เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2559 (เพิ่มเติม)

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตร ประจําป 2559 ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2559 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2559 เพิ่มเติม
จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก สาขาทันตกรรมทั่วไป สาขาทันตกรรมประดิษฐ
และสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ
แขนงรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.ธิติพงษ พฤกษศรีสกุล
แขนงเวชศาสตรชองปาก
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ณัฐชาภรณ สงวนสิน แขนงเวชศาสตรชองปาก
2. ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล
แขนงทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
2. สาขาทันตกรรมทั่วไป
วุฒิบัตร จํานวน 18 คน
1. ทพญ.กรรณิการ วัฒนะจิตเสรี
2. ทพ.กฤษฎา ตั้งจิตโสมนัส
3. ทพญ.ชนัญธร ทองสกุลวงศ
4. ทพญ.ธัญมน เพชรรงค
5. ทพญ.ปราน ทองคํากูล
6. ทพญ.พลอยกนก ศิริธนชัย
7. ทพญ.พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา
8. ทพ.พิชชากร...
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8. ทพ.พิชชากร จิตตนะวิบูลย
9. ทพญ.เมทินี ชัยสิทธิ์
10. ทพ.รณชัช รสหอม
11. ทพญ.ฦๅชุภรณ มั่นศุข
12. ทพญ.วรภา ดาสูงเนิน
13. ทพญ.วราภรณ หวังวัฒนาพาณิช
14. ทพญ.วาสินี เกียรติอดิศร
15. ทพญ.วิสุณี วิทยาวรากุล
16. ทพญ.ศิรินาฏ มานัสฤดี
17. ทพญ.สุนันทา ประวัตนิ ภา
18. ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพ.กัลป เหลาอรรถปรีชา
2. ทพ.บริบูรณ คูตระกูล
3. ทพ.ปยบุตร จารุเหติ
3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ. ศิริลักษณ เพิ่มพงศโกศล
2. ทพ. อรรถวิทย เดชะอําไพ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 7 คน
1. ทพญ. ชุติมณฑน ลีลาอาภรณ
2. ทพญ. ญาณิชศา มะโนปง
3. ทพญ. พัชรนันท ชัยอมรทรัพย
4. ทพ. วิทวัส จงเสถียรธรรม
5. ทพ. วุฒินนั ท พนมลักษณจิต
6. ทพญ. อรพรรณ รุงโรจนวิทยกุล
7. ทพ. อวัช ธีระชัยวรกุล
วุฒิบัตร จํานวน 6 คน
1. ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท
2. ทพญ.ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร
3. ทพญ.วนัสนันท ลียวัฒนานุพงศ
4. ทพญ.สกาว...
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4. ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร
5. ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร
6. ทพ.ไพฑูรย โรจนรัตน
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 11 คน
1. ทพญ. ธนัชพรรณ ปยอนันตกุล
2. ทพญ. ธันยพร ภมรสุพรวิชิต
3. ทพญ. ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ
4. รอ.ทพ. ปารเมศ ลิ่วเฉลิมวงศ
5. ทพญ. ปยานันต จรูญอนันต
6. ทพญ. ภวิกา จิระเมธากุล
7. ทพญ. ภาชินี ปลั่งพิมาย
ั นพงษ
8. ทพญ. มุทิตา พัวพิพฒ
9. ทพ. วันจักร สันติประชา
10. ทพญ. สินี สุขานนทสวัสดิ์
11. ทพญ. สุณัฎฐา แกวทอง
4. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.อรนิดา วัฒนรัตน
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.ไกรฤกษ ฤกษเกษม
วุฒิบัตร จํานวน 13 คน
1. ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณยรัตนากุล
2. ทพญ.นิศารัตน จันทรขํา
3. ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒนกุล
4. ทพญ.ประภารัตน ตั้งจิตเพียรพงศ
5. ทพญ.ปวีรลดา คุมญาติ
6. ทพญ.พนารัตน รัตนวรวิภา
7. ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุงเรือง
8. ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ
9. ทพญ.วริฏฐา ทองตัน
10. ทพญ.ศวรรยา...

4

10. ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร
11. ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ
12. ทพญ.อัญรัตน มหาสะโร
13. ทพญ.อารยา เทียนกอน
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 11 คน
1. ทพญ.ณัฏฐา สุวัณณะศรี
2. ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ
3. ทพญ.ปยาภรณ พูลธนะสาร
4. ทพญ.เปยมพร ธรรมชาติ
5. ทพญ.พิมพบุษร พรหมศรี
6. ทพญ.เพ็ญพิชชา เอี่ยมระหงษ
7. ทพญ.ภัทรภร สุทธิสารากร
8. ทพญ.วราภัทร ขันตี
9. ทพญ.วันวิสาข ไพเราะ
10. ทพญ.สุปญญา นัยวิกุล
11. ทพญ.หยาดฤทัย โกสกุล
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

