
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  1  /2565 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565  

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 
       

 
ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) 

ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบเป็นจำนวนมาก 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 จึงยกเลิกประกาศ ศ.ป.ท. ที่ 25/2564 เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์
พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และประกาศ ศ.ป.ท. ที่ 
27/2564 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใหม่ให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

 
เนื้อหาการสอบ  
การสอบข้ันตอนที่ 1 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์ 

พ้ืนฐาน จำนวน 300 ข้อ ตามกรอบเนื้อหาที่กำหนดในเว็บไซต์ ของ ศ.ป.ท. 
https://cda.or.th/sites/14433/files/u/ภาค1/manual2014_942_169_847.pdf 

 
กำหนดการสอบ 

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 
13.00 – 13.35 น.     ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ เพื่อลงชื่อ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
13.35 – 15.20 น.   สอบขอ้สอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
15.20 – 15.35 น.   พักเบรก 15 นาที 
15.35 – 17.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
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สถานที่สอบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 และห้องคอมพิวเจอร์ ชั้น 5 ตึกนวมราช 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นาย กฤตพล  เทพศิลปวิสุทธิ์ 111001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นาย กฤตภพ  ตั้งจันทรประภาพ 111002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นาย กล้าฝัน  แซ่เตีย 111003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นาย ก้องตะวัน  แสงประดับ 111004 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นาย ก้องภพ  ศิริอักษร 111005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 นาย กันติทัต  จันทร์ศิริ 111006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 นาย กานต ์ ธงชัยรติ 111007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นาย กิตติภัฎ  เติมธีรพรพิมล 111008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 นาย กุลชญา  มณีโชติ 111009 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นาย ไกรวิชญ ์ กุลจิตติวณิชย์ 111010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นางสาว ชนากานต์  คัมภีรปกรณ์ 111011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นางสาว ชัญญาเรศ  สันประเสริฐ 111012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นาย ชานน  เกษมกุลวงศ์ 111013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นางสาว ชิดชนก  คันธพสุนธรา 111014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นาย ชิติพัทธ์  สุขแสนไกรศร 111015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 นาย ฌาน์ฤทธิ์  จิโรจนว์ณิชชากร 111016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 นางสาว ญาณิศา  วัฒนวินิจฉัย 111017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 นางสาว ญาณิศา  ริ้วรุจา 111018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 นางสาว ฐานิดา  ลีลายุทธการ 111019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 นางสาว ฐิติรัตน์  ชวิตรานุรักษ์ 111020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 นางสาว ณัฎฐสินี  ปลื้มจิตติกุล 111021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 นาย ณัฐวัตร  เจริญวัฒนวิญญ ู 111022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 นาย ณัฐวีร์  อรุณเรืองศิริเลิศ 111023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 นาย ณัทกร  ลาภประเสริฐ 111024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 นางสาว ตรองภรณ์  อารีย์ชน 111025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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26 นางสาว ทริชา  ธนาลาภสกุล 111026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 นางสาว ทอปัด  อินทรโยธา 111027 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 นาย ธนปกรณ์  บุญรินทร์ 111028 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29 นางสาว ธนพร  ชาญสมร 111029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 นาย ธนพล  รัตนภากร 111030 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 นาย ธนภณ  อาชาพิทักษ์ 111031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นางสาว ธนภรณ์  ลิ่มกุล 111032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นางสาว ธนวรรณ  ธเนศสกุลวัฒนา 111033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 นางสาว ธนัชพร  กลัดสุข 111034 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

35 นาย ธรรศ  ไกรครุฑรี 111035 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36 นางสาว ธันยพร  แดนพิพัฒน์ 111036 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37 นางสาว นงสรวง  หงษ์กิตติยานนท์ 111037 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 นางสาว นภวรรณ  ตั้งอำนวยสมบัติ 111038 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 นางสาว นรินทร  คำนอก 111039 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 นางสาว นฤมล  สุนะเทพ 111040 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

41 นางสาว นันทนัช  นภาโชติศิร ิ 111041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 นาย บุริศร์ภัทร์  รัตนะนภาลัย 111042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43 นางสาว ใบเตย  จิราภัควรกุล 111043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

44 นาย ปฐพี  ทาไธสง 111044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 นางสาว ปรายฟ้า  ลือดารา 111045 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 นางสาว ปัญธิดา  พุฒิวรพันธุ์ 111046 Dalian medical University 

47 นางสาว ปัณฑิตา  ฉายชูวงษ์ 111047 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

