เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 3

ตามที่ ราชวิ ทยาลั ยทั นตแพทย แห งประเทศไทยได ประกาศรั บสมั ครสอบเพื่ ออนุ มัติ บั ตรหรื อ
วุฒิ บั ตรแสดงความรู ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพทั นตกรรมสาขาต าง ๆ ของราชวิ ทยาลัยทั นตแพทย
แหงประเทศไทย ประจําป 2560 ครั้งที่ 3 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณ ะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561
เมื่ อวั นที่ 27 มิ ถุนายน 2561 มี มติ อนุ มัติ ผ ลการสอบเพื่อ อนุมัติบั ตรหรือวุฒิ บั ตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 3
จํานวน 10 สาขา ไดแก สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตกรรม
สําหรับเด็ก สาขาทันตกรรมจัดฟน สาขาทันตกรรมประดิษฐ สาขาทันตสาธารณสุข สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช อ งปากใบหน า โดยอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการทั น ตแพทยสภา ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่
12 กรกฎาคม 2561 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.คณิน อรุณากูร
2. ทพ.ณัฐพงศ สิรินทวัฒน
2. สาขาปริทันตวิทยา
วุฒิบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร
3. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 7 คน
1. ทพญ.กมลชนก พงษพานิช
2. ทพญ.กานตรวี รังสิตเสถียร
3. ทพญ.ธิติดา สุธราพันธ
4. ทพญ.ภาวีรัตน ขวัญศิริกุล
5. ทพญ.ฤดี สกุลรัชตะ
6. ทพญ.อรนุช ....
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6. ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย
7. ทพญ.อริสา เดชะอําไพ
วุฒิบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ปริศรี ศิลปศร
2. ทพญ.ภัสราพร เหลามงคลชัยศรี
3. ทพญ.วรัญญา ปทุมสีมา
4. ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ์
4. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 28 คน
1. ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม
2. ทพญ.กีรติญา ไตรศรีศิลป
3. ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล
4. ทพญ.ณัฐกฤตา วงคสุภา
5. ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ
6. ทพญ.ธนรัตน เธียรโกศล
7. ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ
8. ทพญ.ธัญณภัสร อังคทะวิวัฒน
9. ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ
10. ทพ.ปภัสพงศ เพิ่มแสงงาม
11. ทพญ.ปริยากร ชัยมงคล
12. ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล
13. ทพญ.ปโยรส สุธีรพงศพันธ
14. ทพญ.พนิตา ปญจมานนท
15. ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร
16. ทพ.มรุต บานไร
17. ทพญ.รวีวรรณ วงษเพชร
18. ทพ.วิธวัช วงศสมุทร
19. ทพญ.ศุภมาศ ปริสัญโญดม
20. ทพญ.สิริญา ....
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20. ทพญ.สิริญา ภัทรศิริพร
21. ทพ.สิเรศ รพีพัฒนา
22. ทพญ.สุจิตรา ไชยสังข
23. ทพญ.สุทิวา เบญจกุล
24. ทพญ.อมรรัตน มโนสุดประสิทธิ์
25. ทพญ.อัจฉริยพร รานจันทร
26. ทพ.อุดม ศศิกรวงศ
27. ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล
28. ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 8 คน
1. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ
2. ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ
3. ทพ.ปยะดนัย สุธีรพงศพันธ
4. ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
5. ทพ.ศิรเศรษฐ มงคลอุปถัมภ
6. ทพญ.ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล
7. ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
8. ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ
5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 22 คน
1. ทพ.กฤช กมลขันติกุล
2. ทพญ.กฤตยา วสยางกูร
3. ทพ.กิตติพงศ ทัตตากร
4. ทพญ.ขนิษฐา ธิสามี
5. ทพ.จิรวัฒน เชิงบันลือศักดิ์
6. ทพ.ชัชวิน อังกุรวสพร
7. ทพญ.ชัญญศรณ มัญชุกังวาน
8. ทพญ.ดวงจันทร เซี่ยงเซี้ยว
9. ทพญ.ดวงพร จิรวัฒนาภิรมย
10. ทพญ.ตุลารัตน สุขโท
11. ทพ.ทักษสิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
12. ทพญ.ธิดาทิพย กิจพอคา
13. ทพญ.นฤมล ....
