
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
ท่ี  19/2557 

เร่ือง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2557 
 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย  ประจําป 2557 นั้น 
  ท่ีประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   คร้ังท่ี 7/2557           
เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2557  มีมติรับรองผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 
2557 โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี  11  กันยายน  2557            
ดังรายช่ือตอไปนี้ 

1.  สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
วุฒิบัตร  จํานวน  19  คน 
1.  ทพญ.ดวงพร  อนุอัน 
2.  ทพ.เดชฤทธ์ิ  ไชยชนะ 
3.  ทพ.ณัฐพล  วาณิชยโรจนรัตน 
4.  ทพญ.ภัคสินี  กมลรัตนกลุ 
5.  ทพ.ปยะรัฐ สุตเตมีย 
6.  ทพญ.กีรติกุล  รัตนพงศ 
7.  ทพญ.ฑาริกา  เขียนสาร 
8.  ทพญ.ออมกร  บุณยประทีปรัตน  
9.  ทพญ.กนกพร  จันทรคลาย  
10.  ทพ.สุวิทย  สิงหศร 
11.  ทพ.สิปปกร  มลิทอง 
12.  ทพญ.วิชุดา  คงสง 
13.  ทพญ.นิศรา  วัฒนานวิัต 
14.  ทพ.กําธร  อุทรักษ 
15.  ทพ.อานนท  ทาวประยรู   
16.  ทพ.ธีรณัฐ  ชัยยะสมุทร 
17.  ทพ.ธนัย  ทรัพยจรรยา  
18.  ทพ.บุญฤทธ์ิ สอาดเอ่ียม 
19.  ทพญ.สุทธิลักษณ จิตรวาณิช 
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  วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย)  จํานวน  1  คน 
ทพญ.รชตวรรณ  ลีลารังสรรค 
 

2.  สาขาทันตกรรมจัดฟน 
อนุมัติบัตร  จาํนวน  5  คน 
1.  ทพญ.งามพร  ธัญญะกิจไพศาล 

   2.  พันตรีหญิงพรเพชร  หรูจติรวัฒนา  
   3.  ทพ.ภูวดล  โกศลอิทธิกุล 
   4.  ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย 

5.  ทพญ.ศรินนา  ตันติธนเศรษฐ 
   

อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  6  คน 
1.  ทพญ.ธณัชชปยา  สมสุข 

   2.  ทพ.ธนิต  เจริญรัตน 
   3.  ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล 
   4.  ทพญ.นิศา  จิตติวัฒนพงศ 

5.  ทพ.บัญชา พรสุขศิริ 
6.  ทพ.พฤทธ  เกียรติวงศ 

 
   วุฒิบัตร  จํานวน  20  คน 

1. ทพญ.กัลยา  อินทรีย 
2. ทพญ.เจติญา  อ้ึงนภาธานินทร 
3. ทพญ.ชลธิรา  แซต้ัง 
4. ทพ.ชัชชลิต  พูลศักดิ ์
5. ทพ.ธีรวัฒน  กันทะวงศ 
6. ทพญ.ภณดิา  ณ สงขลา 
7. ทพ.ภาณุรัตน  ลิมปศิริสุวรรณ 
8. ทพญ.รัชฎา ล้ิมวัฒนพรชัย 
9. ทพญ.ลักษมสิรี เลาหะนันท 
10.  ทพญ.วราภรณ  เจนวากรวงศ 
11.  ทพญ.วารณี  ลินลาวรรณ 
12.  ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ 
13. ทพญ.ศุภางค  สมานสุขุมาล 
14.  ทพญ.สุภีพันธุ  บุณยรัตนสุนทร 
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15.  ทพ.สุมิตร  สูอําพัน 
16.  ทพ.สุรจิต  สมงาม 
17. ทพ.สุวิทย ไทยธรรมยานนท 
18.  ทพญ.หนึ่งฤทัย  ยอดทอง 
19.  ทพญ.อนงคนาถ  นันทสุขเกษม 
20.  ทพ.เอกชัย  คลายทอง 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน 19 คน 
1.  ทพญ.กนกวรรณ  ทรัพยรุงโรจน 
2. ทพญ.ชลฎา รัตนาววิัฒนพงศ 
3. ทพ.ชวลิต  สุจริตวิริยะกุล 
4. ทพ.ณัฐพงษ  ขําฉา 
5. ทพ.ธวัชชัย  บรรณากิจ 
6. ทพญ.นิตยา  จริะอนันตกุล 
7. ทพญ.ปรีญา  สุวรรณวิฑิต 
8. ทพญ.พรณี  ศุภผล 
9. ทพญ.พรรณทิพย  ดงไพบูลย 
10.  ทพญ.พิชญา  ปณฑวิรุจน 
11.  ทพญ.พิชญาพร  เลาหสุรโยธิน 
12.  ทพ.ยศธร  ชวนเกริกกุล 
13.  ทพ.วราพร  เดนศิริอักษร 
14.  ทพญ.วิชชุดา  พฤกษานุศักดิ ์
15.  ทพญ.ศศิตา  ศักดิ์ชูวงษ 
16.  ทพญ.สิริญญา รุงทวีกิจ 
17.  ทพญ.อักษรินทร   วสุเมธารัศมี 
18.  ทพญ.อัญญานี  แสงหิรัญสุข 
19.  ทพญ.กนกพร  ศักดาสุรรักษ 
 

