เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ที่ 18/2555
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาตางๆ ประจําป 2555

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ประจําป 2555 นั้น
ที่ป ระชุ มคณะผูบริห ารราชวิท ยาลัย ทัน ตแพทยแ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2555 มีมติรับรองผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาตางๆ และโดยอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.ปกรณ จิตรกฤษฎากุล
2. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.จิตติมา มะกรูดทอง
2. ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ
3. ทพญ.ศิริกาญจน โพธิคุณ
4. ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
2. ทพ.มหัทธน พูลเกษร
วุฒิบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร
2. ทพญ.ปณฑรี ชูสมบัติ
3. ทพญ.ปาริชาต ไพรคณะฮก
4. ทพญ.พินีกาญจน ลาภานันท
5. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีรวงศ
6. ทพญ.สกุลรัตน เชาววิศวชัย
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ
2. ทพญ.พัสสินี ชางสุพรรณ
3. ทพ.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. ทพญ.สุจารี โงววัฒนา
3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.พนารัตน ขอดแกว
วุฒิบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร
2. ทพญ.นิธิวดี หอมจันทร
3. ทพญ.นิรมล องอาจวาณิชย
4. ทพญ.วาสนา เมธาวีกุลชัย
5. ทพ.วิทยา แชมชอย
6. ทพญ.อภิญญา วองวัฒนาศิลป
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 10 คน
1. ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
2. ทพญ.กษมา จุลเสวก
3. ทพญ.จอมใจ นพศิริ
4. ทพญ.ชมพูนุท รัตนเชษฐากุล
5. ทพญ.ณัฐจิรา จิตติถาวร
6. ทพญ.ธิดาพร แซลิ่ม
7. ทพญ.ธีราภรณ ชุนเจริญ
8. ทพญ.นารถลดา โอสถากุล
9. ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ์
10. ทพ.สุชาต จี้มูล
4. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
วุฒิบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.ราชัย จึงสมจิตต
2. ทพญ.สมรรจน อาภรณเอี่ยม
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.สุฤดี ฉินทกานันท
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5. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ. จุรี จินตวงศวานิช
2. ทพญ. วรพรรณ เลอวีน
3. ทพ.วัลลภ จันทรสวาง
4. ทพ. วุฒิ เกียรติวงศ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 5 คน
1. ทพญ. เกตุกัญญา สุวรรณประทีป
2. ทพญ. งามพร ธัญญะกิจไพศาล
3. ทพญ. ธนพร รักสุจริต
4. ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย
5. ทพญ. อธิชาต กาญจนอุทัย
วุฒิบัตร จํานวน 9 คน
1. ทพญ.ณัฏฐกฤตา พลอยลอมเพชร
2. ทพญ.ณัฐินี พรหมพิทักษ
3. ทพญ. ดวงฤดี พลนิวัตนวงศ
4. ทพญ. พิมพลักษณ หลอวิรยิ ากุล
5. ทพญ. พีริยา รัตนวงศไพบูลย
6. ทพญ. รัตนาภรณ ปนทองพันธุ
7. ทพญ. วลัยทิพย เจิมวิวัฒนกลุ
8. ทพญ. อกนิษฐ อูรังสิมาวงศ
9. ทพญ. อรอุมา สันติสุขนิรันดร
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 14 คน
1. ทพ. กิตตินนั ท โชติแกว
2. ทพญ. เจติญา อึ้งนภาธานินทร
3. ทพญ. ชุติวรรณ รุงเรือง
4. ทพญ. ฐิติกา หรรษภิญโญ
5. ทพ. ปกรณ สงศิริ
6. ทพญ. เพ็ญประภา ชิวชรัตน