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13. ทพญ.นฤมล ศรีประเสริฐ
14. ทพ.บุรินทร วงศภัทรกิจ
15. ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล
16. ทพญ.ปาณิศา รินทอง
17. ทพญ.ปยะรัตน เฉลิมสุขสันต
18. ทพญ.พรพิมล บุญวังทอง
19. ทพ.ภวัคร ตั้งทางธรรม
20. ทพ.ยศณรงค ศิริเมธาวงศ
21. ทพ.รุงกิจ หลีหเจริญกุล
22. ทพ.วิโรจน วันสม
วุฒิบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร
2. ทพญ.ธัญลักษณ รัตนกังวานวงศ
3. ทพญ.ธีราภรณ ชุนเจริญ
4. ทพญ.ปยานันต จรูญอนันต
5. ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ์
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 22 คน
1. ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ
2. ทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล
3. ทพ.จิรวัฒน ขันสาคร
4. ทพญ.ฐิติวดี รุกขพันธุ
5. ทพญ.ณิชาภัทร โคตรนรินทร
6. ทพญ.ดนุนุช กุลโชครังสรรค
7. ทพ.ธโนวิทย สุทธิกลัด
8. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิพ์ งศ
9. ทพญ.นพรัตน เบิกฟา
10. ทพญ.ปวีณา สงาแสง
11. ทพญ.ปติชไม ภิรมยภักดิ์
12. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก
13. ทพ.ภาสวิชญ ทับทิมทอง
14. ทพญ.มรกต กฤตยกุลเจริญ
15. ทพญ.รัชนีกร สครรัมย
16. ทพญ.ลดาวัลย ....
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16. ทพญ.ลดาวัลย ชีพสาทิศ
17. ทพญ.วรมน เฉลิมเกียรติ
18. ทพ.ศศิวุฒ ศรีสําอางค
19. ทพ.สมชัย พงศกรกัมพล
20. ทพญ.สิริพิมพ ตั้งสัจจะธรรม
21. ทพ.สุรวุฒิ อัตชู
22. ทพญ.เสาวลักษณ คูศรีเทพประทาน
6. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.กรกมล นิยมศิลป
2. ทพญ.รุงทิพย บุญล่ําสัน
3. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี
4. ทพญ.สุวรรณา สมถวิล
5. ทพ.อิศรานุวัฒน ยงพิศาลภพ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 15 คน
1. ทพ.เกียรติกอง ชินอวน
2. ทพญ.ขวัญหทัย มงคล
3. ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน
4. ทพญ.ณัฐกฤตา ผลออ
5. ทพ.ธนัฏฐนนท อัศววัฒฑกี
6. ทพ.นิติโชติ นิลกําแหง
7. ทพญ.บงกช เกียรติศิริโรจน
8. ทพญ.ปยะมาศ เอมอิ่มอนันต
9. ทพญ.มณฑกานติ์ สีหะวงษ
10. ทพญ.มนิธี ตอเศวตพงศ
11. ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ
12. ทพ.สุเมธ กาญจนกระสังข
13. ทพญ.สุวิชชา ไมตรี
14. ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร
15. ทพ.อิสระพงศ แกวกําเหนิดพงษ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 1 คน
ทพ.พีรพงษ จันทรพุม
7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ...
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7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ปทมา กิติกุศล
2. ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม
3. ทพญ.สุธิดา พีรนิธิเจริญกุล
4. ทพ.อาณัติ เดวี
8. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต
2. ทพ.ดิษพงศ ยังเจริญ
9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ไมมีผูสอบผาน
10. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.ศุภางค จันทรทน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

(รองศาสตราจารย ทันตแพทยพรชัย จันศิษยยานนท)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

