
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2558 

 
 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย  ประจําป 2558 นั้น 

  ที่ประชุมคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   คร้ังท่ี 7/2558           
เม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2558  มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2558 
โดยอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังท่ี 9/2558  เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2558 ดังรายช่ือ                     
ตอไปนี้ 

 
1.  สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
วุฒิบัตร  จํานวน  19  คน 

1.  ทพ.เชิดพันธุ  เบญจกุล 
2.  ทพ.คมสันต  อภิญญาอุปถัมภ 
3.  ทพ.ประกาศิต  อาชีวะ 
4.  ทพ.ณัฐกร  แซเหงา 
5.  ทพ.ยุทธการ  อัศวไชยตระกลู 
6.  ทพ.เวทัส  ศักดิ์เดชยนต 
7.  ทพญ.เกศศจ ี นาครัตน 
8.  ทพญ.สายพิณ  ช่ืนโชคสันต 
9.  ทพญ.นันทพร  นวลจันทึก 
10.  ทพ.จิรวิชญ  ฐิติโชตอนันต 
11.  ทพ.กมลรัฐ  นวนคงรอด 
12.  ทพญ.วัลยลิกา  เกษร 
13.  ทพ.ธนพล  อริยะนนัทกะ 
14.  ทพ.ณัฐพล  ผองแผว 
15.  ทพญ.ปาริฉัตร  ล้ิมสุวรรณ 
16.  ทพ.พรวทิย  ประภาอนนัตชัย 
17.  ทพ.ปวีร  พีรภูติ 

18. ทพ.ชลวิทย... 
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18.   ทพ.ชลวิทย  วงศไพโรจนพานิช 
19.   ทพญ.วรรณพร  ศิริวัฒนชาติ 

 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  2  คน 
1. ทพ.ณัฐพงศ  ธรรมภักด ี
2. ทพ.ปญญา  ล่ิมเจริญ 

 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย)  จํานวน  5  คน 
1. ทพญ.สัจจาพร  นพคุณ 
2. ทพ.คณาธิป  อินทรทอง 
3. ทพญ.อัมพวรรณ  สถิรเจริญกุล 
4. ทพ.พุฒิพงศ  ต้ังพีระสิทธิ 
5. ทพ.กรกฤษณ  บุญราช 

 
2.  สาขาทันตกรรมจัดฟน 
อนุมัติบัตร  จาํนวน 1  คน 
ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ 
   
อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  4  คน 
1.  ทพ.กิตติพงษ เดชะ 
2.  ทพ.ประสารพงษ พงษสามารถ 
3.  ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท 
4.  ทพญ.วริศรา ปูรานิธี 

 
วุฒิบัตร  จํานวน  8  คน 
1. ทพญ.วิมลทิพย มุทานนท 
2.   ทพญ.ฐิติกา หรรษภิญโญ 
3.   ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท 
4.   ทพญ.พรทิวา เสนารักษ 
5.   ทพญ.สิริญญา รุงทวีกิจ 
6.   ทพ.จักรพงษ วิเศษสัมมาพนัธ 
7.   ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธ์ิ 
8.   ทพ.สุภชัย เกยีรติสกุลทอง 

วุฒิบัตร... 
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วุฒิ บัตร   (ผานเฉพาะขอ เ ขียน )  จํานวน 15 คน 
1.   ทพญ.กณตินันท   สุนันตะ 
2.   ทพญ.กวยิา กนกพงศศักดิ์ 
3.   ทพ.คฑา โกศัยดิลก 
4.   ทพญ.แจมจรัส สอนงาย 
5.   ทพ.ชัยทวี ศรีพงษพันธุกลุ 
6.   ทพ.ชาญวทิย ตันติกัลยาภรณ 
7.   ทพญ.ณัฐวีร เผาเสรี 
8.   ทพ.ธนวัฒน เกียรติถาวรวงศ 
9.   ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ 
10.    ทพญ.พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร 
11.    ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกลุ 
12.    ทพญ.สิรินทิพย ศรีเศรษฐนิล 
13.    ทพ.สุรชัย ธํารงกิจเจริญ 
14.    ทพญ.อรวีย เห็นพรอม 
15.    ทพ.เอกพงศ รําไพ 

