เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ที่ 13/2554
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2554

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร
แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ประจําป 2554 นั้น
ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 มีมติรับรองผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาตางๆ และโดยอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาทันตกรรมหัตถการ
วุฒิบัตร จํานวน 1 คน
ร.อ.หญิงชนกกานต ธงสมบัติ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต
2. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.ปญญา ขวัญวงศ
2. ทพญ.อารยา ภิเศก
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ธิดา รัตนวิไลศักดิ์
3. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.รุงทิวา ปนปา
2. ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ
3. ทพญ.โศรดา รัตนะเจริญธรรม
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วุฒิบัตร จํานวน 9 คน
1. ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย
2. ทพญ.จาริกา ลีรพงศนันต
3. ทพญ.นุชนาถ โอปลันธน
4. ทพ.ณัฐพันธุ ธนกิจจํารูญ
5. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต
6. ทพญ.นพมาศ วิวัชรโกเศศ
7. ทพญ.นิลนรา อารีธรรมศิริกุล
8. ทพญ.ปยรัตน ทรงคุณ
9. ทพญ.วิมลกาญจน ดํารงรัตนนุวงศ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 6 คน
1. ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร
2. ทพญ.ปณฑรี ชูสมบัติ
3. ทพญ.พินีกาญจน ลาภานันท
4. ทพญ.รุจิราภรณ เอีย่ มศรี
5. ทพ.วิธวินท เดโชศิลป
6. ทพญ.สกุลรัตน เชาววิศวชัย
4. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ประภาพร หอมจันทรจีรัง
2. ทพญ.ศิริลักษณ เพิ่มพงศโกศล
วุฒิบัตร จํานวน 7 คน
1. ทพญ.ขนิษฐา เนียมสิน
2. ทพญ.ธัญลักษณ ลิเอ็ม
3. ทพ.ธีรวัฒน ศรีภิรมย
4. ทพญ.นาดา ศาสนกุล
5. ทพญ.นุดี เอื้ออิทธิพร
6. ทพญ.พิมพญาดา สิทธิคุณกิตติ์
7. ทพญ.วิภาวี จันทระ
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 17 คน
1. ทพญ.ขวัญจิรา สุทธิวงศ
2. ทพญ.ณัฐณิชา นวลเถลิงศักดิ์
3. ทพญ.ธนัชพร บุญฤทธิ์
4. ทพญ.ธิดา อธิคมไตรรัตน
5. ทพญ.นันทิรา แตสมบัติ
6. ทพ.นิเทศ คอวินิจ
7. ทพญ.นิรมล องอาจวาณิชย
8. ทพญ.รัชนีพร ศรีประเสริฐ
9. ทพ.เริงศักดิ์ คูหเพ็ญแสง
10. ทพญ.ศศิอร วิทยาโกมล
11. ทพญ.สมรวงษ นิลุบล
12. ทพญ.สาวิกา คุณากร
13. ทพ.สิริวัฒน อาภาศิริกุล
14. ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ
15. ทพญ.สุวัจนา บงกชแกว
16. ทพญ.อรอุษา อริยานนท
17. ทพญ.อุษณีย ปทมาลัย
5. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัตบิ ัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ
2. ทพ.เอกรัฐ ภัทรธราธิป
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.จิตจิโรจน อิทธิชัยเจริญ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.ณพัชธีนันท เลิศพรภคิน
2. ทพญ.สุดาทิพย รวยดี
3. ทพญ.สุพิชญา ขําเอี่ยม
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6. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจยั
วุฒิบัตร จํานวน 17 คน
1. ทพญ.ทัศไนย ตั้งมั่นคงวรกูล
2. ทพญ.ยุวธิดา นกยูงแดง
3. ทพ.ภาคภูมิ สุพงษพนิชย
4. ทพ.ธนพงษ สันติอุดมชัย
5. ทพ.สุรัตน แสงจินดา
6. ทพญ.เยาวลักษณ เหลาภัทรเกษม
7. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
8. ทพ.อภิชัย สุธีรยงประเสริฐ
9. ทพ.สุธีร ชูเชิดกิจวัฒนา
10. ทพ.พิเชษฐ คงเพชรสถิตย
11. ทพ.วิทวัส ตรีสุวรรณ
12. ร.อ.ตฤณ รื่นรมย
13. ทพญ.นนทิยา ธนพัฒนกิติโรจน
14. ทพ.อรรควัชร สนธิชัย
15. ทพ.วัชรพงษ จอมจันทร
16. ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ
17. ทพ.ชวินทร อัครวรกุลชัย
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลา และรายงานผูปวย) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.อุไรพรรณ บุญกรรเชียง
2. ทพญ.ยุวนุช พูลทรัพย
3. ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ
7. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.จรินทร โคธีรานุรักษ
2. ทพญ.วรรณธิดา ศรีอาจ
3. ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย
4. ทพญ.เอ็ม สายวิวฒ
ั น
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วุฒิบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ
2. ทพญ.รมยชลี บุญญะธนาสิทธิ์
3. ทพญ.วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน
4. ทพญ.วิไลลักษณ เรืองดิษฐ
5. ทพญ.สายศุภี วรรณประเสริฐ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.กองกาญจน พรสูงสง
2. ทพญ.ลลิดา อสัตถพฤกษ
3. ทพญ.วชิรี คิมหสวัสดิ์
4. ทพญ.สุชยา ตั้งธรรม
8. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ. ปรวิชยา กอเกียรติศิริกุล
2. ทพญ. รัตติยา ฉั่วเจริญ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์
2. ทพญ. ทัศนีย วังศรีมงคล
3. พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
4. ทพ. วัลลภ จันทรสวาง
วุฒิบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพ.เกริกศักดิ์ เจียวกก
2. ทพญ.จันทิรา อุดวงศเสรี
3. ทพญ.ดนธยา สุวภาพ
4. ทพ.ธรรมนูญ บุญยรางกูร
5. ทพญ.นุชสรา ผิวบาง
6. ทพญ.เยาวลักษณ สุขทวี
7. ร.อ.วันเดช วชิรเสรีชัย
8. ทพญ.หทัยรัตน รื่นอารมณ