48 นางสาว ปาณิสรา  อมตมหัทธนะ 111048 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 นางสาว ปิ่นมนัส  เจนไพโรจน์สกุล 111049 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50 นาย พงศ์ธัช  ทั่งหิรัญ 111050 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

51 นางสาว พรชิตา  อังเศวตรุ่งเรือง 111051 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52 นางสาว พรนัชชา  สวนจิตร 111052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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53 นางสาว พรรวินท์  ชิวธนาสุนทร 111053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

54 นาย พรหมพัฒน์  กาญจนบูรณ์ 111054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

55 นางสาว พราวฟ้า  หลิกาพันธ์ 111055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

56 นางสาว พลอยไพลิน  สุดใจ 111056 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

57 นางสาว พศิกา  ชำนาญช่าง 111057 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

58 นาย พสธร  บรรพต 111058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

59 นางสาว พิมพ์  เจนจรัสสกุล 111059 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

60 นางสาว พิมพ์ชนก  เต็มมาศ 111060 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 นางสาว พิรดา  พงศ์อภิรักษกุล 111061 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

62 นาย พีรวิชญ์  คุ้มสังข์ 111062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

63 นาย พีรันธร  โอคง 111063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 นางสาว ฟาเดีย  แฉะ 111064 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 นางสาว ฟุลลา  หะราตี 111065 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

66 นางสาว ภัทรนันท์  อุปมานรเศรษฐ์ 111066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

67 นาย ภาคย ์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ 111067 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68 นาย ภานุวัฒน์  ดุพงษ ์ 111068 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

69 นาย ภาสิน  ปิยะวรรณรัตน์ 111069 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 นางสาว มานนา  มีนานนท์ 111070 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

71 นาย เมธาวินท์  ทองนที 111071 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

72 นางสาว โยษิตา  แสงสร้อย 111072 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

73 นางสาว รจนา  แสนคำแพ 111073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

74 นางสาว รอฮีหม๊ะ  ลาเต๊ะ 111074 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

75 นาย รักษ์ศิลป์  สุทธิโรจน์รักษ์ 111075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

76 นางสาว รังสิมา  สุวรรณ์ 111076 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

77 นาย รามาบด ี ดำรงเกียรติ 111077 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

78 นางสาว รุ่งรวี  พิพิธมงคลการ 111078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

79 นางสาว ลฎาภา  เจตยะคามิน 111079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 - 5 - 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

80 นางสาว ลภัสรดา  เชิงววิัฒน์กิจ 111080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

81 นาย วริศ  วัฒนวงศ์วรรณ 111081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

82 นาย วศนิ  เมฆเกษม 111082 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

83 นาย วัชรพงศ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ 111083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

84 นางสาว วารุณี  วิภูสันต ิ 111084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

85 นาย วีริศ  ตันวรเศรษฐี 111085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

86 นางสาว ศรุดา  พรหมอินทร์ 111086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87 นาย ศิริวงศ ์ วงศ์ศิริสุวรรณ 111087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

88 นาย ศุทธวีร์  ดีบาง 111088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

89 นางสาว ศุภธิดา  บรรเทาทุกข์ 111089 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

90 นาย ศุภวัตร  อะโน 111090 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

91 นาย ษิพลัฎช ์ พรไกรศรี 111091 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

92 นางสาว สมสุดา  ชูบุญลาภ 111092 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

93 นาย สัณห์เพชร  เธียรสุขสันต์ 111093 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

94 นางสาว สายฝน  เสริมศรี 111094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

95 นางสาว สายรุ้ง  ปิดจัตุรัส 111095 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

96 นางสาว สิริกร  จิตรัว 111096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 นางสาว สุชาวีร์  ตั้งวันเจริญชัย 111097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

98 นางสาว สุชาสินี  จารุพันธ ์ 111098 Lyceum Northwestern University 

99 นางสาว สุนท ี พุ่มอำภา 111099 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

100 นาย สุภนัย  ชัยวงษ์ 111100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

101 นางสาว สุภัสสรา  ฉันท์ภากร 111101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

102 นาย สุรัฐวุฒิ  อ๊ึงวิจารณ์ปัญญา 111102 Lyceum Northwestern University 

103 นางสาว โสมสุดา  จันทรา 111103 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

104 นางสาว หทัยชนก  ตังติสานนท์ 111104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

105 นางสาว อนงค์ภัทร์  กัมลาศพิทักษ์ 111105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

106 นางสาว อภิสรา  วงษ์โต 111106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