 
3.  สาขาทันตสาธารณสุข 
อนุมัติบัตร  จาํนวน  3  คน 
1.  ทพญ.นิธินันท สกุลทอง 
2.  ทพญ.อรฉัตร คุรุรัตนะ 
3.  ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา 
 
อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน  1  คน 
ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี 
 
วุฒิบัตร  จํานวน  4  คน 
1.  ทพญ.ชนิฎาภรณ สอนสังข 
2.  ทพญ.ธิดารัตน นวนศรี 
3.  ทพญ.โนรีดา แวยูโซะ 
4.  ทพ.ประสิทธ์ิ วงคสุภา 

 
4.  สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
วุฒิบัตร  จํานวน  11  คน 

1. ทพ.กษิดิเ์ดช... 
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1.  ทพ.กษิดิเ์ดช ศิริเวชยนัต 
2.  ทพ.จักรเทพ เผือกศิริพิบูลย 
3.  ทพญ.ชุษณา รุงอดุลพิศาล 
4.  ทพญ.ณีรชร เพริศพรายวงศ 
5.  ทพ.ทัศไนย วงศปนตา 
6.  ทพ.ปยะพงศ ปวงคํา 
7.  ทพญ.พิมพสุภัค  บุญมงคลรักษา 
8.  ทพ.รัฐธนินท โพธิโยธิน 
9.  ทพญ.วาทิณ ีสุรเชษฐชัยพงศ 
10. ทพญ.วิสาข วัฒนาสุรกิตต 
11. ทพญ.สิริพร  วงศจิรัฐิติกาล 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน 1 คน 
ทพญ.ศรีประภา ภูริธนสาร 
 
5.  สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
อนุมัติบัตร  จาํนวน  5  คน 
1.  ทพ.ชาญวทิย ประพิณจํารูญ (เวชศาสตรชองปาก) 
2.  ทพ.อานนท จารุอัคระ  (รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) 
3.  ทพ.นพ  พรตระกูลเสรี (นิติทันตวิทยา) 
4.  ทพญ.พิสชา พิทยพัฒน (นิติทันตวิทยา) 
5.  ทพญ.เมทินี เพชรจ ู  (นิติทันตวิทยา) 

 
6.  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต 
อนุมัติบัตร จํานวน  6  คน 
1.  ทพญ.กุลนันทน ดํารงวุฒิ 
2.  ทพ.ชยตุพล  เปลงวิทยา 
3.  ทพ.พรวิทย จารุกิจโสภา 
4.  ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว 
5.  ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน 
6.  ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต 
 
อนุมัติบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  4  คน 
1.  ทพ.กฤตภาส ธนกุลวัฒนา 

2.  ทพ.ชุณหทวี... 
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2. ทพ.ชุณหทวี โสภณสกุลแกว 
3. ทพ.รังสิต เมฆารักษภิญโญ 
4.  ทพญ.อัจฉรา อิงประพันธกร 
 
วุฒิบัตร  จํานวน  6  คน 
1.  ทพ.กานต โอฬารรัตนมณ ี
2.  ทพญ.ดวงรัตน กรสุวรรณสิน 
3.  ทพญ.ทวินันท พานพิศ 
4.  ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ 
5.  ทพญ.ภาวี เชิญกลาง 
6.  ทพญ.อริชสา เจริญมิตร 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  3  คน 
1.  ทพญ.ปภาภรณ เตชะพิชญอนันต 
2.  ทพญ.ศิริกาญจน เจนวัฒนาเวช 
3.  ทพญ.สรัญญา วงศศรีสุชน 
 
