เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2558

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ประจําป 2558 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2558
โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ดังรายชื่อ
ตอไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิบัตร จํานวน 19 คน
1. ทพ.เชิดพันธุ เบญจกุล
2. ทพ.คมสันต อภิญญาอุปถัมภ
3. ทพ.ประกาศิต อาชีวะ
4. ทพ.ณัฐกร แซเหงา
5. ทพ.ยุทธการ อัศวไชยตระกูล
6. ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต
7. ทพญ.เกศศจี นาครัตน
8. ทพญ.สายพิณ ชื่นโชคสันต
9. ทพญ.นันทพร นวลจันทึก
10. ทพ.จิรวิชญ ฐิติโชตอนันต
11. ทพ.กมลรัฐ นวนคงรอด
12. ทพญ.วัลยลิกา เกษร
13. ทพ.ธนพล อริยะนันทกะ
14. ทพ.ณัฐพล ผองแผว
15. ทพญ.ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ
16. ทพ.พรวิทย ประภาอนันตชัย
17. ทพ.ปวีร พีรภูติ
18. ทพ.ชลวิทย...
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18. ทพ.ชลวิทย วงศไพโรจนพานิช
19. ทพญ.วรรณพร ศิริวัฒนชาติ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพ.ณัฐพงศ ธรรมภักดี
2. ทพ.ปญญา ลิ่มเจริญ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 5 คน
1. ทพญ.สัจจาพร นพคุณ
2. ทพ.คณาธิป อินทรทอง
3. ทพญ.อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล
4. ทพ.พุฒิพงศ ตั้งพีระสิทธิ
5. ทพ.กรกฤษณ บุญราช
2. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพ.กิตติพงษ เดชะ
2. ทพ.ประสารพงษ พงษสามารถ
3. ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
4. ทพญ.วริศรา ปูรานิธี
วุฒิบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพญ.วิมลทิพย มุทานนท
2. ทพญ.ฐิติกา หรรษภิญโญ
3. ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท
4. ทพญ.พรทิวา เสนารักษ
5. ทพญ.สิริญญา รุงทวีกิจ
6. ทพ.จักรพงษ วิเศษสัมมาพันธ
7. ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์
8. ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง
วุฒิบัตร...
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วุ ฒิ บั ต ร (ผ า นเฉพาะข อ เขี ย น) จํานวน 15 คน
1. ทพญ.กณิตนันท สุนันตะ
2. ทพญ.กวิยา กนกพงศศักดิ์
3. ทพ.คฑา โกศัยดิลก
4. ทพญ.แจมจรัส สอนงาย
5. ทพ.ชัยทวี ศรีพงษพันธุกลุ
6. ทพ.ชาญวิทย ตันติกัลยาภรณ
7. ทพญ.ณัฐวีร เผาเสรี
8. ทพ.ธนวัฒน เกียรติถาวรวงศ
9. ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ
10. ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร
11. ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
12. ทพญ.สิรินทิพย ศรีเศรษฐนิล
13. ทพ.สุรชัย ธํารงกิจเจริญ
14. ทพญ.อรวีย เห็นพรอม
15. ทพ.เอกพงศ รําไพ
3. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบตั ร จํานวน 3 คน
1. ทพญ.นิธินันท สกุลทอง
2. ทพญ.อรฉัตร คุรุรัตนะ
3. ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี
วุฒิบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ชนิฎาภรณ สอนสังข
2. ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี
3. ทพญ.โนรีดา แวยูโซะ
4. ทพ.ประสิทธิ์ วงคสุภา
4. สาขาทันตกรรมทั่วไป
วุฒิบัตร จํานวน 11 คน
1. ทพ.กษิดเิ์ ดช...