107 นางสาว อรวิชญ์  บุญสนอง 111107 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

108 นางสาว อสมาภรณ์  ศรีสถาพร 111108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

109 นาย อาชวิช  หาญลิ่วลมวิบูลย ์ 111109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

110 นางสาว อาวาตีฟ  แวดาโอะ 111110 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
   ห้องศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น อาคาร 4 ชั้น 3 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกนุช  ศิรกุลวัฒน์ 112001 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นางสาว กษมา  ภูริวัฒน์ 112002 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาว กษินาฏ  ไพบูลย์ศิริจิต 112003 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

4 นางสาว กัณสิชยา  แก้วบัวดี 112004 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

5 นาย กันทรากร  ดุษฎีวิโรจน์ 112005 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นาย กิตติกานต์  สนธิเณร 112006 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

7 นาย กิตติทัต  พจนรุ่งวกุล 112007 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นางสาว กุลภัทร์  วิสุทธิเทพกุล 112008 มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 นาย ครองพงศ ์ มนเพ่งพินิจ 112009 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 นาย คริษฐ์  เกษโกวิท 112010 มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 นาย จิรพัทธ์  ปัญญาสุขุม 112011 มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นางสาว จิรวดี  แซ่ลิ่ว 112012 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 นางสาว เจน  เกษมสุวรรณ 112013 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นางสาว ฉัฐทรา  เจียรสกุลผล 112014 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

15 นางสาว ฉันทชา  จันทิวาสน์ 112015 มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 นางสาว ชญานี  ลีวันแสงทอง 112016 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

17 นางสาว ชนิศา  วิชัยณรงค์ 112017 มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 นาย ชาญ  งามเดชากิจ 112018 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

19 นาย ชาญชัย  จงจรูญเกียรติ 112019 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

20 นางสาว ชิดชนก  ลิ้มศาสนกิจ 112020 มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 นางสาว ชุติกาญจน์  แซ่ลิ้ม 112021 มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 นางสาว ญาดา  เตชะวงศ์ชัย 112022 มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 นาย ฐานปัทม ์ เลิศโชติกุล 112023 มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 นาย ณฐนนท ์ จันทร์กระจ่าง 112024 มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 นางสาว ณรฎา  นุชนารถ 112025 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

26 นางสาว ณัชชา  ขุนทรง 112026 มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 นางสาว ณัชชา  ศุภมิตรมงคล 112027 มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 นางสาว ณัฏฐพัชร  ศุภพิพัฒน์ 112028 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

29 นางสาว ณัฐชญา  กิจเจริญ 112029 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

30 นาย ณัฐชนน  สรรค์พฤกษ์สิน 112030 มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 นางสาว ณัฐนันท ์ อุดมเวทยนันท์ 112031 มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นางสาว ณัฐพร  อาชานุกูลรัตน์ 112032 มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นางสาว ณัฐวลัย  นิสากรสิทธิ ์ 112033 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

34 นางสาว ณัฐสรัลพร  กุลสมบรูณ์ 112034 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

35 นางสาว ณัทภัทร  สายมาลา 112035 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

36 นางสาว ณิชกานต์  เตชอัครกุล 112036 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

37 นางสาว ณิชากุล  ลิขนะพิชิตกุล 112037 มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 นางสาว ณิชาภา  ธานินทร์ธราธาร 112038 มหาวิทยาลัยมหิดล 

39 นางสาว ดุสิกาญจน์  ระวิวงษ์สุรการ 112039 มหาวิทยาลัยมหิดล 

40 นาย ธนโชติ  จวิศิริตระกูล 112040 มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 นางสาว ธนิสรา  เอกภพโยธิน 112041 มหาวิทยาลัยมหิดล 

42 นางสาว ธมนวรรณ  ศรีเรือนทอง 112042 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

43 นาย ธรรมสิทธิ์  ฉินประสิทธิชัย 112043 มหาวิทยาลัยมหิดล 

44 นางสาว ธัญลักษณ์  เจียรสุวรรณภาส 112044 มหาวิทยาลัยมหิดล 

45 นาย ธันย์ ปิฏกานนท์  บัลลพาภินันท์ 112045 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

46 นางสาว นทชนกธร  นวเดโช 112046 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