3.  สาขาทันตกรรมหัตถการ 
อนุมัติบัตร  จาํนวน  2  คน 
1.  ทพญ.ชิตวรี  ลีตระกูลวรรณา 
2.  ทพญ.พิมพมาดา เกษรักษ 
 

  อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  1  คน 
  ทพ.กานต พิพัฒนปญญานุกูล 
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วุฒิบัตร  จํานวน  4  คน 
1.  ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต 
2.  ทพญ.วรรณศรี  อนุเมธางกูร 
3.  ทพญ.มินตรา  วุฒิคุณ 
4.  ทพ.อวิรุทธ  คลายศิริ 
 

  วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  1  คน 
   ทพ.สวัสดิ์ พจนเลิศอรุณ 

 
4.  สาขทันตสาธารณสุข 

อนุมัติบัตร  จาํนวน  1  คน 
ทพญ.ญาณี ใจแกว 

 
  อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน  1  คน 
  ทพญ.อรฉัตร  คุรุรัตนะ 
 

วุฒิบัตร  จํานวน  6  คน 
1.  ทพ.นาริม โตะกาน ี
2.  ทพญ.อารีรัตน  จันทรหน ู
3.  ทพญ.นาริศา หีมสุหรี 
4.  ทพ.วราฤทธ์ิ สฤษฎวานิช 
5.  ทพญ.สิริรัตน  เกตุพงษพันธุ 
6.  ทพญ.พิมพวิภา เศรษฐวรพันธุ 
 

5.  สาขทันตกรรมท่ัวไป 
อนุมัติบัตร  จาํนวน  1  คน 

 ทพญ.วิไลพร  คุณะวัฒนสถิตย 
 

วุฒิบัตร  จํานวน  20  คน 
1.  ทพญ.กรกนก  วุฒิเจริญกิจ 
2.  ทพญ.เกิดกาญจน ตันจริยภรณ 
3.  ทพญ.เจนจริา  กลํ่าเดช 
4.  ทพ.ชาติชาย  ทวีรัตนพานิชย 
5.  ทพ.ณัฐวุฒิ  คาไกล 
6.  ทพ.ธีรภัทร วิเชียรมงคลกลุ 
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7.  ทพ.ธีระวฑุฒ  หวงสุวรรณากร 
8.  ทพญ.เนตรนภา ลักขณานรัุกษ 
9.  ทพญ.เบญจพร วิรัชอมรพันธ 
10.  ทพ.ปติ  จริตสกุล 
11.  ทพญ.พรรณพร  ธนกิจประภา 
12.  ทพญ.พักตรวิภา  ดีสุคนธ 
13.  ทพญ.พัทจารีย สุนิลหงษ 
14.  ทพญ.มนภัทร เช่ียววานิช 
15.  ทพญ.มาลัย สัทธาชัย 
16.  ทพญ.วีรญา อารียรักษา 
17. ทพ.วีรยุทธ  สาสนทาญาติ 
18.  ทพ.สัจจะพงศ ศรีพันธุ 
19.  ทพญ.สุธาทิพย  คอมทอง 
20.  ทพญ.สุภาพร  หวังจิรนรัินดร 

 
6.  สาขาปริทันตวิทยา   

   อนุมัติบัตร  จาํนวน  1  คน 
   ทพ.มหัทธน  พูลเกษร  
 

  อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน  1  คน 
  ทพญ.รัชนู ชาญสมาธ์ิ 
 

   วุฒิบัตร  จํานวน  10  คน 
   1.  ทพญ.กนกวรรณ  พัฒนไพรสณฑ 
   2.  ทพ.ธนิตย  วนิชนพรัตน 
   3.  ทพญ.ญาดา  จารุวัฒนพานิช 
   4.  ทพ.สวัสดศัิกดิ์  นาแถมพลอย 

5.  ทพญ.กษมา  สิริยากร 
6.  ทพ.วิธวินท  เดโชศิลป 
7.  ทพญ.อาวณีา ทัศนเสว ี
8.  ทพญ.วาริธร  โฆษิตภูมิเวท 
9.  ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกลุ 
10. ทพ.ภาณุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
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  วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  12  คน 

