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ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2565 (จำนวน 9 สาขา) 

 

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตร                
หรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทันตแพทยสภา ประจำปี 2565 นั้น 

ที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่  10/2565                          
เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติผลการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี  2565                    
จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาปริทันตวิทยา สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาทันตกรรมทั่วไป 
และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ             
ทันตแพทยสภา วาระท่ี 10 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  สาขาปริทันตวิทยา     
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  2  คน 
1. ทพญ.เพ็ญนภา กิจอาทร 
2. ทพญ.อนงค์วีณ์ ลีวะนันทเวช 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  7  คน 
1. ทพญ.กันย์สินี ชาตกิตติคุณวงศ์ 
2. ทพ.ณัฐสิทธิ์ ปรัชญาชัยพิมล 
3. ทพญ.ธันวารัตน์ อรุณรังษี 
4. ทพ.ปัทธพงษ์ โดมประภากร 
5. ทพญ.วรินธร วิเชียรรัตน์ 
6. ทพญ.อรณิช บัญญัติรัชต 
7. ทพ.อรรคพล บรรลือ 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  11  คน 
1. ทพญ.กานต์ธีรา พิรุณสาร 
2. ทพญ.ชนัฎดา ฉัตรไชยเดช 
3. ทพญ.ชุตินันท์ ไชยวุฒิ 
4. ทพญ.ณัชชา บุณยประทีปรัตน์ 
5. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา 
6. ทพญ.บัณฑิตา กันต์พิทยา 
7. ทพญ.พิมพ์ชนก สุปาลนันท์ 
8. ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล 
9. ทพญ.วิลาวัณย์ ไชยพร 
10. ทพ.ศุทธิพันธุ์ ทุมดี 
11. ทพญ.อธิมาศ ชัฎอนันต์ 

2. สาขา... 
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2.  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก   
อนุมัติบัตร จำนวน  4  คน 
1. ทพญ.กมลชนก พงษ์พานิช 
2. ทพญ.กานต์รวี รังสิตเสถียร 
3. ทพญ.วรรณภา จินาเดช 
4. ทพญ.ศิริโฉม ริยะสาร 

อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  3  คน 
1. ทพญ.โชติกา ศรีนวล 
2. ทพญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ 
3. ทพญ.ศุภนิดา แก้วกำชัย 

วุฒิบัตร จำนวน  1  คน   
  ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  9  คน 
1. ทพญ.กานต์นารี อ่อนจันทร์ 
2. ทพญ.กิรณา กมลชัยวานิช 
3. ทพญ.ชนิกานต์ ภู่ภิรมย์ 
4. ทพญ.ธารวิมล หิรัญนพเจริญ 
5. ทพญ.นนทิยา พุ่มชูศรี 
6. ทพญ.นฤมล ศรีโวหะ 
7. ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล 
8. ทพ.ฤทธิพร พงศ์วรามิตรชัย 
9. ทพญ.อภิชญา เจียมกิม 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน   8  คน 
1. ทพญ.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ 
2. ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์ 
3. ทพญ.ธนภา พุทธานุภาพ 
4. ทพญ.นวพรรณ รัตนภักดีกุล 
5. ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง 
6. ทพญ.วิมลรัช ศรีอุดม 
7. ทพญ.สุทธิประภา อ่ึงกุล 
8. ทพญ.อนัญญา อุดมสิทธิ์ 
 

3. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
อนุมัติบัตร จำนวน  9  คน 
1. ทพ.ต้นฝน ดามัง 
2. ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร 
3. ทพญ.เนาวรัตน์ แสนจันดี 
4. ทพญ.พนิตา ปัญจมานนท์ 
 

5. ทพญ.เพ็ชรไพลิน... 
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5. ทพญ.เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ 
6. ทพ.ภัณฑิล อึงขจรกุล 
7. ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์ 
8. ทพญ.สรัญญา สุวรรณโกมลกุล 
9. ทพ.อุดม ศศิกรวงศ์ 
 

อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  18  คน 
1. ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล 
2. ทพญ.ชนิกานต์ อินทรสุขสันติ 
3. ทพญ.ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ 
4. ทพญ.ณัฐนันท์ วัฒนอเนก 
5. ทพญ.ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ 
6. ทพ.ธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง 
7. ทพญ.นฤพร องค์ประกอบกุล 
8. ทพญ.นลิน ไพรัชวรรณ 
9. ทพ.นว พลเยี่ยม 
10. ทพญ.บุญธิดา ฉางข้าวคำ 
11. ทพญ.พลอยไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์ 
12. ทพ.พัสกร วศินวสุกุล 
13. ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอ้ียง 
14. ทพ.ยศพล สงพุ่ม 
15. ทพ.วชิระ ตันติฤทธิพร 
16. ทพญ.วิรงรอง วงศ์กิติกำจร 
17. ทพ.สิเรศ รพีพัฒนา 
18. ทพญ.อรณิชา ผูกทวนทอง 
 