47 นาย นนทพัทธ์  จันทร์พิทักษ์ 112047 มหาวิทยาลัยมหิดล 

48 นางสาว นภกร  วงษ์ไพศาล 112048 มหาวิทยาลัยมหิดล 

49 นางสาว นภสร  เชาวนศรีมานนท์ 112049 มหาวิทยาลัยมหิดล 

50 นางสาว นภัส  วันวิชา 112050 มหาวิทยาลัยมหิดล 

51 นางสาว นัทพร  สุรินทร์ศิริรัฐ 112051 มหาวิทยาลัยมหิดล 

52 นางสาว นันท์นภัส  จีระรมย์ 112052 มหาวิทยาลัยมหิดล 

53 นางสาว นาซีบะห ์ หะยีบือราเฮง 112053 มหาวิทยาลัยมหิดล 

54 นางสาว นิธิพร  ลาวพันธ์ 112054 มหาวิทยาลัยมหิดล 

55 นางสาว บุญสิตา  ว่องวัจนะ 112055 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

56 นางสาว เบญญพร  ฤทธิฤาธร 112056 มหาวิทยาลัยมหิดล 

57 นาย ปฏิภาณ  คำพวง 112057 มหาวิทยาลัยมหิดล 

58 นางสาว ปณตพร  จันทรโคลิกา 112058 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

59 นางสาว ปวีร์ลดา  บุญใหญ่ 112059 มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 นาย ปัญจวุฒิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 112060 มหาวิทยาลัยมหิดล 

61 นางสาว ปาณิสรา  ศรีสัตยเสถียร 112061 มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 นาย ปีย ์ ไชยวัฒนาสราญสุข 112062 มหาวิทยาลัยมหิดล 

63 นาย พนิต  อัศวหน้าเมือง 112063 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

64 นางสาว พราว  ทรงศิวิไล 112064 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

65 นาย พลัฎฐ์  กิจพงษ์ประพันธ์ 112065 มหาวิทยาลัยมหิดล 

66 นางสาว พิชชาพร  เตชะรัชต์กิจ 112066 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

67 นางสาว พิชชาภา  วีระตะนนท์ 112067 มหาวิทยาลัยมหิดล 

68 นางสาว พิมพ์พิศา  รัตนไพบูลย์พงศ์ 112068 มหาวิทยาลัยมหิดล 

69 นางสาว พิมพ์ลภัส  ทองอนันต์ 112069 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

70 นางสาว พิรยา  พิริยะประกาศ 112070 มหาวิทยาลัยมหิดล 

71 นาย พิศาล  ชื่นชวลิต 112071 มหาวิทยาลัยมหิดล 

72 นางสาว แพรวพันธุ์  ตันศิริ 112072 มหาวิทยาลัยมหิดล 

73 นางสาว ภคมน  ภัทรเวสสกุล 112073 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

74 นาย ภวัต  บุญนพ 112074 มหาวิทยาลัยมหิดล 

75 นางสาว ภัณฑิรา  ณัฐคุณานนท์ 112075 มหาวิทยาลัยมหิดล 

76 นางสาว ภาณิภัค  ตั้งติรชัย 112076 มหาวิทยาลัยมหิดล 

77 นางสาว ภาวรินทร์  สังขบุณย์ 112077 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

78 นาย ภาสชัย  ตั้งสกุล 112078 มหาวิทยาลัยมหิดล 

79 นาย ภูสิรัช  เอ้ือพีระพัฒนา 112079 มหาวิทยาลัยมหิดล 

80 นาย มหิทธา  สุทธิเสริม 112080 มหาวิทยาลัยมหิดล 

81 นาย รักสยาม  อนุรักษ์วงศ์ศรี 112081 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

82 นางสาว รัชญา  มณฑีรรัตน์ 112082 มหาวิทยาลัยมหิดล 

83 นางสาว รัสรินทร์  เจริญไกรธนากานต์ 112083 มหาวิทยาลัยมหิดล 

84 นางสาว ลักษยา  ภัทรกุลทวี 112084 มหาวิทยาลัยมหิดล 

85 นางสาว วธูสิริ  เพ่ิมผลประเสริฐ 112085 มหาวิทยาลัยมหิดล 

86 นางสาว วรรณวรินทร์  วีรสาร 112086 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

87 นางสาว วรรษมน  พิศาลสาธุกิจ 112087 มหาวิทยาลัยมหิดล 

88 นาย วรวัส  พนมศักดิ์ 112088 มหาวิทยาลัยมหิดล 

89 นางสาว วิชญาพร  จงภัทรนิชพันธ์ 112089 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

90 นางสาว วิฟาดา  เภาวัฒนาสุข 112090 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

