เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2560

ตามที่ ราชวิ ทยาลั ยทั นตแพทย แห งประเทศไทยได ประกาศรั บสมั ครสอบเพื่ ออนุ มั ติ บั ตร
แสดงความรู ความชํ านาญในการประกอบวิ ชาชี พทั นตกรรมสาขาต างๆ (กลุ มยกเว นการสอบข อเขี ยน)
ประจําป 2560 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2560 มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ ลการสอบเพื่ อ อนุ มั ติ บั ต ร(กลุ ม ยกเว น การสอบข อ เขี ย น)
สาขาตาง ๆ ประจําป 2560 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2560 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพญ.นราวัลลภ เชี่ยววิทย
2. ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร
3. ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล
4. ทพญ.ภาราณี สกุลคู
5. ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
6. ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพยไพบูลย
7. ทพญ.อภิวนั ทน สมุทรคีรี
8. ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ
2. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ
2. ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี
3. ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
4. ทพญ.ประภัสสร พลอยแสงงาม
5. ทพ.สมดุลย หมั่นเพียรการ
6. ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
3. สาขาทันตสาธารณสุข ...
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3. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 7 คน
1. ทพญ.กันยารัตน คอวนิช
2. ทพ.ณัฐวุธ แกวสุทธา
3. ทพ.นฤมนัส คอวนิช
4. ทพญ.ภัทราภรณ หัสดิเสวี
5. ทพญ.มัทนา เกษตระทัต
6. ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
7. ทพญ.อรนาฎ มาตังคสมบัติ
4. สาขานิติทนั ตวิทยา
อนุมัติบตั ร จํานวน 9 คน
1. ทพญ.จิตริณี เกียรติบูรณกุล
2. ทพ.นันทชัย กุศลศิลปวุฒิ
3. ทพญ.บุณฑริกา สุวรรณเวโช
4. ทพ.บุรี รัตนสุวรรณ
5. ทพญ.ปญจมาพร ชาตะคุณ
6. ทพ.พิมล บํารุง
7. ทพญ.รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
8. ทพญ.สีตลา แสงกาญจนวนิช
9. ทพญ.อมรรัตน วณิชโยบล
5. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพญ.กนกพร พะลัง
2. ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย
3. ทพญ.ฟาใส ภูเกียรติ
4. ทพญ.ภัทริยาภรณ บุญญวงศ
5. ทพญ.มนธิดา ทองธํารง
6. ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ
7. ทพญ.สิริกมล อินทวี
8. ทพญ.อาริยา รัตนทองคํา
6. สาขาปริทันตวิทยา ...
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6. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ดุษฎี หอมดี
2. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท
7. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.สุภาวดี เนาวรุงโรจน
8. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.กนกพร พะลัง
2. ทพญ.กานตสุดา อินทจักร
3. ทพญ.ปรมาภรณ กลั่นฤทธิ์
4. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพยกุล
5. ทพ.สําเริง อินกล่ํา
6. ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

(เวชศาสตรชองปาก)
(เวชศาสตรชองปาก)
(พยาธิวิทยาชองปาก)
(พยาธิวิทยาชองปาก)
(รังสีวทิ ยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
(เวชศาสตรชองปาก)

9. สาขาทันตกรรมทั่วไป
อนุมัติบัตร จํานวน 3 คน
1. ทพญ.จุติพร พนมบัวเลิศ
2. ทพ.ธารวิทย สุขเจริญ
3. ทพญ.อรุโณทัย กอนอาทร
10. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร จํานวน 11 คน
1. ทพญ.กนกรัช ศรีสุโข
2. ทพญ.กมลพร วัฒนเสริมกิจ
3. ทพญ.จิรัฏฐ ศรีหัตถจาติ
4. ทพ.ชัยมงคล เปยมพริ้ง
5. ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษงามพันธ
6. ทพ.ณัฐดนัย ...
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6. ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
7. ทพญ.นพวรรณท นาควิโรจน
8. ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ
9. ทพญ.วีรนุช ทองงาม
10. ทพญ.อิศราวัลย บุญศิริ
11. ทพญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ
11. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 32 คน
1. ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท
2. ทพญ.กัลยา ไกรโกศล
3. ทพ.เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร
4. ทพญ.คนึงนิจ บุตรวงศ
5. ทพ.โฆสิต วัฒนสุขชัย
6. ทพญ.จรินทรทิพย ไผทจินดาโชติ
7. ทพญ.จารุวรินทร เชวงเชษฐานนท
8. ทพญ.จินตนา จรูญธรรม
9. ทพ.ชวลิต นิมิตรพรสุโข
10. ทพ.ชิษณุ แจงศิริพันธ
11. ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ
12. ทพญ.ดลใจ ณ ปอมเพชร
13. ทพญ.ดวงกมล อัชทวีวรรณ
14. ทพญ.ธนพรรณ วัฒนชัย
15. ทพญ.ธนัฏฐา เจริญใจ
16. ทพ.ธานัน จารุประกร
17. ทพ.ธิติ ศิริไกร
18. ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร
19. ทพญ.นงลักษณ เจริญวรลักษณ
20. ทพญ.ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
21. ทพญ.ปยะธิดา จิตตานันท
22. ทพ.พงศสิน พงษสุภาธนานนท
23. ทพญ.พรคณา อัศวหนาเมือง
24. ทพญ.พิกลุ ปติกุลตัง
25. ทพญ.พินทุอร ...
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25. ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย
26. ทพญ.ลัดดา วินารักษวงศ
27. ทพ.วาที รุง แสงทิวากร
28. ทพ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ
29. ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ
30. ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ
31. ทพญ.สุลัยนี กอกิจสวัสดิ์
32. ทพ.อมรพงษ วชิรมน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(รองศาสตราจารย ทันตแพทยพรชัย จันศิษยยานนท)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

