ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรื อวุฒิบัตร ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิม่ เติม)
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศรั บสมัครสอบเพื่ ออนุ ม ัติบ ัตรหรื อ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ ง
ประเทศไทย ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู ้บ ริ หารราชวิ ท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั ิผลการสอบเพื่ออนุ มตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
สาขาทันตกรรมประดิ ษฐ์ โดยอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้ งที่ 11/2560 เมื่ อวันที่
9 พฤศจิกายน 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อนุมัติบัตร จานวน 3 คน
1. ทพญ.อรพรรณ รุ่ งโรจน์วิทยกุล
2. ทพ.อวัช ธีระชัยวรกุล
3. ทพญ.ภัทราวดี ภัทรากร
วุฒิบัตร จานวน 6 คน
1. ทพญ.ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร
2. ทพญ.นุชพัฒน์ พัฒนปรี ชากุล
3. ทพญ.ปรางชมพู กุลเกตุยงิ่ ใหญ่
4. ทพญ.ภวิกา จิระเมธากุล
5. ทพญ.สุ ณฎั ฐา แก้วทอง
6. ทพญ.หงษ์หยก ผสมทรัพย์
วุฒิบตั ร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) ...
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วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จานวน 24 คน
1. ทพญ.กมลวรรณ ภัทรสมสกุล
2. ทพ.กอบชัย ภูมิพาณิ ชย์
3. ทพญ.ชนัญญา เกษประเสริ ฐ
4. ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิ ทธิ์
5. ทพ.นทีธร พฤกษ์วชั รกุล
6. ทพญ.พิริยา สุ ดสวัสดิ์
7. ทพญ.ภคมน รัตนาภรณ์
8. ทพญ.รวีวรรณ เจริ ญทวีทรัพย์
9. ทพ.สาวิตร ทองสุ ข
10. ทพ.สิ ริวฒั น์ อาภาศิริกุล
11. ทพญ.อรอุษา อริ ยานนท์
12. ทพญ.อ้อมบุญ บุญธรรม
13. ทพ.กฤปนนท์ พฤกษ์ศรี ตระกูล
14. ทพญ.กันยา มาสุ ธน
15. ทพญ.บุศริ นทร์ คาเงิน
16. ทพญ.พัชริ นทร์ เรื องมงคลเลิศ
17. ทพ.ชวาล ผดุงลาภพิสิฐ
18. ทพญ.ธัญลักษณ์ รัตนกังวานวงศ์
19. ทพ.นิพิฐ สุ ภาจารุ พนั ธุ์
20. ทพญ.ปริ สุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ
21. ทพญ.พัชรี ไพรสุ ขวิศาล
22. ทพญ.ภูริตา จโนภาส
23. ทพญ.ลัดดาวัลย์ ปิ ติอานวยทรัพย์
24. ทพญ.วรวรรณ ซึ้ งจิตตวิสุทธิ

อนุมตั ิบตั ร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) ...
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อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จานวน 37 คน
1. ทพญ.เกศรี เชี่ยวชาญวลิชกิจ
2. ทพ.ตุลย์ ศรี อมั พร
3. ทพ.ธเนศ เลิศสันติธรรม
4. ทพญ.ธารี จาปี รัตน์
5. ทพญ.ปณิ ตา ฤทธาภรณ์
6. ทพญ.ปรี วนั ท์ จันทรเวช
7. ทพญ.พีรานุช ประหยัดทรัพย์
8. ทพ.ภาคภูมิ ศรี นวล
9. ทพ.สมโภช อังคณาวิริยารักษ์
10. ทพญ.อาภาพร พงษ์ภทั ริ นทร์
11. ทพญ.กัญญาพรรณ ปิ ติปัญญา
12. ทพ.จักกพล สมสะอาด
13. ทพญ.จุฑาวรรณ ศรี โพธิ์ ทองนาค
14. ทพญ.ทิพาพรรณ เศรษฐศิริสมบัติ
15. ทพญ.ธัญวรรณ ทรัพย์มี
16. ทพญ.ปรัศนีย ์ แพร่ งสุ วรรณ์
17. ทพ.พีรติ โฆษะฐิ
18. ทพญ.สัณห์สิรี อินทรเผือก
19. ทพญ.สิ ริกุล เกรี ยงไกรวงศ์
20. ทพญ.สุ ชนิกา ชินะชัชวารัตน์
21. ทพ.สุ ภโชค อมรศิริกุล
22. ทพ.อลงกรณ์ นิรัติศยั สกุล
23. ทพญ.กวิตา กาญจนเมฆานันต์
24. ทพ.คณา มุทิตานนท์
25. ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ์
26. ทพญ.ดวงใจ ...
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26. ทพญ.ดวงใจ อุไรวิชยั กุล
27. ทพ.ดารง บรรจงศิลป์
28. ทพญ.นันท์นิยา บูรณสัจจะวราพร
29. ทพญ.ปลื้มฤดี โปตะวณิ ช
30. ทพญ.ภัทรพร สิ ทธิพนั ธุ์
31. ทพ.มานะ สวัสดิ์ธนพิศุทธิ์
32. ทพญ.ศศิอาภา เทียมพิจารณ์
33. ทพญ.สดใส ฟูศิริ
34. ทพ.ณัฐพล พินิจพรชัย
35. ทพญ.วรี ยร์ ัตน์ เจิ่งประภากร
36. ทพ.วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์
37. ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