วุฒิบัตร จำนวน  19   คน 
1. ทพญ.กติกา ใจกล้า 
2. ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย 
3. ทพ.กิตติศักดิ์ ตันกุระ 
4. ทพ.เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร 
5. ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ 
6. ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์ 
7. ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค 
8. ทพญ.นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์ 
9. ทพ.ปิยพงศ์  นิ่มปลอด 
10. ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ 
11. ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข 
12. ทพญ.เพ่ิงเฉลย  ธรรมาณิชานนท์ 
13. ทพญ.ภาวิณี ตันกิตติวัฒน์ 
14. ทพญ.ภิญญดา อัครจรัสโรจน์ 

15. ทพ.ภิภพ... 
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15. ทพ.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 
16. ทพญ.รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์ 
17. ทพญ.วรนุช เชษฐภักดีจิต 
18. ทพ.ศรัณย์ จันทร์เจริญ 
19. ทพญ.สุลาวัณย์ แววสง่า 
 
วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  4  คน 
1. ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล 
2. ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ์ 
3. ทพญ.พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์ 
4. ทพ.อาชว์ ลิขิตกุลธนพร 
 
วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  12  คน 
1. ทพญ.ขนิษฐา เทียนชนะไชยา 
2. ทพญ.ณัฐฐิญา เรืองนิธิธนากิจ 
3. ทพ.ณัฐภัทร คำนึงสิทธิ 
4. ทพญ.นันทพร ไชยสุขทักษิณ 
5. ทพ.นิธินันท์ ถิรพงษ์ไพศาล 
6. ทพญ.ปกฉัตร บุญภู 
7. ทพ.พัสกร ศิริไชย 
8. ทพญ.พาขวัญ กุลชุติสิน 
9. ทพ.รัฏฐวุฒิ นามวาด 
10. ทพญ.วิวรรณ ทิพยางกูร 
11. ทพ.วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์ 
12. ทพ.ศุภชัย อันมานะตระกูล 
 

4. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
อนุมัติบัตร จำนวน  6  คน 
1. ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล 
2. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ 
3. ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ 
4. ทพญ.สัณห์สิรี อินทรเผือก 
5. ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ์ 
6. ทพญ.อัธยา ชินวงศ์ 
 

อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  2  คน 
1. ทพญ.นพวรรณ อำไพสุวรรณ 
2. ทพ.พิชญะ  พิมลวงษาภรณ์ 
 
 

วุฒิบัตร... 
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วุฒิบัตร จำนวน  19  คน 
1. ทพญ.กฤษชนก ดึงไตรย์ภพ 
2. ทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล 
3. ทพญ.จินดาหรา จันทร์หลวง 
4. ทพญ.ชนานาถ ไชยดิษกุล 
5. ทพญ.ณิชากร ส่องแสง 
6. ทพญ.ณิชาภัทร โคตรนรินทร์ 
7. ทพญ.ดวงฤทัย โชติวุฒิพัฒนา 
8. ทพญ.ตวงรัตน์ สกุลพัฒนเดชากร 
9. ทพ.เทวฤทธิ์ แซ่ยิบ 
10. ทพญ.ธนพร พยุหะ 
11. ทพ.ปรินทร์ เจียระนันท์ 
12. ทพญ.ปิติธิดา หลวงธาดาวรกุล 
13. ทพญ.ปีติชไม ภิรมย์ภักดิ์ 
14. ทพญ.พัชรีพร เกียรติดำรง 
15. ทพญ.ไพลิน เพชรโฆษิต 
16. ทพญ.รัชนีกร สครรัมย์ 
17. ทพญ.วารินทร์ ประชาสุจิต 
18. ทพญ.สกาวรัศมิ์ ปัทมาวิไล 
19. ทพญ.สุชานันท์ รุ่งโรจนารักษ์ 
 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  2  คน 
1. ทพ.พศวัต พูลเกิด 
2. ทพ.สันติสุข สมบูรณ์ 
 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  22  คน 
1. ทพ.กีรติ บำรุงชาติ  
2. ทพญ.ชมพูนุช สุขชีพ 
3. ทพญ.ฑิตติมา เลิศอเนกสิน 
4. ทพญ.ดวงประทีป วัฒนโกศล 
5. ทพ.ตะวัน แสงซื่อ 
6. ทพญ.ธนาภรณ์ มหาสุรชัยกุล 
7. ทพญ.นงนภัส หลีกอาญา 
8. ทพญ.นัสวีน ตอแก 
9. ทพญ.บุณยนุช หอมวุฒิวงศ์ 
10. ทพญ.บุณยาพร พิชญาพงศ์ 
11. ทพญ.เบญจภรณ์ ตันติพิเชียรกุล 
12. ทพ.ปวรุตม์ เจียมมั่นจิต 
13. ทพญ.ปวีณา คงคอน 
14. ทพญ.เพียงขวัญ สายประเสริฐ 
15. ทพญ.ภัสสุภางค์ วีระเพียรดี 
 

16. ทพ.ลภน... 
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16. ทพ.ลภน มุทธาพงศ์ 
17. ทพ.วิจักษณ์ ทรัพย์ทวีผลบุญ 
18. ทพญ.ศุภาพัชร ตรีเทพจุลยากูล 
19. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ 
20. ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ 
21. ทพ.สิธรรม รังสิตเสถียร 
22. ทพญ.อมรวดี น่วมสวัสดิ์ 

