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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 12/2563
เมื่อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2563 มีมติอนุ มัติผ ลการสอบเพื่ ออนุมัติบัตรหรือวุฒิ บั ตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
จำนวน 10 สาขา ได้ แ ก่ สาขาปริ ทั น ตวิ ท ยา สาขาทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก สาขาทั น ตกรรมจั ด ฟั น
สาขาทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ สาขาทั น ตสาธารณสุ ข สาขาวิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ สาขาทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาทันตกรรมทั่วไป และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้ า โดยอนุมัติจากที่ป ระชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2564 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้
1. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.ชุตินันท์ นิรมิตรไชยนนท์
วุฒิบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 6 คน
1. ทพญ.ณัฐวรรณ บุญเพ็ง
2. ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา
3. ทพญ.รัชตะวัน ศิริพันธ์
4. ทพญ.รัชนินทร์ ชัยรัตนทรงพร
5. ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช
6. ทพญ.อรรถพร ไชยสลี
2. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 2 คน
1. ทพ.ตวงสิน พฤกษสุวรรณ
2. ทพญ.เมธาพร ทรงเวชเกษม
วุฒิบัตร จำนวน 2 คน
1. ทพ.ชวลิต เพียรมี
2. ทพญ.ดลหทัย สิทธิพงษ์พร
วุฒิบัตร...
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วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 8 คน
1. ทพญ.ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย
2. ทพญ.ดวงสมณ เมฆเกรียงไกร
3. ทพญ.ปวิตรา วุฒิกรวิภาค
4. ทพญ.ปารัช ศิริวิชยกุล
5. ทพญ.ปิ่นขวัญ ปัดไธสง
6. ทพญ.ยอดขวัญ ตรีรัตน์วีรพงศ์
7. ทพญ.รัสรินทร์ สุทธิรัตนโศภพ
8. ทพญ.ศิรประภา ตันติกัลชาญ
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 12 คน
1. ทพญ.กนกพร วิมลสันติรังษี
2. ทพญ.กุลนันท์ หนูแก้ว
3. ทพญ.ปิยะนุช กุลตังวัฒนา
4. ทพญ.พิชญา ตุลยาเดชานนท์
5. ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก
6. ทพญ.ภัทรา ดำเนินสวัสดิ์
7. ทพญ.มิรันตี ชโนวิทย์
8. ทพญ.วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ
9. ทพญ.อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม
10. ทพญ.อภิชญา เจียมกิม
11. ทพญ.อภิญญา วิชชุตานนท์
12. ทพญ.อรรถพร ละอายทุกข์
3. สาขาทันตกรรมจัดฟัน
อนุมัติบัตร จำนวน 9 คน
1. ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
2. ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
3. ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง
4. ทพญ.พิมพ์รภัส ศิริศรีสุดากุล
5. ทพ.วรเทพ ฉันทดิลก
6. ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์
7. ทพ.วิเศษพล สุทธิเดชานัย
8. ทพ.สิขเรศ ปริญญาชัยพันธ์
9. ทพญ.อภิสรา ธรรมาภิวันท์
วุฒิบัตร จำนวน 5 คน
1. ทพญ.จิรวรรณ ชาติพิทักษ์
2. ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
3. ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส
4. ทพญ.ศศธร เมลานนท์
5. ทพญ.ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล
วุฒิบัตร...
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วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 9 คน
1. ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
2. ทพ.ธเนศ อัศวกวินทิพย์
3. ทพ.ธีรพัฒน์ เอกศรีวงศ์
4. ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
5. ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
6. ทพญ.พัลลภา หลินศุวนนท์
7. ทพญ.ศวิตา ศุภาโกมลนันท์
8. ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์
9. ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
4. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อนุมัติบัตร จำนวน 2 คน
1. ทพญ.กัญญาพรรณ ปิติปัญญา
2. ทพญ.ศิวฉัตร ฉัตรตะวัน
วุฒิบัตร จำนวน 1 คน
ทพ.วันจักร สันติประชา
5. สาขาทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จำนวน 3 คน
1. ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี
2. ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล
3. ทพ.ยุทธนา คำนิล
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 7 คน
1. ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
2. ทพญ.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา
3. ทพญ.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
4. ทพญ.เพชรรัตน์ ถวัลย์วงศ์ศรี
5. ทพญ.รังสินี เตชวิทูรวงศ์
6. ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
7. ทพญ.สิริพร สาสกุล
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) จำนวน 2 คน
1. ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ
2. ทพญ.อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 3 คน
1. ทพญ.ชนะจิต ผลเจริญ
2. ทพ.ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์
3. ทพ.วศิน มหาศรานนท์
วุฒิบัตร...

4

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 1 คน
ทพ.นัชฒภัทร ปานอำพัน
วุฒบิ ัตร (ผ่านเฉพาะปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) จำนวน 1 คน
ทพญ.ชิสา ตัณฑะกูล
6. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุมัติบัตร จำนวน 6 คน
1. ทพญ.ขวัญชนก ขจรไชยกูล
2. ทพญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ
3. ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล
4. ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม
5. ทพญ.ภาวิตา ตั้งศรีพงษ์กูล
6. ทพ.อาณัติ เดวี
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 3 คน
1. ทพญ.กุลรวี อินประโคน
2. ทพญ.พิมพ์นรา เพ็งอุดม
3. ทพญ.ภาสินี นวมวิสุทธิ์
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 5 คน
1. ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล
2. ทพญ.เบญจรัตน์ ชนะไพริน
3. ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
4. ทพญ.วัชระภา อดุยวัฒน์
5. ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา
7. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์
8. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 4 คน
1. ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล
2. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์
3. ทพญ.พัชรนันท์ วิภาคพงศ์ปกรณ์
4. ทพญ.สุมนา คุณมงคลวุฒิ
9. สาขาทันตกรรมทั่วไป
อนุมัติบัตร จำนวน 1 คน
ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์
วุฒิบัตร...
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วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 8 คน
1. ทพญ.ญาณิกา วัฒนเรืองชัย
2. ทพญ.ดวงกมล พงศ์โสภิตานันท์
3. ทพ.พร้อมพงศ์ รัตนโภคา
4. ทพ.รณวัฒน์ แสนสุข
5. ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ
6. ทพ.สิริพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย
7. ทพ.สุไมตรี สีส่วน
8. ทพญ.อาภาศิริ ฐานะ
10. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน 1 คน
ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

