
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 

 
ตามที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์     
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 นั้น 

  ที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10/2561  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2561 ครั้งที่  1 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาศัลยศาสตร์               
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตสาธารณสุข  สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาทันตกรรมทั่วไป สาขา
ทันตกรรมจัดฟัน และสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 
1. สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
อนุมัติบัตร จ านวน 1 คน 
ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จ ำนวน 17 คน 
1. ทพญ.กมลวรรณ ศรีวงษ์ชัย 
2. ทพญ.กมลวัลย์ แย้มกลีบบัว 
3. ทพญ.กรองกำญจน์ ทองรักขำว 
4. ทพญ.กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร 
5. ทพญ.แก้วตำ บุญชู 
6. ทพญ.ชนำนุช จันปัญญำ 
7. ทพญ.ต้องใจ โชติธรรมำพงศ์ 
8. ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพย์ศักดิ์ 
9. ทพญ.เพ็ญทิพย์ แซ่ตั้ง 
10. ทพญ.ภัทริน โพธิสมภรณ์ 
11. ทพญ.ภัสรำพร เหล่ำมงคลชัยศรี 
12. ทพญ.ลตำ พลันสังเกตุ 

13.  ทพญ.วิชชุดา ... 
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13. ทพญ.วิชชุดำ  ผดุงลำภพิสิฐ 
14. ทพญ.สุดำ  แซ่เตียว 
15. ทพญ.อณิพิชญ์ ทรงกิติพิศำล 
16. ทพญ.อัญชนำ อำรีธรรมศิริกุล 
17. ทพญ.อัสปรียำ รุจิระโชติวัฒน์ 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียนผ่ำน) จ ำนวน 16 คน 
1. ทพญ.กันตพร คุณพนิชกิจ 
2. ทพญ.ชวรชต์ มำไพศำลสิน 
3. ทพ.ชวลิต  เพียรมี 
4. ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ 
5. ทพญ.ดลหทัย สิทธิพงษ์พร 
6. ทพญ.ทิพวรรณ เครือเตียว 
7. ทพ.นิวัฒน์ ธะนะบุญยัง 
8. ทพญ.ปิยวดี บุตตะจีน 
9. ทพญ.ผุสดี นำกระโทก 
10. ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ 
11. ทพญ.พลอยไพลิน ค ำประเสริฐ 
12. ทพญ.ภัททิยำ ศุภรัตนพงศ ์
13. ทพญ.ศศิ จันทรมณี 
14. ทพญ.ศิรินันท์ มำบำงครุ 
15. ทพญ.อลิษำ วิชัยดิษฐ์ 
16. ทพญ.เอ้ือมพร วงศ์นิวัฒน์กุศล 
 
2. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
อนุมัติบัตร จ านวน 4 คน 
1. ทพญ.จิรัชญา สาธิตพิฐกุล 
2. ทพ.ชยาพล ธ ารงจารุวัตร 
3. ทพ.นิธิ อธิคมรังสฤษฏ์ 
4. ทพญ.ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จ านวน 5 คน 
1. ทพญ.ชลลดา ค าประสิทธิ์ 
2. ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน์ 
3. ทพญ.ปวีณา หาญอักษรณรงค์ 

4.  ทพญ.สุภัทรา ... 
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4. ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร 
5. ทพญ.อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล 
 
3. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียนผ่าน) จ านวน 20 คน 
1. ทพญ.โจมา แสงแก้ว 
2. ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ 
3. ทพญ.ตุลยา เปลวเฟ่ือง 
4. ทพ.ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์ 
5. ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล 
6. ทพ.ธีรวัต ผายป้องนา 
7. ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน 
8. ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร 
9. ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย 
10. ทพ.ปวีร์ กาวิละ 
11. ทพ.พฤฒิ สันติภาพ 
12. ทพญ.พิมพ์ร าไพ โมรานนท์ 
13. ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง 
14. ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ 
15. ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี 
16. ทพ.สันติภาพ พุทธนิมนต์ 
17. ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา 
18. ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์ 
19. ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์ 
20. ทพ.อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จ านวน 1 คน 
ทพ.วรภัทร ตราชู 
 
4. สาขาทันตสาธารณสุข 
อนุมัติบัตร จ านวน 3 คน 
1. ทพ.พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม 
2. ทพ.ธนัฏฐนนท์  อัศววัฒฑกี    
3. ทพญ.ปิยะมาศ เอมอ่ิมอนันต์ 
 

อนุมัติบัตร ... 
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อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 1 คน 
ทพ.นฤพงศ์ ภักดี 
 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) จ านวน 1 คน 
ทพญ.บุษบา ภู่วัฒนา 
 
วุฒิบัตร จ านวน 4 คน 
1. ทพญ.เต็มสิริ ป.ปาน 
2. ทพ.ธนากร ศฤงคารชยธวัช 
3. ทพญ.นริสา กลิ่นเขียว 
4. ทพ.อาณัติ มาตระกูล 
 
5. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
อนุมัติบัตร จ านวน 1 คน 
ทพญ.ยศวดี มานะภักดี 
 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 5 คน 
1. ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต 
2. ทพญ.พนัสยา จตุรานนท์ 
3. ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร 
4. ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล 
5. ทพ.อภิรัตน์ ฤทธิ์ฐิติ 
 
วุฒิบัตร จ านวน 2 คน 
1. ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล 
2. ทพ.สวัสดิ์ พจน์เลิศอรุณ 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 1 คน 
ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 
 