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1. ทพ.กษิดเิ์ ดช ศิริเวชยันต
2. ทพ.จักรเทพ เผือกศิริพิบลู ย
3. ทพญ.ชุษณา รุงอดุลพิศาล
4. ทพญ.ณีรชร เพริศพรายวงศ
5. ทพ.ทัศไนย วงศปน ตา
6. ทพ.ปยะพงศ ปวงคํา
7. ทพญ.พิมพสุภัค บุญมงคลรักษา
8. ทพ.รัฐธนินท โพธิโยธิน
9. ทพญ.วาทิณี สุรเชษฐชัยพงศ
10. ทพญ.วิสาข วัฒนาสุรกิตต
11. ทพญ.สิริพร วงศจิรัฐิติกาล
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร
5. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพ.ชาญวิทย ประพิณจํารูญ (เวชศาสตรชองปาก)
2. ทพ.อานนท จารุอัคระ
(รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
3. ทพ.นพ พรตระกูลเสรี
(นิติทันตวิทยา)
4. ทพญ.พิสชา พิทยพัฒน
(นิติทันตวิทยา)
5. ทพญ.เมทินี เพชรจู
(นิติทันตวิทยา)
6. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.กุลนันทน ดํารงวุฒิ
2. ทพ.ชยุตพล เปลงวิทยา
3. ทพ.พรวิทย จารุกิจโสภา
4. ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว
5. ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน
6. ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพ.กฤตภาส ธนกุลวัฒนา
2. ทพ.ชุณหทวี...
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2. ทพ.ชุณหทวี โสภณสกุลแกว
3. ทพ.รังสิต เมฆารักษภิญโญ
4. ทพญ.อัจฉรา อิงประพันธกร
วุฒิบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพ.กานต โอฬารรัตนมณี
2. ทพญ.ดวงรัตน กรสุวรรณสิน
3. ทพญ.ทวินันท พานพิศ
4. ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ
5. ทพญ.ภาวี เชิญกลาง
6. ทพญ.อริชสา เจริญมิตร
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.ปภาภรณ เตชะพิชญอนันต
2. ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช
3. ทพญ.สรัญญา วงศศรีสุชน
7. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.รัชนีวรรณ รัตนานุพงศ
วุฒิบัตร จํานวน 3 คน
1. ทพ.เฉลิมพร พรมมาส
2. ทพ.อนุชิต จันทรากุล
3. ทพญ.อรกานต สังฆคุม
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 12 คน
1. ทพ.กฤตวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2. ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร
3. ทพญ.กุลนันทน เลิศพิมลชัย
4. ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล
5. ทพญ.ธันวดี อิ่มสมบัติ
6. ร.อ.หญิงภาณินี ดวงฉ่ํา
7. ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ
8. ทพญ.ลลิตา...
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8. ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ
9. ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา
10. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย
11. ทพญ.สุณิสา อินทรนนทวิไล
12. ทพ.อารภัฎ ธินรุงโรจน
8. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ปวิญญา มานุจํา
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.วชิราภรณ สําราญจิตร
9. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.พจนีย แซตัง
วุฒิบัตร จํานวน 17 คน
1. ทพญ.กานตนภัส ปติอัครวัชร
2. ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย
3. ทพญ.ชัชฎาภรณ ปลอดโปรง
4. ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศไพสิฏฐ
5. ทพญ.ดวงรัตน โอวัฒนาพานิช
6. ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธิ์
7. ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล
8. ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกียรติ
9. ทพญ.ปยวัลย หอภัทรพุฒิ
10. ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย
11. ร.อ.หญิงมโนวดี สารพานิช
12. ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ
13. ทพญ.วิภาดา...
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13. ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน
14. ทพญ.สุมนา ไหวดี
15. ทพญ.สุรัสวดี จันทรวิทัน
16. ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ
17. ทพญ.ไอยเรศ เติมรุงเรืองเลิศ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 10 คน
1. ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณยรัตนากุล
2. ทพญ.นิศารัตน จันทรขํา
3. ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพฒ
ั นกุล
4. ทพญ.ประภารัตน ตั้งจิตเพียรพงศ
5. ทพญ.พนารัตน รัตนวรวิภา
6. ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุงเรือง
7. ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ
8. ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร
9. ทพญ.อัญรัตน มหาสะโร
10. ทพญ.อารยา เทียนกอน
10. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน
2. ทพ.อัครินทร วองวรสวัสดิ์
วุฒิบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
2. ทพ.สิทธิพร รัตนโสภา
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 12 คน
1. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ
2. ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท
3. ทพญ.ชุติมณฑน ศิริประภารัตน
4. ทพญ.ญาดา เชษฐศทุ ธยางกูร
5. ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร
6. ทพญ.ทัชชภร...
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6. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด
7. ทพญ.ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร
8. ทพ.ไพฑูรย โรจนรัตน
9. ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร
10. ทพญ.หงษหยก ผสมทรัพย
11. ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร
12. ทพ.อุกฤษฏ ศรีสรฉัตร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2558

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

