภัทร บ่อคํา
7. ทพญ.ธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์
8. ทพญ.บุษบา ทะนุก้ าํ
9. ทพ.พงศ์พนั ธุ์ ผลประดับเพ็ชร์
10. ทพญ.พัชราพร ทิพย์ปัญญา
11. ทพญ.วลัยรัตน์ ลียวัฒนานุพงศ์
12. ทพญ.วารุ ณี นิลสุ วรรณ์
13. ทพ.ศราวุฒิ อังศุวฒั กกุล
14. ทพญ.อังค์วรา รัตนบัลลังค์
15. ทพ.กัลป์ เหล่าอรรถปรี ชา
16. ทพ.บริ บูรณ์...
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16. ทพ.บริ บูรณ์ คูตระกูล
7. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 5 คน
1. ทพญ.กมลชนก ศรี เมืองธน
2. ทพญ.จีรภา ศรี เพ็ชรดานนท์
3. ทพญ.ปาจรี ย ์ สุ นทรสวัสดิ์
4. ทพญ.ผลิกา เหลืองเรื องรอง
5.ทพ.พิสุทธิ์ แสนมโน
วุฒ ิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จํานวน 7 คน
1. ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล
2. ทพ.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี
3. ทพญ.นันทิยา เดชวีระธรรม
4. ทพญ.บุษราคัม กนกวรพรรรณ
5. ทพญ.วิภาวี ว่องไว
6. ทพ.ศรัณย์พงษ์ ปานทุ่ง
7. ทพญ.สิ ริภา กิจานุกลู
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