6. สาขาทันตกรรมทั่วไป 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียน) จ ำนวน 2 คน 
1. ทพญ.บุณทริกำ ชื่นจิตกุลถำวร 
2. ทพ.ปริญญำ อมรเศรษฐชัย 
 

วุฒิบัตร ... 
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วุฒิบัตร จ ำนวน 2 คน 
1. ทพญ.ศศิณิษำ วรังกูลเกษมกิจ 
2. ทพญ.อำทิตยำ ยนต์สุววรณ 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จ ำนวน 9 คน 
1. ทพญ.ชไมพร มีหนองหว้ำ 
2. ทพญ.ทรัสติยำ ทัดเทียม 
3. ทพญ.ธนิษฐำ สิมรีวงษ์ 
4. ทพ.นวคุณ ชูรักษ์ 
5. ทพญ.นำฏสิรี พำนเข็ม 
6. ทพญ.มุทิตำ เจริญกิจ 
7. ทพญ.วษำ พืชน์ไพบูลย์ 
8. ทพญ.สุชญำ จิระพินทุ 
9. ทพญ.อรวรรณ พงษ์พิชยเดช 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียน) จ ำนวน 2 คน 
1. ทพญ.กิติยำ  นิ่มกุล 
2. ทพ.วโรดม ชูทรงเดช 
 
7. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
อนุมัติบัตร จ ำนวน 11 คน 
1. ทพญ.กิตติ์ภำรัช กมลธรรม 
2. ทพญ.ณัฐกฤตำ วงค์สุภำ 
3. ทพญ.ธณัชช์ปิยำ สมสุข 
4. ทพญ.นภำพร กิตติถำวรกุล 
5. ทพญ.ปริยำกร ชัยมงคล 
6. ทพญ.ปัทมวรรณ  โคนันท์ 
7. ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร 
8. ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ 
9. ทพญ.สุทิวำ เบญจกุล 
10. ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ 
11. ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ 
 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียน)  จ ำนวน 6 คน 
1. ทพญ.ทิพำนัน ญำณิสรำพันธ์ 

2.  ทพญ.พรหทัย ... 
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2. ทพญ.พรหทัย เลียวสำยทอง 
3. ทพ.วััจน์กร ธรรมวณิชย์ 
4. ทพ.วิเศษพล สุทธิเดชำนัย 
5. ทพญ.สรัญญำ สุวรรณโกมลกุล 
6. ทพ.สิขเรศ ปริญญำชัยพันธ์ 
 
วุฒิบัตร จ ำนวน 29 คน 
1. ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ 
2. ทพญ.กัญญวรรณ รัตนมโนชัย 
3. ทพญ.คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์ 
4. ทพญ.จินตนำ ทัศนพำนนท์ 
5. ทพญ.เจนตำ ชะวะนะเวช 
6. ทพญ.ชนำภำ โลหะเลิศกิจ 
7. ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณำกร 
8. ทพ.ฐิตินพ ริยะตำนนท์ 
9. ทพญ.ณัฐกำนต์ หิรัณยภำนันท์ 
10. ทพญ.ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์ 
11. ทพ.ณัฐพงษ์ ข ำฉำ 
12. ทพญ.ณัฐพร หลักกรด 
13. ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์ 
14. ทพ.บริสรณ์ อุดมธนำภรณ์ 
15. ทพ.ปวัน กอบกิจสกุล 
16. ทพ.พลภัทธ์ ตรีภูวพฤทธิ์ 
17. ทพญ.พิชญำพร เลำหสุรโยธิน 
18. ทพญ.ลลิตำ ศุภนิตยำนนท์ 
19. ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ 
20. ทพ.วีรวัฒน์ บัวเผื่อน 
21. ทพญ.วีรินทร์พิมล โกสุมำลย์ 
22. ทพญ.ศศิตำ  ศักดิ์ชูวงษ์ 
23. ทพญ.สโรชินี โกศัลวิตร์ 
24. ทพญ.สุชำชิษม์ อริยะบุญศิริ 
25. ทพญ.สุภำ จันทะเสน 
26. ทพญ.สุหัชชำ เมธีวรกุล 
27. ทพญ.หัสมนัญ เฉลิมวงศ์ 
28. ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธำรัศมี 

29.  ทพญ.อาวีคุณ ... 
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29. ทพญ.อำวีคุณ ธนะสำรสมบูรณ์ 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียนผ่ำน)  จ ำนวน 9 คน 
1. ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนำท 
2. ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย 
3. ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์ 
4. ทพญ.ปำรณีย์ ลีฬหำทร 
5. ทพญ.พัลลภำ หลินศุวนนท์ 
6. ทพญ.ศวิตำ ศุภำโกมลนันท์ 
7. ทพญ.ศศธร เมลำนนท์ 
8. ทพญ.ศิวำพร สัจเดว์ 
9. ทพญ.โสภิต รัตนสุมำวงศ์ 
 
8. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
วุฒิบัตร จ ำนวน 2 คน 
1. ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล 
2. ทพ.อุกฤษฏ์ ศรีสรฉัตร์ 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพำะข้อเขียน) จ ำนวน 5 คน 
1. ทพ.กิตติศักดิ์ ทิพรักษ์ 
2. ทพญ.จินดำหรำ จันทร์หลวง 
3. ทพญ.ธนพร พยุหะ 
4. ทพญ.พัชรีพร เกียรติด ำรง 
5. ทพ.แสนภูมิ ศรีไพโรจน์ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
     ประกาศ   ณ   วันที่ 13 พฤศจิกายน  2561 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 
          ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