7.  สาขาปริทันตวิทยา 
อนุมัติบัตร จํานวน  1  คน 
ทพญ.รัชนีวรรณ รัตนานุพงศ 
 
วุฒิบัตร  จํานวน  3  คน 
1.  ทพ.เฉลิมพร พรมมาส 
2.  ทพ.อนุชิต จันทรากุล 
3.  ทพญ.อรกานต  สังฆคุม 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  12  คน 
1.  ทพ.กฤตวฒัน เลิศสุขประเสริฐ 
2.  ทพญ.กุลธิรา เจียรวุฒิสาร 
3.  ทพญ.กุลนันทน เลิศพิมลชัย 
4.  ทพ.ธนกฤต อ้ึงจิตรไพศาล 
5.  ทพญ.ธันวดี อ่ิมสมบัติ 
6.  ร.อ.หญิงภาณิน ีดวงฉํ่า 
7.  ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ 

8. ทพญ.ลลิตา... 
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8.  ทพญ.ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ 
9.  ทพญ.วันศิริ จันทรศิริวัฒนา 
10. ทพญ.ศศิธร ญาโณทัย 
11. ทพญ.สุณิสา อินทรนนทวิไล 
12. ทพ.อารภฎั ธินรุงโรจน 
 
8.  สาขาทันตกรรมหัตถการ 
อนุมัติบัตร จํานวน  1  คน 
ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ 
 
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน)  จาํนวน  1  คน 
ทพญ.ปวิญญา มานุจํา 
 
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  1  คน 
ทพญ.วชิราภรณ สําราญจิตร 
 
9.  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  1  คน 
ทพญ.พจนยี แซตัง 
 
วุฒิบัตร  จํานวน  17  คน 
1.  ทพญ.กานตนภัส ปติอัครวัชร 
2.  ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย 
3.  ทพญ.ชัชฎาภรณ ปลอดโปรง 
4.  ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศไพสิฏฐ 
5.  ทพญ.ดวงรัตน โอวัฒนาพานิช 
6.  ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธ์ิ 
7.  ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล 
8.  ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกียรติ 
9.  ทพญ.ปยวัลย หอภัทรพุฒิ 
10. ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย 
11. ร.อ.หญิงมโนวดี สารพานิช 
12. ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ 

13.  ทพญ.วิภาดา... 
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13. ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน 
14. ทพญ.สุมนา ไหวดี 
15. ทพญ.สุรัสวดี จันทรวิทัน 
16. ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ 
17. ทพญ.ไอยเรศ เติมรุงเรืองเลิศ 
 
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  10  คน 
1.  ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณยรัตนากุล 
2.  ทพญ.นิศารัตน จันทรขํา 
3.  ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพฒันกุล 
4.  ทพญ.ประภารัตน ต้ังจิตเพียรพงศ 
5.  ทพญ.พนารัตน รัตนวรวิภา 
6.  ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุงเรือง 
7.  ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ 
8.  ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร 
9.  ทพญ.อัญรัตน มหาสะโร 
10. ทพญ.อารยา เทียนกอน 
 
10.  สาขาทันตกรรมประดษิฐ 
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน  2  คน 
1.  ทพญ.ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน 
2.  ทพ.อัครินทร วองวรสวสัดิ์ 
 
วุฒิบัตร  จํานวน  2  คน 
1.  ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธ์ิ 
2.  ทพ.สิทธิพร รัตนโสภา 
 
วุฒิบัตร  (ผานเฉพาะขอเขียน)  จํานวน  12  คน 
1.  ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ 
2.  ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท 
3.  ทพญ.ชุติมณฑน ศิริประภารัตน 
4.  ทพญ.ญาดา เชษฐศุทธยางกูร 
5.  ทพญ.ณัฐธิดา สังฆะโร 

6. ทพญ.ทัชชภร... 
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6.  ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด 
7.  ทพญ.ปรารถนา ต้ังวัฒนาชุลีพร 
8.  ทพ.ไพฑูรย  โรจนรัตน 
9.  ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร 
10. ทพญ.หงษหยก ผสมทรัพย 
11. ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร 
12. ทพ.อุกฤษฏ ศรีสรฉัตร 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 

 
               ประกาศ   ณ   วนัท่ี   11  กันยายน  2558 
 
 
 
 

                    (ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                        ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 