7. ทพญ. รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย
8. ทพญ. ลักษมสิรี เลาหะนันท
9. ทพ. วิทยา วสุเมธารัศมี
10. ร.อ.ทพญ. ศิรประภา ศรีทองสุข
11. ทพญ. สมศรี กลาจอหอ
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12. ทพ. สุภชัย เกียรติสกุลทอง
13. ทพญ. สุภีพันธุ บุณยรัตนสุนทร
14. ทพญ. อรทัย วัชรินทรพร
6. สาขาทันตกรรมทั่วไป
วุฒิบัตร จํานวน 11 คน
1. ทพ.อภินันท ชัยทิศานันต
2. ทพญ.ศุภนาถ รัตนสิงห
3. ทพญ.อังศุมาลี มานะธิติการ
4. ทพญ.หฤทัย ไชยศรี
5. ทพญ.ชาลินี เทศศรี
6. ทพ.โสมนัด มูลคํา
7. ทพญ.จตุพร จันทรานนท
8. ทพญ.ปทมานุช โอฬาริ
9. ทพญ.จุฑารัตน เชี่ยววานิช
10. ทพญ.รุงนภา ศรีเปน
11. ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล
7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.เกษรา ปทมพันธุ
2. ทพ.นรชัย วงศกรเชาวลิต
3. ทพ.ปุณยวีร วีระโสภณ
4. ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
5. ทพ.วีระพันธ อุนเมืองทอง
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.เกศรินทร เจริญแสงสุริยา
วุฒิบัตร จํานวน 3 คน
1. ทพญ.กุลชลี ฉัตรวีระชัยกิจ
2. ทพญ.จันทนา วังจัน๋
3. ทพ.ปกิต ตุง สวัสดิ์
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.นลินสุดา วงศสวัสดิ์
2. ทพ.มงคล เดนเพชรกุล
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพญ.จีรนันท ศรีอนันต
8. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ชิตวรี ลีตระกูลวรรณา
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพ.เฉลิมพร พงษศิริโสภาพร
2. ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ
3. ทพญ.วรรณศรี สุวรรณฤทธิ์
4. ทพ.อวิรุทธ คลายศิริ
9. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิบัตร จํานวน 20 คน
1. ทพญ. เตือนใจ กลาแข็ง
2. ทพ. ประมินทร จีระศิลป
3. ทพญ. ภัสสรา ชางเกตุ
4. ทพ.นรินทร ไชยประดิษฐ
5. ทพญ. อรุณรัตน เวชเตง
6. ทพญ. วิยะดา บัวสาย
7. ทพ. ภูริศร สาครวาสี
8. ทพ. ไพบูลย แสงยืนยงพิพัฒน
9. ทพญ. สุณิสา โรจนวิภาต
10. ทพ. ธนกร ลิรัฐพงศ
11. ทพ. กองพล ดอกบัวแกว
12. ทพ. วิศรุต กางทา
13. ทพ. อนิวรรต มวงจันทร
14. ทพ. เกียรติศกั ดิ์ ปงวณิช
15. ทพ. อุดม เชื้อศิริถาวร
16. ทพญ. ชลธิดา อรรถาผล
17. ทพ. เอนก วิสุทธิศักดิ์
18. ทพ. วรพงษ ไตรวุฒานนท
19. ทพ. ภาณุ กลับอําไพ
20. ทพ. รุจนพล อมรลักษณานนท
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลา และรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพญ. พิมพชยา ดุษฎีพันธนนท
10. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ. จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ
2. ทพญ. ปวีรลดา คุมญาติ
3. ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ
วุฒิบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ. อรอุมา คงทวีเลิศ
2. ทพญ. กองกาญจน พรสูงสง
3. ทพญ. พรพรรณ กิตติญาณปญญา
4. ทพญ. พิชานาฎ หลิ่มวิรัติ
5. ทพญ. วรณัน ประพันธศิลป
6. ทพญ. วิญญรักษ วุน ซิ้ว
7. ทพญ. สุภาณี ไหลภาภรณ
8. ทพญ. ลลิดา อสัตถพฤกษ
9. ทพญ. ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ
10. ทพญ. เหมือนฝน วงศการดี
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพญ.ปริญดา ทัศณรงค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