91 นาย วีรภัทร  พาณิชย์เจริญใจ 112091 มหาวิทยาลัยมหิดล 

92 นาย วีรภัทร  บำรุงทรัพย์ 112092 มหาวิทยาลัยมหิดล 

93 นางสาว ศศลักษณ ์ ไหลรุ่งเรือง 112093 มหาวิทยาลัยมหิดล 

94 นางสาว ศศิภา  ชาติยานันทน์ 112094 มหาวิทยาลัยมหิดล 

95 นางสาว ศิรดา  ลีฬหาวงศ์ 112095 มหาวิทยาลัยมหิดล 

96 นางสาว ศิรดา  นุชิต 112096 มหาวิทยาลัยมหิดล 

97 นางสาว ศิริพิชญ์  จินดามพร 112097 มหาวิทยาลัยมหิดล 

98 นางสาว ศุภาพิชญ์  เดชสำราญ 112098 มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 นางสาว ศุภิสรา  ทองคำ 112099 มหาวิทยาลัยมหิดล 

100 นางสาว สรัลธร  เขื่อนแก้ว 112100 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

101 นาย สหัสวรรษ  สุภวาร ี 112101 มหาวิทยาลัยมหิดล 

102 นาย สิทธิชัย  ทับสุวรรณ ์ 112102 มหาวิทยาลัยมหิดล 

103 นางสาว สิรภัทร  พรสุขสว่าง 112103 มหาวิทยาลัยมหิดล 

104 นางสาว สิรินุช  พ่ึงสติ 112104 มหาวิทยาลัยมหิดล 

105 นางสาว สุพิชญา  นอบน้อม 112105 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

106 นางสาว หงส์ศจี  โรจน์ดำรงรัตนา 112106 มหาวิทยาลัยมหิดล 

107 นาย หรรษธร  ฟักบัว 112107 มหาวิทยาลัยมหิดล 

108 นางสาว อโนชา  บูรณรัชดา 112108 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

109 นาย อรรถนนท์  ใจเอ้ือย 112109 มหาวิทยาลัยมหิดล 

110 นางสาว อริสรา  วิมลรัชตาภรณ์ 112110 มหาวิทยาลัยมหิดล 

111 นาย เอกภูม ิ คูณสินทวีกุล 112111 มหาวิทยาลัยมหิดล 

112 นาย โอซาฟ  ทับทิม 112112 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นาย กฤษฎา  วิชิต 113001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นาย กันตพิชญ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล 113002 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 นางสาว กัลยกร  ราชพรมมินทร์ 113003 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นาย ฉัทดนัย  โตจำสี 113004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นาย ชนินทร์  เจริญกุลเมธี 113005 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 นางสาว ชนิภรณ์  สังข์บุญมาก 113006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 นางสาว ชัญญา  ศรีสุรภานนท์ 113007 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 นางสาว โชติพิชญา  ฟุ้งวัชรากร 113008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 นาย ฐากูรณ ์ สิทธิ 113009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นาย ณฐกร  เงาวัฒนาประทีป 113010 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 นางสาว ณฐา  น้าประเสริฐ 113011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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12 นางสาว ณัชชา  ธานินทร์ธราธาร 113012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13 นางสาว ณัชชา  วิสารทกุล 113013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 นางสาว ณัฐกานต ์ นิรัตธราดร 113014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15 นาย ณัฐตพงศ์  อังคสุวรรณ 113015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นางสาว ณัฐธิดา  รุ่งมงคลกิจ 113016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 นาย ทวีศักดิ ์ ทวีปัญโญภาส 113017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นาย ธนพล  เล้าแสงชัยวัฒน ์ 113018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นาย ธนภัทร  รอดขำ 113019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 นาย ธนวัฒน์  พรหมสกุลปัญญา 113020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 นาย ธนวัต  ตรีชิต 113021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 นาย ธนวันต์  มามี 113022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 นาย นพชัย  พลอาชา 113023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 นางสาว นภัสสร  เรืองขจรเมธี 113024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 นาย นิติพัฒน์  เอ่ียมละออ 113025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 นางสาว บุญชิตา  บุญโชคช่วย 113026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 นางสาว เบญจมาภรณ์  อุ่นผูก 113027 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

28 นางสาว ประไพพรรณ  เสริมสุขวัฒนกุล 113028 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 นาย ปัณณ ์ หาญชาญชัย 113029 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 นางสาว ปิยธิดา  คงสมนวน 113030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 นางสาว ปิยพร  พรสินศิริรักษ์ 113031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32 นาย พงษ์ศักดิ์  ศิริเหลืองตระกูล 113032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33 นางสาว พลอยปพัฒน์  วชิรธนาอังกูร 113033 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

