
 

ประกาศราชวทิยาลยัทนัตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  ผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 คร้ังที ่1 (เพิม่เติม) 

สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบตัรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ประจ าปี 2560  คร้ังท่ี 1 นั้น 

  ที่ประชุมคณะผู ้บ ริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แ ห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 10/2560  เม่ือ

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  มีมติอนุมติัผลการสอบเพื่ออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร ประจ าปี 2560 คร้ังท่ี 1 (เพิ่มเติม)  

สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ โดยอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา คร้ังท่ี 11/2560  เม่ือวนัท่ี                    

9  พฤศจิกายน  2560   ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1.สาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

อนุมัติบัตร จ านวน 3 คน 

1. ทพญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล 

2. ทพ.อวชั ธีระชยัวรกุล 

3. ทพญ.ภทัราวดี ภทัรากร 

 

วุฒิบัตร จ านวน 6 คน 

1. ทพญ.ญาดา เชษฐศุ์ทธยางกูร 

2. ทพญ.นุชพฒัน์ พฒันปรีชากุล 

3. ทพญ.ปรางชมพู กุลเกตุยิง่ใหญ่ 

4. ทพญ.ภวกิา จิระเมธากุล  

5. ทพญ.สุณฎัฐา แกว้ทอง 

6. ทพญ.หงษห์ยก ผสมทรัพย ์

 

วฒิุบตัร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) ... 
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วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จ านวน 24 คน 

1. ทพญ.กมลวรรณ ภทัรสมสกุล 

2. ทพ.กอบชยั ภูมิพาณิชย ์

3. ทพญ.ชนญัญา เกษประเสริฐ 

4. ทพญ.ดวงใจ องักูรสิทธ์ิ 

5. ทพ.นทีธร พฤกษว์ชัรกุล 

6. ทพญ.พิริยา สุดสวสัด์ิ 

7. ทพญ.ภคมน รัตนาภรณ์ 

8. ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวทีรัพย ์

9. ทพ.สาวติร ทองสุข 

10. ทพ.สิริวฒัน์  อาภาศิริกุล 

11. ทพญ.อรอุษา อริยานนท์ 

12. ทพญ.ออ้มบุญ บุญธรรม 

13. ทพ.กฤปนนท ์พฤกษศ์รีตระกูล 

14. ทพญ.กนัยา  มาสุธน 

15. ทพญ.บุศรินทร์ ค าเงิน 

16. ทพญ.พชัรินทร์ เรืองมงคลเลิศ 

17. ทพ.ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ 

18. ทพญ.ธญัลกัษณ์ รัตนกงัวานวงศ ์

19. ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพนัธ์ุ 

20. ทพญ.ปริสุทธ์ พงศไ์ตรภูมิ 

21. ทพญ.พชัรี ไพรสุขวศิาล 

22. ทพญ.ภูริตา จโนภาส 

23. ทพญ.ลดัดาวลัย ์ ปิติอ านวยทรัพย ์

24. ทพญ.วรวรรณ ซ้ึงจิตตวิสุทธิ 
 

 

อนุมติับตัร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) ... 
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อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จ านวน 37 คน 

1. ทพญ.เกศรี เช่ียวชาญวลิชกิจ 

2. ทพ.ตุลย ์ศรีอมัพร 

3. ทพ.ธเนศ เลิศสันติธรรม 

4. ทพญ.ธารี จ  าปีรัตน์ 

5. ทพญ.ปณิตา ฤทธาภรณ์ 

6. ทพญ.ปรีวนัท ์จนัทรเวช 

7. ทพญ.พีรานุช  ประหยดัทรัพย ์

8. ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล 

9. ทพ.สมโภช องัคณาวิริยารักษ ์

10. ทพญ.อาภาพร พงษภ์ทัรินทร์ 

11. ทพญ.กญัญาพรรณ ปิติปัญญา 

12. ทพ.จกักพล สมสะอาด 

13. ทพญ.จุฑาวรรณ ศรีโพธ์ิทองนาค 

14. ทพญ.ทิพาพรรณ เศรษฐศิริสมบติั 

15. ทพญ.ธญัวรรณ ทรัพยมี์ 

16. ทพญ.ปรัศนีย ์แพร่งสุวรรณ์ 

17. ทพ.พีรติ โฆษะฐิ 

18. ทพญ.สัณห์สิรี อินทรเผือก 

19. ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ ์

20. ทพญ.สุชนิกา ชินะชชัวารัตน์ 

21. ทพ.สุภโชค อมรศิริกุล 

22. ทพ.อลงกรณ์ นิรัติศยัสกุล 

23. ทพญ.กวติา กาญจนเมฆานนัต์ 

24. ทพ.คณา มุทิตานนท ์

25. ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ ์

 

26.  ทพญ.ดวงใจ ... 
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26. ทพญ.ดวงใจ อุไรวชิยักุล 

27. ทพ.ด ารง บรรจงศิลป์ 

28. ทพญ.นนัทนิ์ยา บูรณสัจจะวราพร 

29. ทพญ.ปล้ืมฤดี โปตะวณิช 

30. ทพญ.ภทัรพร สิทธิพนัธ์ุ 

31. ทพ.มานะ สวสัด์ิธนพิศุทธ์ิ 

32. ทพญ.ศศิอาภา เทียมพิจารณ์ 

33. ทพญ.สดใส ฟูศิริ 

34. ทพ.ณฐัพล พินิจพรชยั 

35. ทพญ.วรียรั์ตน์ เจ่ิงประภากร 

36. ทพ.วสวตัด์ิ มชัฌิมาทศัน์ 

37. ทพญ.อญัชลี วชัรักษะ 

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

     ประกาศ   ณ   วนัท่ี   13   พฤศจิกายน   2560 
 
 

        (รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยพ์รชยั  จนัศิษยย์านนท)์ 
          ประธานราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 