1.  ทพญ.กุมาริกา พวงผกา 
   2.  ทพ.เฉลิมพร  พรมมาส 
   3.  ทพญ.นัทนรินทร เชาวนสุนทรพงษ 
   4.  ทพญ.พุทธชาติ  อักษเรศ 
   5.  ทพญ.รสนันท จันทร 
   6.  ทพญ.รัตมณี  ตันตราวงศ 
   7.  ทพญ.สุกัญญา  ชัยศุภรัศมีกุล 
   8.  ทพญ.สุธาทิพย ธรรมวฒันกุล 
   9.  ทพญ.สุนิสา  นิมมลรัตน 
   10. ทพญ.สุภาพร หะยาจันทา 
   11. ทพ.อนุชิต  จันทรากุล 
   12. ทพญ.อรกานต สังฆคุม 

 
7.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

   

วุฒิบัตร  จํานวน  1  คน 
ทพญ.อรพินท  โชคชัยธรรม (เวชศาสตรชองปาก) 
 

8.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
   

อนุมัติบัตร จํานวน  1  คน 
ทพญ.เกศรินทร  เจริญแสงสุริยา 

 
   อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  3  คน 

1. ทพญ.กุลนันทน  ดํารงวุฒิ 
2. ทพญ.สมจินตนา  สมบัติไพรวัน 
3. ทพญ.สิริณญา  กุลวิทิต 

 
วุฒิบัตร  จํานวน  2  คน 
1.  ทพญ.ศุภกัญญา  อรามเรือง 
2.  ทพญ.อุษณยี  อุยวัฒนพงศ 

 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  5  คน 
1. ทพ.กานต  โอฬารรัตนมณ ี
2. ทพญ.ดวงรัตน  กรสุวรรณสิน 
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3. ทพญ.ทวินันท  พานพิศ 
4. ทพญ.ภาวี  เชิญกลาง 
5. ทพญ.อริชสา  เจริญมิตร 

 
9.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

อนุมัติบัตร จํานวน  2  คน 
1.  ทพญ.วิลาวลัย  เลาวกุล 
2.  ทพญ.ศิริพร สงศิริประดับบุญ 
 
อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  1  คน 

    ทพญ.อรนิดา  วัฒนรัตน 
 

วุฒิบัตร  จํานวน  14  คน 
1.  ทพญ.กัณฒพร  ลักษณา 
2.  ทพญ.จิตรวรี  จิตต้ังสมบูรณ 
3.  พ.ต.หญิงณัฐฐา ไรทิม 
4.  ทพญ.ปวีณา  คุณนาเมือง 
5.  ทพญ.ปยนชุ ยงรุงเรือง 
6.  ทพญ.พรนภัส  วองวานิชวัฒนะ 
7.  ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย 
8.  ทพญ.รตนอร  จูหอง 
9.  ทพญ.รติชนก นันทนีย 
10. ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒนอนันต 
11. ทพญ.วิภาพรรณ โตสถาน 
12. ทพญ.ศรัณยา กลัดแกว 
13.  ทพญ.ศศิพิมล  จันทรรัตน 
14. ทพญ.อมรวรรณ  ชวยเรือง 

     
 

วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  18  คน 
1.  ทพญ.กานตนภัส  ปติอัครวัชร 

   2.  ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย 
   3.  ทพญ.ชัชฎาภรณ  ปลอดโปรง 
   4.  ทพญ.ณัชชาภัทร  ธนพงศไพสิฏฐ 
   5.  ทพญ.ดวงรัตน  โอวัฒนาพานิช 
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   6.  ทพญ.เบญจพร  ธนรติกลุ 
   7.  ทพญ.ปนิดา  คุณทรงเกียรติ 
   8.  เรือเอกหญิงปนภัทร  จินตะเวช 
   9.  ทพญ.ปยวลัย  หอภัทรพฒิุ 
   10. ทพญ.พลอยชมพู  ขุมทรัพย 
   11. ทพญ.มโนวดี  สารพานิช 
   12. ทพญ.วรัษฐา  เทวบริรักษ 
   13. ทพญ.วริฏฐา  ทองตัน 
   14. ทพญ.วิภาดา  อัศวรัตน 
   15. ทพญ.สุมนา  ไหวดี 
   16. ทพญ.สุรัสวดี  จนัทรวิทัน 
   17. ทพ.อรรถกร  เจียมเศรษฐ 
   18. ทพญ.ไอยเรศ  เติมรุงเรืองเลิศ 
 

10.  สาขาทันตกรรมประดษิฐ 
วุฒิบัตร  จํานวน  5  คน 
1.  ทพ.วรธรรม  ปญญางาม 
2.  ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ 
3.  ทพญ.ธิดาพร  แซล้ิม 
4.  ทพญ.นันทิรา  แตสมบัติ 
5.  ทพญ.อุษณา  พันอินทร 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน  1  คน 
ทพญ.วรมน  สุวรรณนครินทร 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
               ประกาศ   ณ   วนัท่ี   12  กันยายน  2557 
        
 
 
 
 

                      (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                                  ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


