เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2559

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 2559 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559
เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2559 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 2559 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
2. ทพญ.ฐิตินนั ท สุคนธฤทธิกร
3. ทพญ.ลมโชย วศินะเมฆินทร
4. ทพญ.วรรณกร ศรีอาจ
2. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน
1. ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
2. ทพญ.ชวาศรี พูนวุฒิกุล
3. ทพ.ชาญชัย พรทองประเสริฐ
4. ทพ.ประจักษ จริยพงศไพบูลย
5. ทพ.ประภาส วงคล่ําซํา
6. ทพญ.วีณา พานิชกุล
7. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
8. ทพ.สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท
3. สาขาทันตสาธารณสุข...
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3. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 11 คน
1. ทพญ.จรัญญา หุนศรีสกุล
2. ทพญ.จันทรพิมพ หินเทาว
3. ทพญ.ผกาภรณ พิศาลธุรกิจ
4. ทพ.ภาณุศกั ดิ์ อินทสะโร
5. ทพญ.ลักขณา อุยจิรากุล
6. ทพญ.ลาวัณย บุณยมานนท
7. ทพญ.วิยดา ลอมทอง
8. ทพญ.วิลาวรรณ จันจร
9. ทพญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ
10. ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี
11. ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี
4. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.กรกมล สุขจิตร
2. ทพญ.อาภาภรณ ภาษาสุข
5. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 3 คน
1. ทพญ.จิรา กิติทรัพยกาญจนา
2. ทพญ.นฤมล พันธุประดิษฐ
3. ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
6. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
อนุมัติบัตร จํานวน 13 คน
1. ทพ.จรินทร ปภังกรกิจ
2. ทพญ.จิตติมา พุมกลิ่น
3. ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย
4. ทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
5. ทพ.ธัช อิทธิกุล
6. ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต
7. ทพญ.เปรมทิพย...
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7. ทพญ.เปรมทิพย ชลิดาพงศ
8. ทพญ.พนมพร วานิชชานนท
9. ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ
10. ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
11. ทพญ.สุนี พงศโรจนเผา
12. ทพญ.สุพรรณิการ เรืองศรี
13. ทพญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา
7. สาขาทันตกรรมทั่วไป
อนุมัติบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ปยพรรณา พุมผลึก
2. ทพญ.พัชนี ชูวีระ
3. ทพ.วิรัช บรรเจิดพงศชัย
4. ทพญ.อังคณา แสงปญญา
8. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.เฉลิมขวัญ ภูวรวรรณ
2. ทพญ.ฐิตารีย จิรธัญญาณัฎ
3. ทพญ.ศรีประกาณฑ สุภเทพ
4. ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
9. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัตบิ ัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.กฤติรัตน เกียรติศิริโรจน
2. ทพ.บุญชัย เชาวนไกลวงศ
3. ทพญ.พิมพเดือน รังสิยากูล
4. ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์
5. ทพ.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

