ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2559
ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ประจําป 2559 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มี มติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2559 จํานวน
4 สาขา ไดแก สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตกรรมจัดฟน สาขาทันตสาธารณสุข
และสาขาปริทันตวิทยา โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
8 กันยายน 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิบัตร จํานวน 21 คน
1. ทพ.จักรพันธุ สามไพบูลย
2. ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล
3. ทพ.ณัฐดนัย พัฒนจักร
4. ทพ.ณัฐพงศ ธรรมภักดี
5. ทพ.ณัฐพงศ อธิกิจรุงเรือง
6. ทพ.ธนนทชัย ลิมปสวัสดิไ์ พศาล
7. ทพญ.ธนาภรณ ตอศรีเจริญ
8. ทพญ.ธัญญารัตน สุวรรณบัณฑิต
9. ทพ.บัณฑูรย สิทธิกรสวัสดิ์
10. ทพญ.ปวีณา คุณาธิปพงษ
11. ทพ.ปญญา ลิ่มเจริญ
12. ทพ.พสธร ฉันทแดนสุวรรณ
13. ทพญ.เพลิน ลัพธานันต
14. ทพ.ราเมศ คูสกุล
15. ทพ.วริศ เผาเจริญ
16. ทพ.วรุตม ปโรสิยานนท
17. ทพ.วศิน...
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17. ทพ.วศิน โกมลหิรัญ
18. ทพ.วศิน พิทักษมหามงคล
19. ทพญ.ศนิชา ยาคลาย
20. ทพญ.ศรัญญา เจนศิลปกร
21. ทพญ.สราพร คูหศรีวินิจ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 15 คน
1. ทพ.จิรัฏฐ เมธะพันธุ
2. ทพญ.จุติพร จันทรแปน
3. ทพญ.จุฬาลักษณ ธีราธินนั ท
4. ทพญ.ชมพูนุท ชํานาญชาง
5. ทพ.ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน
6. ทพญ.ธนิชา ปนคลาย
7. ทพ.นิรันดร ภูริศรีพงศ
8. ทพ.พงศธร สัจจาธรรม
9. ทพ.พูน นทเกลา
10. ทพญ.ศศิตา จริงวัฒนเศรษฐ
11. ทพ.สรกฤตย วิวัฒนพนชาติ
12. ทพ.สิทธิพงษ ชัยมานะการ
13. ทพ.อนุพงศ สุรเศรณีวงศ
14. ทพญ.อภิพร เจียมวโรเศรษฐ
15. ทพ.อรรถพล ยงวิกุล
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพ.เอกรัฐ คงตระกูล
2. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 7 คน
1. ทพ.กิตติพงษ เดชะ
2. ทพ.ธนิต เจริญรัตน
3. ทพ.นรินทร เจนยุทธนา
4. ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
5. ทพ.พฤทธ...
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5. ทพ.พฤทธ เกียรติวงศ
6. ทพญ.พิชญา ไชยรักษ
7. ทพญ.วริศรา ปูรานิธี
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 7 คน
1. ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ
2. ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล
3. ทพญ.ปทมวรรณ โคนันท
4. ทพญ.รุงกานต ฑิตธิวงษ
5. ทพญ.วิลาสินี ยศโชติ
6. ทพญ.สุกญ
ั ญา วิบูลยศิริกลุ
7. ทพ.โอภาศ วิวัฒนวรกุล
วุฒิบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.กวิยา กนกพงศศกั ดิ์
2. ทพ.ณัฐชัย วิริยะโกศล
3. ทพญ.ณัฐวีร เผาเสรี
4. ทพ.ธวัชชัย บรรณากิจ
5. ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ
6. ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย
7. ทพ.รัฐเขตร ตรีสุทธาชีพ
8. ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท
9. ทพญ.สิรินทิพย ศรีเศรษฐนิล
10. ทพ.เอกพงศ รําไพ
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 29 คน
1. ทพญ.กัญญวรรณ รัตนมโนชัย
2. ทพญ.คนึงนิตย พงษพัฒน
3. ทพญ.จินตนา ทัศนพานนท
4. ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช
5. ทพญ.ชนาภา โลหะเลิศกิจ
6. ทพญ.ชลลดา หลอพิเชียร
7. ทพ.ชัยพล...
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7. ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร
8. ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท
9. ทพญ.ณัฐกานต หิรัณยภานันท
10. ทพญ.ณัฐธิดา คําสาร
11. ทพญ.ณัฐนันท รุจีรไพบูลย
12. ทพญ.ณัฐพร เลาหทวีรุงเรือง
13. ทพ.ณัฐวัจน ศุภชวโรจน
14. ทพญ.ทิพยสุภา เพียวประเสริฐ
15. ทพญ.ธัญญาภรณ สิทธาจารยพงศ
16. ทพ.บริสรณ อุดมธนาภรณ
17. ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท
18. ทพ.ปวัน กอบกิจสกุล
19. ทพญ.พนิตา สืบสุรียกุล
20. ทพ.พลภัทธ ตรีภูวพฤทธิ์
21. ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท
22. ทพ.วรปรัชญ เชิดจอหอ
23. ทพ.วีรวัฒน บัวเผื่อน
24. ทพญ.วีรินทรพิมล โกสุมาลย
25. ทพญ.สราวรรณ สิริพันธนะ
26. ทพญ.สโรชินี โกศัลวิตร
27. ทพญ.สุภา จันทะเสน
28. ทพญ.สุหัชชา เมธีวรกุล
29. ทพญ.หัสมนัญ เฉลิมวงศ
3. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.ศรุตา แสงทิพยบวร
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพญ.อัชฌา เอี่ยมอธิคม
วุฒิบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.วสันต ตันติธรรมภูษิต
4. สาขา...
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4. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ
2. ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
วุฒิบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพ.กฤตวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
2. ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ
3. ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา
4. ทพญ.สุณิสา อินทรนนทวิไล
5. ทพ.อารภัฎ ธินรุงโรจน
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 6 คน
1. ทพญ.ณัฐวรา ภูมิวัฒน
2. ทพ.ธนิศ จตุรเมธานนท
3. ทพญ.พรรณิภา พยาฆรินทรังกูร
4. ทพญ.สุนันทา ฐาปนาพิบูลสุข
5. ทพญ.สุปวีณ ชูชวยสุวรรณ
6. ทพญ.อลิสา ยูงทอง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

