
 
 

ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจําปี 2560  คร้ังท่ี 1 (เพิม่เตมิ) 

 

ตามท่ีราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศรับสมคัรสอบเพ่ืออนุมติับตัรหรือ
วฒิุบตัรแสดงความรู้ ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ ของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ประจาํปี 2560  คร้ังท่ี 1 นั้น 

  ที่ประชุมคณะผู ้บ ริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แ ห่งประ เทศไทย   คร้ังท่ี 9/2560  
เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2560  มีมติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 1 
(เพิ่มเติม)  จาํนวน 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาทนัตสาธารณสุข  สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
สาขาทนัตกรรมสําหรับเด็ก  สาขาทนัตกรรมจดัฟัน  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์สาขาทนัตกรรมทัว่ไป และ
สาขาทนัตกรรมหัตถการ  โดยอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา คร้ังท่ี 10/2560  เม่ือวนัท่ี  
12 ตุลาคม 2560  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1.  สาขาทันตสาธารณสุข 
     ไม่มีผูส้อบผา่น 
 

2.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
วุฒิบัตร จาํนวน 23 คน 
1. ทพ.กนัตพงศ ์พนูทรัพย ์

2. ทพญ.ชญัญรัช เกียรติตั้ง 

3. ทพ.ธีระพล สูงแขง็ 

4. ทพ.ภาณุพงษ ์ภิญโญ 

5. ทพญ.ม่ิงขวญั บุญอดุลยรัตน 

6. ทพญ.วิวรรณ ประสานแสง 

7. ทพญ.ศศิธร กอ้นจนัทร์เทศ 

8. ทพ.อรรถวิช คาํบา 

9. ทพ.จิรัฏฐ ์เมธะพนัธ์ุ 

10. ทพญ.จุติพร จนัทร์แป้น 

11. ทพญ.จุฬาลกัษณ์ ธีราธินนัท ์

12. ทพญ.ชมพนุูท ชาํนาญช่าง 

13. ทพ.ชชัวาล... 
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13. ทพ.ชชัวาล อมรกาญจนวฒัน ์

14. ทพญ.ธนิชา ป่ินคลา้ย 

15. ทพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ ์

16. ทพ.พงศธร สจัจาธรรม 

17. ทพ.พนู  นทเกลา้ 

18. ทพญ.ศศิตา จริงวฒันเศรษฐ 

19. ทพ.สรกฤตย ์ววิฒัน์พนชาติ 

20. ทพ.สิทธิพงษ ์ชยัมานะการ 

21. ทพ.อนุพงศ ์สุรเศรณีวงศ ์

22. ทพญ.อภิพร เจียมวโรเศรษฐ 

23. ทพ.อรรถพล ยงวิกลุ 
 

วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 2 คน 

1. ทพ.วรภทัร ตราชู 

2. ทพ.อภิพฒิุชยั ชูไทย 
 

วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะปากเปล่าและรายงานผูป่้วย) จาํนวน 1 คน 

ทพญ.สมฤดี สุขศรี 

 

3.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 5 คน 

1. ทพญ.ญาดา อนนัตวฒัน ์

2. ทพญ.นนัทิยา พฤทธ์ิพงศพ์นัธ์ุ 

3. ทพญ.ศิริโฉม ริยะสาร 

4. ทพ.สรรคภ์พ ตรงศีลสตัย ์

5. ทพญ.สิริกานต ์จนัทร์ประเสริฐ 
 

วุฒิบัตร จาํนวน 10 คน 

1. ทพญ.ณฏัฐา สุวณัณะศรี 

2. ทพญ.นรินี ชินะจิตพนัธ์ุ 

3. ทพญ.ปิยาภรณ์... 
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3. ทพญ.ปิยาภรณ์ พลูธนะสาร 

4. ทพญ.เป่ียมพร ธรรมชาติ 

5. ทพญ.พิมพบุ์ษร์ พรหมศรี 

6. ทพญ.เพญ็พิชชา เอ่ียมระหงษ ์

7. ทพญ.ภทัรภร สุทธิสารากร 

8. ทพญ.วราภทัร ขนัตี 

9. ทพญ.สุปัญญา  นยัวกิลุ 

10. ทพญ.หยาดฤทยั โกส้กลุ 

 

วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 18 คน 

1. ทพญ.กมลวรรณ ศรีวงษช์ยั 

2. ทพญ.กมลวลัย ์แยม้กลีบบวั 

3. ทพญ.กรองกาญจน์ ทองรักขาว 

4. ทพญ.กลุนนัท ์พนัธ์ศรีมงักร 

5. ทพญ.แกว้ตา บุญชู 

6. ทพญ.ชนานุช จนัปัญญา 

7. ทพญ.ตอ้งใจ โชติธรรมาพงศ ์

8. ทพญ.นิรินธน์ มโนทรัพยศ์กัด์ิ 

9. ทพญ.ปัญญธิ์ตา ปิยสุนทร 

10. ทพญ.พนัธ์ฑิตา ยาวิลาศ 

11. ทพญ.เพญ็ทิพย ์แซ่ตั้ง 

12. ทพญ.ภทัริน โพธิสมภรณ์ 

13. ทพญ.ลตา พลนัสงัเกตุ 

14. ทพญ.วิชชุดา  ผดุงลาภพสิิฐ 

15. ทพญ.สุดา แซ่เตียว 

16. ทพญ.อณิพิชญ ์ทรงกิติพิศาล 

17. ทพญ.อญัชนา อารีธรรมศิริกลุ 

18. ทพญ.อสัปรียา รุจิระโชติวฒัน ์

 

4.  สาขา... 
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4. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

อนุมัติบัตร จาํนวน 10 คน 

1. ทพญ.ชณิดา สุภาภรณ์ 

2. ทพญ.ทศันพร แสนอิสระ 

3. ทพ.บญัชา พรสุขศิริ 

4. ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกลุ 

5. ทพ.ประสารพงษ ์พงษส์ามารถ 

6. ทพญ.พิมพสิ์ริ กนัตพ์ทิยา 

7. ทพญ.รุ่งกานต ์ฑิตธิวงษ ์

8. ทพ.วฒิุพงษ ์เหล่าอมต 

9. ทพญ.สุกญัญา วิบูลยศิ์ริกลุ 

10. ทพ.โอภาศ วิวฒัน์วรกลุ 
 

อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 8 คน 

1. ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร 

2. ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ 

3. ทพญ.ทศันีย ์ตั้งลิตานนท ์

4. ทพญ.นดัดา มนูญศิลป์ 

5. ทพ.เบญจพล รักษว์งศ ์

6. ทพ.ปริญญา ชูเวทย ์

7. ทพญ.พิมพช์นก ฟูศิริ 

8. ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกลุ 
 

วุฒิบัตร จาํนวน 21 คน 

1. ทพญ.กณิตนนัท ์  สุนนัตะ๊ 

2. ทพญ.กนกพร  ศกัดาสุรรักษ ์

3. ทพ.คฑา โกศยัดิลก 

4. ทพญ.แจ่มจรัส สอนง่าย 

5. ทพญ.ชลฎา รัตนาวิวฒัน์พงศ ์

6. ทพญ.ชลลดา หล่อพิเชียร 

7. ทพ.ชยัทวี... 
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7. ทพ.ชยัทวี ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ 

8. ทพ.ชาญวิทย ์ตนัติกลัยาภรณ์ 

9. ทพญ.ทิพยสุ์ภา เพียวประเสริฐ 

10. ทพ.ธนวฒัน์ เกียรติถาวรวงศ ์

11. ทพญ.นิตยา  จิระอนนัตก์ลุ 

12. ทพญ.ปรีญา สุวรรณวฑิิต 

13. ทพญ.พรณี ศุภผล 

14. ทพญ.พรรณทิพย ์ดงไพบูลย ์

15. ทพญ.พชัรพิไล นิธิฤทธิไกร 

16. ทพญ.พิชญา ปิณฑวิรุจน์ 

17. ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกลุ 

18. ทพ.ยศธร ชวนเกริกกลุ 

19. ทพญ.วิชชุดา พฤกษานุศกัด์ิ 

20. ทพญ.อรวีย ์ปิยะศิริโสฬส 

21. ทพญ.อญัญานี แสงหิรัญสุข 
 

วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 21 คน 

1. ทพญ.กนกอร ตนัติพาณิชยก์ลู 

2. ทพ.คณิน น้ิมเจริญสุข 

3. ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต 

4. ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล 

5. ทพ.ฉตัรชยั ฉตัรมหามงคล 

6. ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์ 

7. ทพ.ณฐัพล เพรงสุกาญจน ์

8. ทพญ.ณฐัลกัษณ์ ตนัติวิญญูพงศ ์

9. ทพ.ธชัธรรม รักศิลป์ 

10. ทพญ.ธญัญา บาํรุงศกัด์ิ 

11. ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากลุ 

12. ทพญ.บุณฑริกา อู่นาท 

13. ทพญ.ปิยนาฏ... 
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13. ทพญ.ปิยนาฏ สงคงคา 

14. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข 

15. ทพญ.มลัลิกา รุ่งเกียรต์ิสกลุ 

16. ทพ.รยพทัห์ บวัผนั 

17. ทพ.วิทวสั มงคลชาติ 

18. ทพ.ศิวกร เจียรนยั 

19. ทพญ.สาธินี นฤปกร 

20. ทพญ.สุชาชิษม ์อริยะบุญศิริ 

21. ทพญ.อาวคุีณ ธนะสารสมบูรณ์ 

 

5. สาขาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

อนุมัติบัตร จาํนวน 5 คน 

1. ทพญ.อจัฉรี เจษฎาอรรถพล 

2. ทพญ.ธนพร เลิศศกัด์ิชยั 

3. ทพญ.พาทินี พลาดิสยั 

4. ทพ.ชิตพล ชยัมานะการ 

5. ทพญ.ลลิดา องคช์วลิต 
 

อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 5 คน 

1. ทพ.เกรียงไกร ป่ินชาํนาญกลุ 

2. ทพ.ชยาพล ธาํรงจารุวตัร 

3. ทพ.นิธิ อธิคมรังสฤษฏ ์

4. ทพญ.ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช 

5. ทพ.สณัฐ ์สกลุพาณิชยพ์นัธ์ 
 

วุฒิบัตร จาํนวน 4 คน 

1. ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล 

2. ทพญ.รสรินทร์ รัตนาชิราสุทธ์ิ 

3. ทพญ.วาทินี วณิชเวทิน 

4. ทพญ.ศรัณยา  ศรีสุมะ 

วฒิุบตัร... 
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วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 7 คน 

1. ทพญ.ชลลดา คาํประสิทธ์ิ 

2. ทพญ.ฑิตา ผลพลงักลู 

3. ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน ์

4. ทพญ.ปวีณา หาญอกัษรณรงค ์

5. ทพญ.สุภทัรา ด่านวิทยากร 

6. ทพญ.อภิมณฑ ์สุพจน์งามกลุ 

7. ทพ.เอกชยั ขบวนสาร 

 

6.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 1 คน 

ทพญ.ธนชัชา วนิชยถ์นอม 
 

วุฒิบัตร จาํนวน 16 คน 

1. ทพญ.กาญจนา ปาลี 

2. ทพ.จิตเดียว ทรงจิตรัตน ์

3. ทพ.ชนมเ์จริญ ธรรมโสภินทก์ลุ 

4. ทพ.ชยัพฒัน์ สุกิจจวนิช 

5. ทพ.เตชินท ์ภทัรวรธรรม 

6. ทพ.ธนภทัร บ่อคาํ 

7. ทพญ.ธิชารัตน์ ทรัพยก์มลดิษฐ ์

8. ทพญ.บุษบา ทะนุกํ้า 

9. ทพ.พงศพ์นัธ์ุ ผลประดบัเพช็ร์ 

10. ทพญ.พชัราพร ทิพยปั์ญญา 

11. ทพญ.วลยัรัตน์ ลียวฒันานุพงศ ์

12. ทพญ.วารุณี นิลสุวรรณ์ 

13. ทพ.ศราวฒิุ องัศุวฒักกลุ 

14. ทพญ.องัคว์รา รัตนบลัลงัค ์

15. ทพ.กลัป์ เหล่าอรรถปรีชา 

16. ทพ.บริบูรณ์... 
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16. ทพ.บริบูรณ์  คูตระกลู

7. สาขาทนัตกรรมหัตถการ

อนุมัติบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 5 คน 

1. ทพญ.กมลชนก ศรีเมืองธน

2. ทพญ.จีรภา ศรีเพช็รดานนท์

3. ทพญ.ปาจรีย ์สุนทรสวสัด์ิ

4. ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง

5.ทพ.พิสุทธ์ิ แสนมโน 

วุฒิบัตร (ผา่นเฉพาะขอ้เขียน) จาํนวน 7 คน 

1. ทพ.ดุสิต นนัทนพิบูล

2. ทพ.ธนาศกัด์ิ รักษม์ณี

3. ทพญ.นนัทิยา เดชวีระธรรม

4. ทพญ.บุษราคมั กนกวรพรรรณ

5. ทพญ.วิภาวี วอ่งไว

6. ทพ.ศรัณยพ์งษ ์ปานทุ่ง

7. ทพญ.สิริภา กิจานุกลู

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   16   ตุลาคม   2560 

       (รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยพ์รชยั  จนัศิษยย์านนท)์ 
         ประธานราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 


