
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตร (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน) ประจําป 2560 

 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร     
แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (กลุมยกเวนการสอบขอเขียน)              
ประจําป 2560 นั้น 

ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   คร้ังท่ี 6/2560           
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2560  มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร(กลุมยกเวนการสอบขอเขียน)                 
สาขาตาง ๆ ประจําป 2560 โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวันท่ี              
13  กรกฎาคม  2560  ดังรายช่ือตอไปนี้ 

1.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน 
1. ทพญ.นราวลัลภ เช่ียววิทย 
2. ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร 
3. ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล 
4. ทพญ.ภาราณี สกุลคู 
5. ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน 
6. ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพยไพบูลย 
7. ทพญ.อภิวนัทน สมุทรคีรี 
8. ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ 

 
2.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 

อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน 
1. ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธ์ิบูรณ 
2. ทพญ.จารุมา ศักดิ์ด ี
3. ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 
4. ทพญ.ประภสัสร พลอยแสงงาม 
5. ทพ.สมดุลย  หม่ันเพยีรการ 
6. ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ 
 

3.  สาขาทันตสาธารณสุข ... 
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3.  สาขาทันตสาธารณสุข 
อนุมัติบัตร จํานวน 7 คน 
1. ทพญ.กันยารัตน คอวนิช 
2. ทพ.ณัฐวุธ แกวสุทธา 
3. ทพ.นฤมนสั คอวนิช 
4. ทพญ.ภัทราภรณ หัสดิเสว ี
5. ทพญ.มัทนา เกษตระทัต 
6. ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา 
7. ทพญ.อรนาฎ มาตังคสมบัติ 
 

4.  สาขานติิทันตวิทยา 
อนุมัติบัตร จํานวน 9 คน 
1. ทพญ.จิตริณี เกยีรติบูรณกุล 
2. ทพ.นันทชัย กุศลศิลปวุฒิ 
3. ทพญ.บุณฑริกา สุวรรณเวโช 
4. ทพ.บุรี รัตนสุวรรณ 
5. ทพญ.ปญจมาพร ชาตะคุณ 
6. ทพ.พิมล บํารุง 
7. ทพญ.รพีพรรณ โชคสมบัติชัย 
8. ทพญ.สีตลา แสงกาญจนวนิช 
9. ทพญ.อมรรัตน วณิชโยบล 
 

5.  สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
อนุมัติบัตร จํานวน 8 คน 
1. ทพญ.กนกพร พะลัง 
2. ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย 
3. ทพญ.ฟาใส ภูเกยีรติ 
4. ทพญ.ภัทริยาภรณ บุญญวงศ 
5. ทพญ.มนธิดา ทองธํารง 
6. ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ 
7. ทพญ.สิริกมล อินทว ี
8. ทพญ.อาริยา รัตนทองคํา 

 
 6.  สาขาปริทันตวิทยา ...
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6.  สาขาปริทันตวิทยา 

อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน 
1. ทพญ.ดุษฎี หอมด ี
2. ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท 
 

7.  สาขาทันตกรรมหัตถการ 
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน 
 ทพญ.สุภาวดี เนาวรุงโรจน 
 

8.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
อนุมัติบัตร จํานวน 6 คน 
1. ทพญ.กนกพร พะลัง   (เวชศาสตรชองปาก) 
2. ทพญ.กานตสุดา อินทจักร  (เวชศาสตรชองปาก) 
3. ทพญ.ปรมาภรณ กล่ันฤทธิ์  (พยาธิวิทยาชองปาก) 
4. ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพยกุล (พยาธิวิทยาชองปาก) 
5. ทพ.สําเริง อินกลํ่า   (รังสีวทิยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 
6. ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  (เวชศาสตรชองปาก) 
 

9.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
อนุมัติบัตร จํานวน 3 คน 
1. ทพญ.จุติพร พนมบัวเลิศ 
2. ทพ.ธารวิทย สุขเจริญ 
3. ทพญ.อรุโณทัย กอนอาทร 
 

10.  สาขาทันตกรรมประดษิฐ 
อนุมัติบัตร จํานวน 11 คน 
1. ทพญ.กนกรัช  ศรีสุโข 
2. ทพญ.กมลพร  วัฒนเสริมกิจ 
3. ทพญ.จิรัฏฐ  ศรีหัตถจาติ 
4. ทพ.ชัยมงคล  เปยมพร้ิง 
5. ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษงามพนัธ 
 
 6. ทพ.ณัฐดนยั ...
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6. ทพ.ณัฐดนยั  โชติประเสริฐ 
7. ทพญ.นพวรรณท  นาควิโรจน 
8. ทพญ.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ 
9. ทพญ.วีรนุช  ทองงาม 
10. ทพญ.อิศราวัลย  บุญศิริ 
11. ทพญ.อุมาพร  วิมลกิตติพงศ 
 

11.  สาขาทันตกรรมจัดฟน 
อนุมัติบัตร จํานวน 32 คน 
1. ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท 
2. ทพญ.กัลยา ไกรโกศล 
3. ทพ.เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร 
4. ทพญ.คนึงนิจ บุตรวงศ 
5. ทพ.โฆสิต วัฒนสุขชัย 
6. ทพญ.จรินทรทิพย ไผทจนิดาโชต ิ
7. ทพญ.จารุวรินทร เชวงเชษฐานนท 
8. ทพญ.จินตนา จรูญธรรม 
9. ทพ.ชวลิต นิมิตรพรสุโข 
10. ทพ.ชิษณุ แจงศิริพันธ 
11. ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ 
12. ทพญ.ดลใจ ณ ปอมเพชร 
13. ทพญ.ดวงกมล อัชทวีวรรณ 
14. ทพญ.ธนพรรณ วัฒนชัย 
15. ทพญ.ธนัฏฐา  เจริญใจ 
16. ทพ.ธานัน  จารุประกร 
17. ทพ.ธิติ ศิริไกร 
18. ทพ.ธีรนัย เงยวจิิตร 
19. ทพญ.นงลักษณ เจริญวรลักษณ 
20. ทพญ.ปริญดา เลิศพิทยาคุณ 
21. ทพญ.ปยะธิดา จิตตานันท 
22. ทพ.พงศสิน พงษสุภาธนานนท 
23. ทพญ.พรคณา อัศวหนาเมือง 
24. ทพญ.พิกลุ ปติกุลตัง 
 25. ทพญ.พินทุอร ...
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25. ทพญ.พินทุอร จันทรวราทิตย 
26. ทพญ.ลัดดา วินารักษวงศ 
27. ทพ.วาที รุงแสงทิวากร 
28. ทพ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ 
29. ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ 
30. ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ 
31. ทพญ.สุลัยนี กอกิจสวัสดิ ์
32. ทพ.อมรพงษ วชิรมน 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี   14  กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
        
 
 
 

        (รองศาสตราจารย ทันตแพทยพรชัย  จันศิษยยานนท) 
           ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 
 


