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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 (จำนวน 2 สาขา)
ตามที่ ร าชวิท ยาลั ย ทั น ตแพทย์แ ห่ งประเทศไทยได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รสอบเพื่ อ อนุ มั ติ บั ต ร
หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณ ะผู้ บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 9/2565
เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2565 มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ ลการสอบเพื่ อ อนุ มั ติ บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต ร ประจำปี 2565
จำนวน 2 สาขา ได้ แ ก่ สาขาศั ล ยศาสตร์ ช่ อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล และสาขาทั น ตสาธารณสุ ข
โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิบัตร จำนวน 3 คน
1. ทพญ.ชญานิศ รัตนวิบูลย์
2. ทพ.ชัยยศ บุญเกียรติเจริญ
3. ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 22 คน
1. ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง
2. ทพญ.เกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ
3. ทพ.จีรวัฒน์ เกื้อกูล
4. ทพญ.เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล
5. ทพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส
6. ทพ.ชยพล อาจสูงเนิน
7. ทพญ.ชลาลัย วงศ์มณีรุ่ง
8. ทพ.ชินกฤต สุทธิธำรงสวัสดิ์
9. ทพญ.ดลยาวรรณ ติดประมาณ
10. ทพ.ปวริศ ชนะชล
11. ทพ.ปิยะณัฐ สง่างาม
12. ทพญ.มนัญชยา เกษมสวัสดิ์
13. ทพญ.รัชกร โภคานุกรม
14. ทพญ.วรางคณา วรฉายากร
15. ทพ.วีรยุทธ์ สุวรรณ์ทวีกุล
16. ทพญ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
17. ทพ.ศิริชัย ฉายมุกดา
18. ทพญ.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
19. ทพญ.สุชาวดี…
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19. ทพญ.สุชาวดี บุญยะวนิช
20. ทพ.สุวัชชัย เจริญทองตระกูล
21. ทพ.อมรเทพ มั่งมี
22. ทพญ.อันธิกา สุดโททอง
วุฒบิ ัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) จำนวน 2 คน
1.ทพ.ภูไกร เอ่งฉ้วน
2. ทพญ.ศิรดา ไทยสีหราช
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 16 คน
1. ทพญ.กนกลักษณ์ ตระการผล
2. ทพญ.ชวัลนุช จิวังกูร
3. ทพ.ถิรภัทร พันธ์สุโภ
4. ทพญ.นงพะงา จิตรปรีดา
5. ทพญ.บวรลักษณ์ คำภีระ
6. ทพญ.ปรางทิพย์ วรขจิต
7. ทพญ.พชรพรรณ เปาปราโมทย์
8. ทพญ.พิชชาภา ผุดผ่อง
9. ทพ.วิภาส ตั้งจรรยาธรรม
10. ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ
11. ทพ.สุทีป ปาวา
12. ทพ.สุเมธี ยุทธวงศ์
13. ทพ.อนวัช สถิตเดชกุญชร
14. ทพ.อนันต์สิทธิ์ จินาวงศ์
15. ทพญ.อริสา เครือชัยพินิต
16. ทพญ.อวัสดา ชาญเนติกิจ
2. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จำนวน 9 คน
1. ทพญ.ขวัญหทัย มงคล
2. ทพญ.ณัฐกฤตา ผลอ้อ
3. ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง
4. ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์
5. ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์
6. ทพ.สุเมธ กาญจน์กระสังข์
7. ทพญ.สุวิชชา ไมตรี
8. ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร
9. ทพ.อิสระพงศ์ แก้วกำเนิดพงษ์
อนุมัติบัตร ...
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อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 3 คน
1. ทพญ.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง
2. ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว
3. ทพญ.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
วุฒิบัตร จำนวน 3 คน
1. ทพญ.กษมลรัตน์ ดิษฐาน
2. ทพ.กัญจน์ โภคาวัฒนา
3. ทพญ.สุภัค วงษ์วรสันต์
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 2 คน
1. ทพญ.พิชญาดา สายสินธุ์ชัย
2. ทพญ.เพ็ญนภา พลอินทร์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

