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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563  ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 

 

ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 นั้น 

ที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่              
28 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพ่ิมเติม)  
จำนวน 5  สาขา ได้แก่  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  สาขาทันตกรรมทั่ วไป                          
สาขาทั นตกรรมจั ด ฟัน   สาขาทั นตกรรมประดิ ษฐ์   และสาขาทั นตกรรมหั ตถการ  โดยอนุ มั ติ  
จากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 

1. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
วุฒิบัตร จำนวน 5 คน 
1. ทพญ.ฐัชญา แตงอุทัย 
2. ทพญ.ณัฐชยา ทองมาลัย 
3. ทพ.วสิษฐ์พล ว่องวีรกิจ 
4. ทพญ.สุรีย์ภา ว่องวณัฐพงศ์ 
5. ทพญ.อัชฌา กะเหว่านาค 
 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 15 คน 
1. ทพญ.กฤติกา  กูลแก้ว 
2. ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์ 
3. ทพ.จักรพงศ์ กิจสมเจตน์ 
4. ทพญ.จุฑาทิพย์ กสิเกษตรสิริ 
5. ทพ.ชลธิศ ศุกระกาญจน์ 
6. ทพ.ชาญวิทย์ ตั้งสันติกุลานนท์ 
7. ทพ.ณฐพล จำนงโชค 
8. ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์ 
9. ทพญ.ธิติมา รักซ้อน 
10. ทพ.ภัคนันท์ วิไล 
11. ทพญ.รัชกร วรรณตระกูล 
12. ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ 
13. ทพญ.อาภากร ปกป้อง 
14. ทพ.เอกพงษ์ เดชธรรม 
15. ทพ.เอกรัตน์ ขันเงิน 

วุฒิบัตร... 
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วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 17 คน 
1. ทพญ.กิตติภรณ์ ปฏิสังข์ 
2. ทพ.จักรกฤษณ์ โสวภาค 
3. ทพญ.ณภัทร บุนนาค 
4. ทพ.ณภัทร ดำรงสิริรัช 
5. ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ 
6. ทพญ.ธนาภรณ์ เจนจรัตน์ 
7. ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร 
8. ทพ.นฤดล รัตนากรกุล 
9. ทพญ.รวิสรา แสนศิริ 
10. ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน 
11. ทพญ.วรรณวิภา สุรินทร์ 
12. ทพญ.วุฑฒิกา สถิตวิบูรณ์ 
13. ทพญ.ศรีประไพ ไชยวิศิษฏ์กุล 
14. ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา 
15. ทพญ.สิรินทร์ดา ธนโรจน์วานิช 
16. ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ 
17. ทพญ.สุดารัตน์ ปัตวงษ์  

2. สาขาทันตกรรมจัดฟัน   
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 5 คน 
1. ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร 
2. ทพ.ต้นฝน ดามัง 
3. ทพญ.เนาวรัตน์ แสนจันดี 
4. ทพญ.เพ็ชรไพลิน  ภู่สันติสัมพันธ์ 
5. ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์ 
 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 35 คน 
1. ทพ.กชพล คูหารัตนไชย 
2. ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย 
3. ทพญ.กานต์นลิน ต่อฑีฆะ 
4. ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ 
5. ทพญ.เฉลิมภรณ์ บุษบง 
6. ทพญ.ชนิดา กันนะ 
7. ทพ.ญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนุกูล 
8. ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล 
9. ทพ.ณภัทร นะลำเลียง 
10. ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์ 
11. ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค 

12.ทพญ… 
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12. ทพญ.ณัฐรวี ขุมจันทร์ 
13. ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ 
14. ทพ.ธีรภัทร ศิริวรรณ์ 
15. ทพญ.นพรัตน์ จูฑศรีพานิช 
16. ทพญ.บุรนี อนุรักษ์กุลกิจ 
17. ทพญ.ปราง วิวรรธนดิฐกุล 
18. ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ์ 
19. ทพญ.พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ 
20. ทพญ.เพ่ิงเฉลย ธรรมาณิชานนท์ 
21. ทพญ.ภาวิณี ตันกิตติวัฒน์ 
22. ทพญ.ภิญญดา อัครจรัสโรจน์ 
23. ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 
24. ทพญ.รุ่งทิวา จิรวิวัฒน์เสรี 
25. ทพญ.วรนุช เชษฐภักดีจิต 
26. ทพญ.วัจน์กร  เสือดี 
27. ทพญ.วีรดา วรชาติ 
28. ทพญ.ศรวณีย์ ไชยรัตน์ 
29. ทพ.ศรัณย์ จันทร์เจริญ 
30. ทพญ.สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์ 
31. ทพ.สุรกฤษณ์ จีนงาม 
32. ทพญ.สุลาวัณย์ แววสง่า 
33. ทพญ.หทัยพันธ์ เพียรเวช 
34. ทพ.อภิวัฒน์ ไชยวัฒน์ 
35. ทพ.อาชว์ ลิขิตกุลธนพร 

3. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์   
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน 
ทพ.ตุลย์ ศรีอัมพร 
 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 7 คน 
1. ทพ.จักรกฤษณ์ ร่มโพธิ์ชี 
2. ทพญ.ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์ 
3. ทพญ.ปวีณา แสงแก้ว 
4. ทพญ.ปวีณา กุลปิยะวาจา 
5. ทพญ.พีรยา จิตรพัฒนากุล 
6. ทพญ.วรรณกาญจน์ กาญจนมา 
7. ทพญ.เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร 
 

วุฒิบัตร… 
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วุฒิบัตร จำนวน 8 คน 
1. ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ 
2. ทพญ.ดนุนุช กุลโชครังสรรค์ 
3. ทพญ.ธนัชพรรณ ปิยอนันต์กุล 
4. ทพ.นิพิฐ สุภาจารุพันธุ์ 
5. ทพญ.ภาชินี  ปลั่งพิมาย 
6. ทพ.ภาสวิชญ์ ทับทิมทอง 
7. ทพญ.สินี สุขานนท์สวัสดิ์ 
8. ทพ.สุรวุฒิ อัตชู 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 1 คน 
ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ 
 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 13 คน 
1. ทพญ.กฤษชนก ดึงไตรย์ภพ 
2. ทพ.คุณากร ปพัฒน์เมธิน 
3. ทพญ.จุฑาทิพย์ คำพานิชย์ 
4. ทพญ.ณิชากร ส่องแสง 
5. ทพญ.ดวงฤทัย โชติวุฒิพัฒนา 
6. ทพญ.นันทนา สุขสวัสดิ์ 
7. ทพญ.นารินทร์ แก้วบัวสา 
8. ทพญ.นุชนันท์ เศวตโชติ 
9. ทพ.พศวัต พูลเกิด 
10. ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต 
11. ทพ.สันติสุข สมบูรณ์ 
12. ทพญ.สุชานันท์ รุ่งโรจนารักษ์ 
13. ทพญ.สุนิตา ทิพย์มณฑา 

4. สาขาทันตกรรมหัตถการ 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 4 คน 
1. ทพญ.กฤตพร จอมเทพมาลา 
2. ทพ.ณัฐวุฒิ บริกุล 
3. ทพญ.ณิชาภา ธนาดลพิจิต 
4. ทพญ.เบญญาภา ตันตินิกร 

5. สาขาทันตกรรมทั่วไป   
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน 
ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
 

วุฒิบัตร... 
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วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 11 คน 
1. ทพญ.กรวิภา รุ่งเรือง 
2. ทพ.กัมพล รัตตินทิวานนท์ 
3. ทพญ.กัลย์ธิรา ว่องนาวี 
4. ทพญ.จารุวรรณ ตันบุญ 
5. ทพญ.ชญณิพัฑฒ์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ 
6. ทพญ.ณัฐวรา จำรูญศรี 
7. ทพญ.ทิฆัมพร มะลิซ้อน 
8. ทพญ.นุสรา ศรีแสง 
9. ทพ.บัญชา สินคณารักษ์ 
10. ทพ.พิริยะ สุภพานิชย์ 
11. ทพญ.วิชญานี บุ้งทอง 
 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 19 คน 
1. ทพญ.ญาณิกา วัฒนเรืองชัย 
2. ทพ.ณัฏฐพัตร์ วุฒิมหานนท์ 
3. ทพญ.ดวงกมล พงศ์โสภิตานันท์ 
4. ทพ.แทนพร เลิศวงษ์ไพศาล 
5. ทพญ.ธนัชพร  รุจิราพันธุ์ 
6. ทพญ.นภัสวรรณ แอมปรัชฌาย์ 
7. ทพ.พร้อมพงศ์ รัตนโภคา 
8. ทพญ.เพียงโสภิณ ห่วงญาติ 
9. ทพญ.ภคมนตร์ จงพิพิธพร 
10. ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์ 
11. ทพญ.มานิตา ธรรมญาณ 
12. ทพ.รณวัฒน์ แสนสุข 
13. ทพญ.ลักขณา ทองรอบ 
14. ทพ.สิรภพ  อิสีประดิฐ 
15. ทพ.สิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย 
16. ทพญ.สุพัตรา เหมือนพร้อม 
17. ทพ.สุไมตรี สีส่วน 
18. ทพญ.อาจรีย์ กุลวรางกูร 
19. ทพญ.อาภาศิริ ฐานะ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

           (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
          ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


