
 
 

ประกาศราชวทิยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560  ครั้งที่ 3 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์     
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 น้ัน 

  ที่ประชุมคณะผู้บ ริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประ เทศไทย  ครั้งที่ 6/2561  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561  มีมติอนุมัติผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 
จ านวน 10 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตกรรม
ส าหรับเด็ก  สาขาทันตกรรมจัดฟัน  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตสาธารณสุข สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้า โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่                   
12 กรกฎาคม 2561  ดังรายช่ือต่อไปนี ้

  1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  อนุมัติบัตร จ านวน 2 คน 
  1. ทพ.คณิน อรุณากูร 
  2. ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน ์
 
  2. สาขาปริทนัตวิทยา 
  วุฒิบัตร จ านวน 1 คน 
  ทพ.ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร 
 
  3. สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 7 คน 
  1. ทพญ.กมลชนก พงษ์พานิช 
  2. ทพญ.กานต์รวี รังสิตเสถียร 
  3. ทพญ.ธิติดา สุธราพันธ ์
  4. ทพญ.ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล 
  5. ทพญ.ฤดี สกุลรัชตะ 
  6. ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ 
  7. ทพญ.อริสา เดชะอ าไพ 
 
  วุฒิบัตร จ านวน 1 คน 
  ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์ 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน)… 



 2 

  วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 4 คน 
  1. ทพญ.ปริศร ีศิลปศร 
  2. ทพญ.ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศร ี
  3. ทพญ.วรัญญา ปทุมสีมา 
  4. ทพญ.วาสนา สุวรรณฤทธิ ์

 
  4. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 28 คน 
  1. ทพญ.กิตต์ิภารัช กมลธรรม 
  2. ทพญ.กีรติญา ไตรศรีศลิป์ 
  3. ทพ.ชาญชัย พัฒนวิริยะพิศาล 
  4. ทพญ.ณัฐกฤตา วงค์สุภา 
  5. ทพ.ณัฐชนน ศิริพันธ์ 
  6. ทพญ.ธนรัตน์ เธียรโกศล 
  7. ทพ.ธเนศ เอ้ือเจียรพันธ์ 
  8. ทพญ.ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน ์
  9. ทพญ.นิลเนตร พานิชสิต ิ
  10. ทพ.ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม 
  11. ทพญ.ปริยากร ชัยมงคล 
  12. ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล 
  13. ทพญ.ปิโยรส สุธีรพงศ์พนัธ์ 
  14. ทพญ.พนิตา ปัญจมานนท์ 
  15. ทพญ.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร 
  16. ทพ.มรุต บ้านไร่ 
  17. ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร 
  18. ทพ.วิธวัช วงศ์สมุทร 
  19. ทพญ.ศุภมาศ ปริสญัโญดม 
  20. ทพญ.สิริญา ภัทรศิริพร 
  21. ทพ.สิเรศ รพีพัฒนา 
  22. ทพญ.สุจิตรา ไชยสังข์ 
  23. ทพญ.สุทิวา เบญจกุล 
  24. ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ ์
  25. ทพญ.อัจฉริยพร  ร้านจันทร์ 
  26. ทพ.อุดม ศศิกรวงศ์  
  27. ทพ.อุดมศักด์ิ ลิขิตมงคลสกุล 
  28. ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ 

  วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 8 คน 
  1. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ ์

2. ทพญ.ชนชล… 
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  2. ทพญ.ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์ 
  3. ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ 
  4. ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล 
  5. ทพ.ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถมัภ์ 
  6. ทพญ.ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล 
  7. ทพญ.สาธิมา เอ่ียมวรวุฒิกุล 
  8. ทพญ.สุชาดา  หลิมศิริวงษ์ 
 
  5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ ์
  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 22 คน 
  1. ทพ.กฤช กมลขันติกุล 
  2. ทพญ.กฤตยา วสยางกูร 
  3. ทพ.กิตติพงศ์ ทัตตากร 
  4. ทพญ.ขนษิฐา ธิสาม ี
  5. ทพ.จิรวัฒน ์เชิงบันลือศักด์ิ 
  6. ทพ.ชัชวิน อังกุรวสพร 
  7. ทพญ.ชญัญศรณ์ มัญชุกังวาน 
  8. ทพญ.ดวงจันทร์ เซี่ยงเซี้ยว 
  9. ทพญ.ดวงพร จิรวัฒนาภิรมย์ 
  10. ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท 
  11. ทพ.ทกัษ์สิทธ์ิ จรัสแสงไพศาล 
  12. ทพญ.ธิดาทิพย์ กิจพ่อค้า 
  13. ทพญ.นฤมล ศรีประเสรฐิ 
  14. ทพ.บุรินทร์ วงศ์ภัทรกิจ 
  15. ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 
  16. ทพญ.ปาณิศา รินทอง 
  17. ทพญ.ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต ์
  18. ทพญ.พรพิมล บุญวังทอง 
  19. ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม 
  20. ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ 
  21. ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล 
  22. ทพ.วิโรจน ์วันสม 