 

5. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
อนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 
    ทพญ.ปัทมา กิติกุศล 
 

วุฒิบัตร จำนวน  3  คน 
1. ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส 
2. ทพญ.วัชระภา อดุลยวัฒน์ 
3. ทพญ.สุชญา นิ่มกุลรัตน์ 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  7  คน 
1. ทพ.ณัฐกร กุลธรเธียร 
2. ทพญ.เบญจรัตน์ ชนะไพริน 
3. ทพญ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม 
4. ทพญ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช 
5. ทพ.ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์ 
6. ทพญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา 
7. ทพญ.อาภากร จำมั่น 
 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  6  คน 
1. ทพญ.ชญานันทน์ ทีฆกุล 
2. ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม 
3. ทพญ.นัทธีรา ภูมชาติ 
4. ทพ.รัฐนันท์ โรจนจิรานนท์ 
5. ทพญ.สิรินทรา จึงจตุพรชัย 
6. ทพญ.สุภลดา เจียกวธัญญู 

6. สาขาทันตกรรมหัตถการ     
อนุมัติบัตร จำนวน  2  คน 
1. ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง 
2. ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร 
 

วุฒิบัตร จำนวน  3  คน 
1. ทพญ.เบญญาภา ตันตินิกร 
2. ทพ.วัชชา ชินนิยมวณิช 
3. ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 

วุฒิบัตร... 
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วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  4  คน 
1. ทพ.ชนกันต์ แผ้วพาลชน 
2. ทพญ.ณัฐชยา สุวรรณพงศ์ 
3. ทพ.ณัฐนันท์ โพธิ์เอ่ียม 
4. ทพญ.วงศ์นาถ ปรีดาปราโมทย์ 
 

7. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  
อนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 
    ทพญ.เพ็ญพร  เหลืองชนะ 

อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  1  คน 
    ทพญ.นภัสสร กังวานสุรกิจ 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  2  คน 
1. ทพญ.ณัฐนิช ก่อกิจพูนผล 
2. ทพญ.วริยา  พันธ์ประสิทธิ์ 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  3  คน 
1. ทพญ.ชนกพิมพ์ ศักดาปรีชา 
2. ทพ.วชิรวิทย์ ศิริพรกิตติ 
3. ทพ.วิชญ์พัชร เก็งทอง 
 

8. สาขาทันตกรรมทั่วไป 
อนุมัติบัตร จำนวน  1  คน 
   ทพญ.ศรัณภัสร์  แมนสุมิตร์ชัย 
 

อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  1  คน 
   ทพญ.ภาสินี วรกุลพิพัฒน์  
 

วุฒิบัตร  จำนวน  5  คน 
1. ทพญ.กานต์สิริ โตโพธิ์ไทย 
2. ทพญ.นภัสวรรณ บุญฤทธิ์ 
3. ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์ 
4. ทพญ.สวพร นพวงศ์ 
5. ทพญ.สุนิสา สุจิตต์อนันต์ 
 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน 12 คน 
1. ทพญ.กรองกาญจน์ ดีเอ่ียม 
2. ทพ.กันตภณ เกื้อหนุน 
3. ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม 
4. ทพญ.จิตรเรขา สัมพันธรัตน์ 
5. ทพญ.จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ 

 
6. ทพ.ชลธิศ... 
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6. ทพ.ชลธิศ สนิทนวล 
7. ทพญ.ฐาปนันท์ พุ่มกาญจน์ 
8. ทพญ.ธัญวรัตม์ เกตุศรี 
9. ทพญ.ปิ่นสุดา พูลธนะนันท์ 
10. ทพญ.พรนลัท เหมไพบูลย์ 
11. ทพญ.พิชชาภัสร์ สุพรรณศรี 
12. ทพ.ศรันย์ สัมฤทธิ์ 

 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  8  คน 
1. ทพ.นวพล โกมุทธนชาติ 
2. ทพญ.ภรรณพัตธ์ เงาศรี 
3. ทพญ.รวิกร ครองวานิชยกุล 
4. ทพญ.รุสมา วิภาวิน 
5. ทพ.วัชรพล ระดมสุทธิศาล 
6. ทพ.ศรัณย์เศรษฐ์ เถนว้อง 
7. ทพญ.สุชญา อุดมพันท์ 
8. ทพ.สุทธิพจน์ เอกเกิด 
 

9. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
อนุมัติบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  2  คน 
1. ทพญ.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ 
2. ทพญ.สวิตา คิ้มสุขศรี 

วุฒิบัตร (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์งานวิจัย) จำนวน  2  คน 
1. ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ 
2. ทพญ.รังสิมา จารีบูรณภาพ 

วุฒิบัตร (ผ่านเฉพาะข้อเขียน) จำนวน  4  คน 
1. ทพ.ชลธาร เกิดทอง 
2. ทพญ.ทวิพร ลิมป์รัชตามร 
3. ทพ.วจน กีฬา 
4. ทพญ.วัชรี เกลี้ยงแก้ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

               (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
              ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


