ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562
ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรื อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2562 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 7 สาขา
ได้แก่ สาขาปริทัน ตวิทยา สาขาทัน ตกรรมสำหรับเด็ก สาขาศัล ยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล โลเฟเชียล
สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. สาขาปริทันตวิทยา
อนุมัติบัตร จำนวน 2 คน
1. ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์
2. ทพ.สิทธิกร ธีระวงศ์วิวัฒน์
วุฒิบัตร จำนวน 4 คน
1. ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
2. ทพญ.ปิยะพัชร คุณทรงเกียรติ
3. ทพญ.พรรณิภา ขจรนิติกุล
4. ทพญ.รภัชตา สุธาสินีกุล
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 4 คน
1. ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ
2. ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
3. ทพญ.นิรมล เธียรศรีพจมาน
4. ทพญ.วินิตา สุวรรณประสิทธิ์
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 9 คน
1. ทพญ.ณัฐวรรณ บุญเพ็ง
2. ทพ.ธนชัย พัสตรพิจิตร
3. ทพญ.วรินธร วิเชียรรัตน์
4. ทพ.ศรัณย์ เวชพาณิชย์
5. ทพญ.ศุภางค์ ตันตระกูล
6. ทพ.อนวัช อมาตยกุล ศุภกิจเจริญ
7. ทพญ.อภินันท์ จารุพินิจกุล
8. ทพญ.อภิมาศ …
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8. ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช
9. ทพญ.อรรถพร ไชยสลี
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 2 คน
1. ทพญ.ชุตินันท์ นิรมิตรไชยนนท์
2. ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
2. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.ฤดี สกุลรัชตะ
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 12 คน
1. ทพญ.กันตพร คุณพนิชกิจ
2. ทพญ.ชวรชต์ มาไพศาลสิน
3. ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
4. ทพญ.ทิพวรรณ เครือเตียว
5. ทพ.นิวัฒน์ ธะนะบุญยัง
6. ทพญ.ปิยวดี บุตตะจีน
7. ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
8. ทพญ.พลอยไพลิน คำประเสริฐ
9. ทพญ.ภัททิยา ศุภรัตนพงศ์
10. ทพญ.ศศิ จันทรมณี
11. ทพญ.ศิรินันท์ มาบางครุ
12. ทพญ.อลิษา วิชัยดิษฐ์
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 15 คน
1. ทพญ.กานต์นารี อ่อนจันทร์
2. ทพญ.กิรณา กมลชัยวานิช
3. ทพญ.กีรติพร กีรติบำรุงพงศ์
4. ทพญ.ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย
5. ทพญ.ดวงสมณ เมฆเกรียงไกร
6. ทพญ.ปวิตรา วุฒิกรวิภาค
7. ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล
8. ทพญ.ปิ่นขวัญ ปัดไธสง
9. ทพญ.มนฤญช์ จิตรวรรณภา
10. ทพญ.ยอดขวัญ ตรีรัตน์วีรพงศ์
11. ทพญ.รัสรินทร์ สุทธิรัตนโศภพ
12. ทพญ.รินรดา ภิรมย์ภักดิ์
13. ทพญ.ศิพิมพ์ คงเอี่ยม
14. ทพญ.ศิรประภา ตันติกัลชาญ
15. ทพญ.อรรถพร ตปะนียะกุล
3. สาขาศัลยศาสตร์ …
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3. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
วุฒิบัตร จำนวน 13 คน
1. ทพญ.โจมา แสงแก้ว
2. ทพญ.ดนัยา ศุภกาญจนกันติ
3. ทพ.ธีรวัต ผายป้องนา
4. ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน
5. ทพ.ปวีร์ กาวิละ
6. ทพ.พฤฒิ สันติภาพ
7. ทพญ.พิมพ์รำไพ โมรานนท์
8. ทพ.เมธากร บุตรกระจ่าง
9. ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ
10. ทพ.สันติภาพ พุทธนิมนต์
11. ทพญ.สุดาทิพย์ แสงปัญหา
12. ทพ.อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย
13. ทพ.อนิรุทธ์ ศรีสกุล
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 9 คน
1. ทพ.สาริกข์ คณานุรักษ์
2. ทพญ.ตุลยา เปลวเฟื่อง
3. ทพ.ทีปวัฒน์ วิถีรุ่งโรจน์
4. ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล
5. ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร
6. ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย
7. ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี
8. ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์
9. ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 20 คน
1. ทพญ.กฤติกา กูลแก้ว
2. ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์
3. ทพ.จักรพงศ์ กิจสมเจตน์
4. ทพญ.จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ
5. ทพ.เจษฎาพงษ์ รัตนเพ็ชร
6. ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์
7. ทพ.ชาญวิทย์ ตั้งสันติกุลานนท์
8. ทพญ.ฐัชญา แตงอุทัย
9. ทพ.ณฐพล …
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9. ทพ.ณฐพล จำนงโชค
10. ทพญ.ณัฐชยา ทองมาลัย
11. ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์
12. ทพญ.ธิติมา รักซ้อน
13. ทพญ.รัชกร วรรณตระกูล
14. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์
15. ทพ.วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ
16. ทพญ.สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์
17. ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค
18. ทพญ.อาภากร ปกป้อง
19. ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม
20. ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน
4. สาขาทันตกรรมจัดฟัน
อนุมัติบัตร จำนวน 21 คน
1. ทพ.เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์
2. ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
3. ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล
4. ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ์
5. ทพญ.ดารินทร์ ปฏิเวทภิญโญ
6. ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์
7. ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์
8. ทพญ.นัดดา มนูญศิลป์
9. ทพญ.นิลเนตร พานิชสิติ
10. ทพ.ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม
11. ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล
12. ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์
13. ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
14. ทพญ.ภัทรา สุมณศิริ
15. ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร
16. ทพ.วิธวัข วงศ์สมุทร
17. ทพญ.สมรพรรณ สินถาวรกุล
18. ทพญ.สิรญาตา ศดิษฐ์ธชา
19. ทพญ.สิริญา มโนสุดประสิทธิ์
20. ทพญ.อัจฉริยพร ภูมิภัทรสวัสดิ์
21. ทพ.อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 14 คน
1. ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
2. ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร
3. ทพ.ธนวุฒิ …
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3. ทพ.ธนวุฒิ คองประเสริฐ
4. ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
5. ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล
6. ทพญ.ผุสดี ภู่สุนทรสกุล
7. ทพญ.พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล
8. ทพ.ภัณฑิล อึงขจรกุล
9. ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก
10. ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์
11. ทพ.สาริศ ปิยสุนทร
12. ทพ.อนุตร ประวิตรางกูร
13. ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
14. ทพญ.อภิสรา ธรรมาภิวันท์
วุฒิบัตร จำนวน 21 คน
1. ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข
2. ทพญ.จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต
3. ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
4. ทพ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล
5. ทพญ.เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์
6. ทพญ.ณัฐธิดา คำสาร
7. ทพญ.ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์
8. ทพ.ธัชธรรม รักศิลป์
9. ทพญ.ธัญญา บำรุงศักดิ์
10. ทพญ.ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์
11. ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล
12. ทพญ.บุณฑริกา อู่นาท
13. ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
14. ทพญ.ปิยนาฏ สงคงคา
15. ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
16. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข
17. ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล
18. ทพ.วิทวัส มงคลชาติ
19. ทพ.ศิวกร เจียรนัย
20. ทพญ.สาธินี นฤปกร
21. ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 3 คน
1. ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
2. ทพ.ณัฐพล เพรงสุกาญจน์
3. ทพ.รยพัทห์ บัวผัน
วุฒิบัตร …
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วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 18 คน
1. ทพ.กิตติศักดิ์ ตันกุระ
2. ทพ.เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร
3. ทพญ.ชลธิชา กิติวิริยกุล
4. ทพ.ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์
5. ทพญ.นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์
6. ทพญ.นิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์
7. ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
8. ทพ.ปิยพงศ์ นิ่มปลอด
9. ทพญ.พนิตนาฎ คงกระพันธ์
10. ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ
11. ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข
12. ทพญ.รงรอง พรหมจันทร์
13. ทพญ.รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์
14. ทพ.วรุฒ ทองเกิด
15. ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส
16. ทพ.สงกรานต์ พิทยจำรัส
17. ทพญ.สิริธิดา พงษ์สุพจน์
18. ทพญ.อารยา ธารีจารุ
5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.อัญชลี วัชรักษะ
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 2 คน
1. ทพ.วิศรุตม์ ประวัติวัชรา
2. ทพญ.อัธยา ชินวงศ์
วุฒบิ ัตร จำนวน 12 คน
1. ทพญ.กนกพร ศัลยพงษ์
2. ทพญ.กันยา มาสุธน
3. ทพญ.ดวงใจ อังกูรสิทธิ์
4. ทพญ.ทัชชภร เขียวสอาด
5. ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด
6. ทพญ.ปริสุทธ์ พงศ์ไตรภูมิ
7. ทพญ.ปวีณา สง่าแสง
8. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก
9. ทพญ.ภูริตา จโนภาส
10. ทพญ.รวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์
11. ทพญ.สิริพิมพ์…
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11. ทพญ.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม
12. ทพ.อิสรวัสส์ ศิริสถิต
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 9 คน
1. ทพญ.กนกกานต์ ขวัญสังข์
2. ทพ.ชนชน วะชังเงิน
3. ทพ.ณัฐกร กิติศรี
4. ทพญ.ตวงรัตน์ วิวัฒนกุลพาณิชย์
5. ทพญ.ปิติธิดา คงชีพ
6. ทพญ.ไพลิน เพชรโฆษิต
7. ทพ.วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์
8. ทพญ.สกาวรัศมิ์ ปัทมาวิไล
9. ทพญ.อังคณา พรธารักษ์เจริญ
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 2 คน
1. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิพ์ งศ์
2. ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล
6. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.ดวงพร ดวงทิพย์
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 5 คน
1. ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
2. ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา
3. ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์
4. ทพ.วรวิทย์ สกุลไทย
5. ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล
วุฒิบัตร จำนวน 3 คน
1. ทพ.จักรพงศ์ วารีรัตน์
2. ทพญ.นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์
3. ทพ.เอกพงศ์ เกยงค์
7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุมัติบัตร จำนวน 3 คน
1. ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์
2. ทพ.สิทธิโชค โอศิริ
3. ทพ.สัณฐ์ สกุลพาณิชย์พันธ์
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อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 7 คน
1. ทพญ.ขวัญชนก ขจรไชยกูล
2. ทพญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ
3. ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล
4. ทพญ.ภาวิตา ตั้งศรีพงษ์กูล
5. ทพญ.วรัตมา สุขสภา
6. ทพญ.ศิริกุล วนาไพศาล
7. ทพญ.สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์
วุฒิบัตร จำนวน 2 คน
1. ทพญ.ฑิตา ผลพลังกูล
2. ทพ.เอกชัย ขบวนสาร
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 1 คน
ทพ.บวร คงแสงดาว
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 7 คน
1. ทพญ.ณชนก เกศพิชญวัฒนา
2. ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน
3. ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง
4. ทพญ.พิมพ์นรา เพ็งอุดม
5. ทพ.ภาณุวัฒน์ ตันประสาท
6. ทพญ.ภาสินี นวมวิสุทธิ์
7. ทพญ.สุชญา นิ่มกุลรัตน์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