  วุฒิบัตร จ านวน 5 คน 
  1. ทพญ.ณัฐธดิา สังฆะโร 
  2. ทพญ.ธัญลักษณ์ รัตนกังวานวงศ์ 
  3. ทพญ.ธีราภรณ์ ชุนเจริญ 
  4. ทพญ.ปิยานันต์ จรูญอนันต ์
  5. ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ ์

  วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะขอ้เขียน)… 
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วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 22 คน 
  1. ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัต ิ
  2. ทพญ.กลุวดี เชิดเกียรติสกุล 
  3. ทพ.จิรวัฒน ์ขันสาคร 
  4. ทพญ.ฐิติวดี รุกขพันธุ ์
  5. ทพญ.ณิชาภัทร โคตรนรนิทร์ 
  6. ทพญ.ดนุนชุ กุลโชครังสรรค ์
  7. ทพ.ธโนวิทย์ สุทธิกลัด 
  8. ทพญ.ธมลวรรณ ภูริสวัสดิพ์งศ์ 
  9. ทพญ.นพรตัน์ เบิกฟ้า 
  10. ทพญ.ปวีณา สง่าแสง 
  11. ทพญ.ปีติชไม ภิรมย์ภักด์ิ 
  12. ทพญ.พิชชาภา พุกเผือก 
  13. ทพ.ภาสวชิญ์ ทับทิมทอง 
  14. ทพญ.มรกต กฤตย์กุลเจรญิ 
  15. ทพญ.รัชนกีร สครรัมย ์
  16. ทพญ.ลดาวัลย์ ชีพสาทิศ 
  17. ทพญ.วรมน เฉลิมเกียรติ 
  18. ทพ.ศศิวุฒ ศรีส าอางค์ 
  19. ทพ.สมชัย พงศ์กรกัมพล 
  20. ทพญ.สิริพมิพ์ ตั้งสัจจะธรรม 
  21. ทพ.สุรวุฒิ อัตชู 
  22. ทพญ.เสาวลักษณ์ คูศรีเทพประทาน 
 
  6. สาขาทันตสาธารณสุข 
  อนุมัติบตัร จ านวน 5 คน 
  1. ทพญ.กรกมล  นิยมศิลป ์
  2. ทพญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ าสัน 
  3. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี 
  4. ทพญ.สุวรรณา สมถวิล 
  5. ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ 

  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 15 คน 
  1. ทพ.เกียรติก้อง ชินอ้วน 
  2. ทพญ.ขวัญหทัย มงคล 
  3. ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ 
  4. ทพญ.ณัฐกฤตา ผลอ้อ 
  5. ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑก ี
  6. ทพ.นิติโชติ นิลก าแหง 
  7. ทพญ.บงกช เกียรติศิริโรจน์ 

8. ทพญ.ปิยะมาศ… 
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  8. ทพญ.ปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต ์
  9. ทพญ.มณฑกานต์ิ สีหะวงษ ์
  10. ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์ 
  11. ทพญ.สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ 
  12. ทพ.สเุมธ กาญจน์กระสังข์ 
  13. ทพญ.สุวิชชา ไมตร ี
  14. ทพญ.อภิษฎา พรหมวิกร 
  15. ทพ.อิสระพงศ์ แก้วก าเหนิดพงษ์ 

  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) จ านวน 1 คน 
  ทพ.พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม 
 
  7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์
  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 4 คน 
  1. ทพญ.ปัทมา กิติกุศล 
  2. ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม 
  3. ทพญ.สุธิดา พีร์นิธิเจริญกลุ 
  4. ทพ.อาณัติ เดวี 
 
  8. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
  อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จ านวน 2 คน 
  1. ทพญ.ญาณ ีตันติเลิศอนันต ์
  2. ทพ.ดิษพงศ์ ยังเจริญ 
 
  9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
  ไม่มีผู้สอบผ่าน 
 
  10. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจบ็ปวดช่องปากใบหน้า 
  อนุมัติบัตร จ านวน 1 คน 
  ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่  13  กรกฎาคม  2561 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 
          ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


