เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2558

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 2558 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558
เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2558 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)
สาขาตางๆ ประจําป 2558 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2558 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.อมรพงษ วชิรมน
2. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.จันทรกร แจมไพบูลย
3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.ญดา ศรีงาม
2. ทพญ.ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ
3. ทพญ.นุชนารถ เปลงศรีงาม
4. ทพญ.ประไพ ชุณหคลาย
5. ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
6. พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
7. ทพญ.วรรณา โลวพฤกษมณี
8. ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
9. ทพญ.สิริสรรค จริยพงศไพบูลย
10. ทพญ.สุพจมาลย กิจฉวี
4.สาขา...
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4. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพ.ธัช อิทธิกุล
2. ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล
3. ทพญ.วิกันดา เขมาลีลากุล
4. ทพญ.บุญศิวา ซูซูกิ
5. ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
6. ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
7. ทพ.อภิเชษฐ ชัยยงคสิริเสริญ
8. ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
9. ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน
10. ทพ.สมัย นครชัย
5. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพ.ฉัตรชัย มาแกว
2. ทพญ.ณัฐพร ยูรวงศ
3. ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน
4. ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล
5. ทพ.เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิรกิ ุล
6. ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล
7. ทพญ.ศศิธร ไชยประสิทธิ์
8. ทพญ.สรอยสน ธาราสมบัติ
6. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร จํานวน 11 คน
1. ทพญ.ชโณทัย เฮงตระกูล
2. ทพ.พงศ พงศพฤกษา
3. ทพ.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
4. ทพญ.ปยะนารถ เอกวรพจน
5. ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
6. ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท
7. ทพญ.ภาวิณีย ปฏิพัทธวฒ
ุ ิกุล ดิดรอน
8. ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร
9.ทพ.ศุภศันส...
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9. ทพ.ศุภศันส ทิศทวีรัตน
10. ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม
11. ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร
7. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 7 คน
1. ทพญ.ฐิติกานต เหลาธรรมทัศน
2. ทพญ.พรพรรณ พิบูลยรัตนกิจ
3. ทพ.พลกฤษณ ศิลปพิทักษสกุล
4. ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี
5. ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย
6. ทพญ.วีรญา ตันทนาภรณกุล
7. ทพญ.อรอนงค ศิลโกเศศศักดิ์

(เวชศาสตรชองปาก)
(เวชศาสตรชองปาก)
(รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
(เวชศาสตรชองปาก)
(เวชศาสตรชองปาก)
(รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
(รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

8. สาขาทันตกรรมทั่วไป
อนุมัติบัตร
ไมมีผูสอบผาน
9. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร จํานวน 9 คน
1. ทพ. ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
2. ทพญ. ตรีนุช เอี่ยมพงษไพบูลย
3. ทพญ. ธิดารัตน อังวราวงศ
4. ทพญ. พรรณาภา สินธุประเสริฐ
5. ทพญ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร
6. ทพ. พิสัยศิษฏ ชัยจรีนนท
7. ทพญ. ภัทรณัฏฐ บัณฑิตคุณานนท
8. ทพญ. มะลิ พลานุเวช
9. ทพญ. อุษณีย ปงไพบูลย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

