
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี 15/2557 

เร่ือง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2557 
 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร  
แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน)          
ประจําป 2557 นั้น 
  ท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   คร้ังท่ี 5/2557           
เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน)          
สาขาตางๆ ประจําป 2557 โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี  
10  กรกฎาคม  2557  ดังรายช่ือตอไปนี้ 
 

1.  สาขาทันตกรรมจัดฟน  
อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน 

    1.  ทพญ.สุธีตา ดิสถาพร 
    2.  ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ 
    3.  ทพญ.นันทินี นันทวณิชย แสงไฟ 
    4.  ทพญ.วรรณดี  พลานภุาพ 
    5.  ทพญ.ปองใจ  วิรารัตน 
    6.  ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล 

 

   2.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต  
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน 

    1.  ทพญ.อังสนา  ใจแนน 
    2.  ทพญ.อินทรา วงศเยาวฟา 

  

   3.  สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
    อนุมัติบัตร จํานวน 38 คน 
    1.  ทพญ.กัลยา  ศุพุทธมงคล 
    2.  ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ 
    3.  ทพญ.จุไร  นาคะปกษิณ 
    4.  ทพญ.ใจแจม  สุวรรณเวลา 
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    5.  ทพญ.ฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล 
    6.  ทพญ.ฉันทนา  ตุลาพรชัย 
    7.  ทพ.ชนวุตม  อัศวนันท 
    8.  ทพ.ชูชัย  อนันตมานะ 
    9.  ทพ.โชติรส  คูผาสุข 
    10. ทพญ.ณปภา  เอ่ียมจิรกลุ 
    11. ทพญ.ณัฏยา  อัศววรฤทธ์ิ 
    12. ทพญ.ดาราพร  แซล้ี 
    13. ทพ.ตระกล  เมฆญารัชชนานนท 
    14. ทพ.ธีรชัย  ลิมปลาวัณย 
    15. ทพ.นิยม  ธํารงคอนันตสกุล 
    16. ทพ.บัณฑติ  จิรจริยาเวช 
    17. ทพ.บุญเลิศ กูเกยีรติตระกูล 
    18. ทพ.ประเวศ  เสรีเชษฐพงษ 
    19. ทพญ.ปรารมภ  ซาลิมี 
    20. ทพญ.เปรมวรา  ตรีวัฒนา 
    21. ทพญ.พจมาน  ศรีนวรัตน 
    22. ทพญ.พิมพรําไพ  โรจนกิจ สินธวาชีวะ 
    23. ทพ.พีระ  สิทธิอํานวย 
    24. ทพ.ไพฑูรย  ดาวสดใส 
    25. ทพญ.ภาวศุิทธิ แกนจนัทร 
    26. ทพญ.มรกต  เปยมใจ 
    27. ทพญ.วัลลภัทน  แสนทวสุีข 
    28. ทพ.วิชญ  กาญจนะวสิต 
    29. ทพ.วิริทธ์ิพล ศรีมณีพงศ 
    30. ทพ.วีระชัย  ธรรมวานิช 
    31. ทพญ.ศศิวมิล  เสนาะกรรณ 
    32. ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐกุล 
      33. ทพ.สมชาย  อุรพีพล 
    34. ทพ.สมศักดิ์  จิตรมงคลสุข 
    35. ทพญ.สุนี  พงศโรจนเผา 
    36. ทพญ.อมรรัตน  วงศลํ่าซํา 
    37. ทพญ.อรพินท  แกวปล่ัง 
    38. ทพ.อรรถวิทย พิสิฐอนสุรณ 
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(ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา) 

 

   4.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
    อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน 
    ทพญ.วีรนันท วิชาไทย 

 
5.  สาขาทันตสาธารณสุข 

อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน 
    1.  ทพญ.จิราพร  ขีดด ี  
    2.  ทพญ.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน 
    3.  ทพญ.อารีย  ภูมิประเสริฐโชค 
    4.  ทพญ.ศิริรัตน  รัศมีโสรัจ 
    5.  ทพ.วิวัฒน  ธาราสมบัติ 
    6.  ทพญ.อาภาพรรณี  เขมวฒิุพงษ 

 
6.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน 
1.  ทพญ.วลีรัตน  ศุกรวรรณ 
2.  ทพ.พรพจน  เฟองธารทิพย 

 
7.  สาขาทันตกรรมหัตถการ 

อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน 
    1.  ทพ.สุชิต  พูลทอง 
    2.  ทพ.กิตติพงศ บูรณะโสภณ 
    3.  ทพญ.จารุพรรณ  อุนสมบัติ 
    4.  ทพ.พีรพงศ  กุประดิษฐ 
    5.  ทพญ.มุรธา  พานิช 
    6.  ทพญ.รังสิมา  สกุลณะมรรคา 
    7.  ทพ.เอกมน มหาโภคา 
    8.  ทพญ.ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ 

 

8.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
อนุมัติบัตร จํานวน 7 คน 

    1.  ทพ.ไกรสร  ทรัพยะโตษก (พยาธิวิทยาชองปาก) 
    2.  ทพญ.ส่ังสม ประภายสาธก (รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 

   3.  ทพญ.สิริพร  ไชยมะโน  
4.  ทพ.ฑีฆายุ  พลางกูร จอรนส  

 

(ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา) 



 4
     

5.  ทพญ.รัชดาภรณ  เคามงคลกิจ  (เวชศาสตรชองปาก) 
    6.  ทพญ.วิไลรัตน  สฤษฎีชัยกุล  (เวชศาสตรชองปาก) 
    7.  ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ (เวชศาสตรชองปาก) 

 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 
               ประกาศ   ณ   วนัท่ี   15  กรกฎาคม  พ.ศ.2557 
        
 
 
 
 

                      (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                  ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