6

วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 16 คน
1. ทพ.กฤษฎี ปณณะรัส
2. ทพ.ชัชชลิต พูลศักดิ์
3. ทพญ.ณัฏฐกฤตา พลอยลอมเพชร
4. ทพญ.ณัฐินี พรหมพิทักษ
5. ทพญ.ดวงฤดี พลนิวัตนวงศ
6. ทพ.นรชัย สกุลคู
7. ทพ.ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ
8. ทพญ.พิฐชญาณ อัตวีระพัฒน
9. ทพญ.พีริยา รัตนวงศไพบูลย
10. ทพญ.วลัยทิพย เจิมวิวัฒนกุล
11. ทพ.วุฒิ เกียรติวงศ
12. ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต
13. ทพญ.สุดารัตน ถือพุทธ
14. ทพญ.สุธาทิพย จงบรรดาล
15. ทพ.สุมิตร สูอําพัน
16. ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย
9. สาขาทันตกรรมทั่วไป
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.ยศพล เชนวิทยา
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.สุธีรา เตชะธนะวัฒน
2. ทพญ.อมรรัตน เรืองชัยจตุพร
วุฒิบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพญ.เกวลิน แสงวิเชียร
2. ทพ.จักรพงศ มหาวรรณ
3. ทพ.ณัฐวรรธน พีรทัตเวชกุล
4. ทพญ.นภัทร ทินกร
5. ทพญ.นฤมล บุญเปยม
6. ทพญ.พัชนีย อภิเศรษฐการ
7. ทพญ.สิริขวัญ ทรงมณี
8. ทพญ.สุธาสินี หลีวิจติ ร
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10. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 3 คน
1. ทพญ.ชญานี ชัชวานิชกุล
2. ทพ.ณัฏฐวิทย นันบุญตา
3. ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.เกษรา ปทมพันธุ
2. ทพ.ปุณยวีร วีระโสภณ
3. ทพ.วีระพันธ อุนเมืองทอง
วุฒิบัตร จํานวน 9 คน
1. ทพ.ประเสริฐ พงศอัครกุล
2. ทพญ.ฤทัยรัตน วองกิตติพงษ
3. ทพญ.ศิริณา พฤฒิวรวงศ
4. ทพญ.นิชนันท โคตรวงษา
5. ทพญ.ปภาวิน อนุศักดิเ์ สถียร
6. ทพ.ปวีพงศ ถนอมเพ็ชรสงา
7. ทพญ.ปยะนุช ชนะจรัญวิทย
8. ทพญ.สุธาสินี ประชานุรกั ษ
9. ทพ.ขจรเดช วนรัตน
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.กุลชลี ฉัตรวีระชัยกิจ
2. ทพญ.จันทนา วังจัน๋
3. ทพ.ปกิต ตุง สวัสดิ์
4. ทพญ.ศุภกัญญา อรามเรือง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