34 นาย พิชชากร  ชีวินรักษาทรัพย์ 113034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 นาย พิชญุตม ์ สารเจริญ 113035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 นาย พุทธิพจน์  หริณวรรณ 113036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37 นางสาว เพ็ญพิชญา  ตัญจพัฒน์กุล 113037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38 นาย ภณ  สกลวิภาส 113038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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39 นางสาว ภัคจิรา  กรุงไพบูลย์ 113039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 นาย ภัทรดนัย  เสริมศรีทอง 113040 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

41 นาย ภูมิภัทร  ลิมป์ปัทมปาณี 113041 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

42 นางสาว มนปริยา  เบ็ญจลักษณ์ 113042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

43 นางสาว เมษา  วงษ์พ่ึงตน 113043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 นางสาว ยุวพร  คงอยู่ 113044 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 นางสาว รัญชิดา  ตั้งอุดมทรัพย์ 113045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46 นาย วรธิษณ์  นครังกุล 113046 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

47 นาย วรปรัชญ์  ภู่มณี 113047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

48 นางสาว วรฤทัย  ฐิติพงษ์พันธ์ 113048 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

49 นาย วริทธิ์ธร  นันทศักดิ์ 113049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

50 นางสาว วิรดา  ก้อนกระสังข์ 113050 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

51 นางสาว วิศรุตา  รัตนภักดี 113051 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

52 นางสาว วีรดา  รัตนเพิ่มพูนสุข 113052 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

53 นาย ศรณ ์ ศิลปศาสตร์ 113053 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

54 นาย ศรพรหม  เพ็งรักษา 113054 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

55 นาย ศรัณย ์ บรรยงคนันท์ 113055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

56 นางสาว ศิรดา  ณ บางช้าง 113056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

57 นางสาว ศุภกานต ์ ถวิลประวัติ 113057 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

58 นาย สาทร  ศรีสิริวิบูลย์ชัย 113058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

59 นางสาว สิริอาภรณ์  ลีนะศิริมากุล 113059 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 นางสาว หรรษมน  รตันนิรมลสกุล 113060 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

61 นาย อนุวีร์  คงสถาน 113061 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

62 นางสาว อักษราภัค  วงศ์กาญจนา 113062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

63 นาย อิทธิพัทธ์  สามัญเขตกิจ 113063 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

64 นางสาว ปุณยนันท์  ยิ่งสมบูรณ์ชัย 113064 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กชกร  เรืองเศรษฐวิทย์   114001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นางสาว กชมน  จิตรมานะศักดิ์ 114002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นาย กรวิชญ์  ดำรงสุกิจ 114003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 นาย กฤติน  ชัยเลิศฤทธิ์ 114004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 นางสาว กฤติยาภรณ์  ศตอรรถวุฒิ 114005 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 นาย กันตพล  ลาภวรารักษ์ 114006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 นาย กิตติศักดิ ์ กัญญพันธ์ 114007 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 นาย จักรกฤษณ์  เวียงสิงขร 114008 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 นาย จิตบุณย์  นฤมิตร 114009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 นางสาว ชนกนันท์  ตระการรังสี 114010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 นางสาว ฐิตาพร  แจ่มจันทร์เกษม 114011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 นางสาว ณัฐฐาพร  พันธุ์สุวรรณ 114012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 นางสาว ณัฐนันท ์ บัวแสง 114013 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นางสาว ณัฐิดา  บุญประคอง 114014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นางสาว ณาตยาน ี ศรีสำราญ 114015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 นางสาว ทิพย์ญาดา  มีครไทย 114016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 นาย ธนกร  เอ้ือสุขกุล 114017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 นางสาว ธนพร  เดชวาณิชย์กุล 114018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 นางสาว ธนลักษมณ  หิญชีระนันทน์ 114019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 นาย ธนวัชร  คงวิเชียร 114020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 นาย ธีรพงษ์  เกิดเอ่ียม 114021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 นาย ธีรภัทร์  สุวรรณกุล 114022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นางสาว นภสร  ชัยนวิัฒนา 114023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นางสาว นภัสสร  ทิพวงศา 114024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 นางสาว นัฏนันทน์  รตันศรีทอง 114025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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26 นางสาว นันทภรณ์  ผาพันธ์ 114026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 นาย นันทวัฒน์  เตชะนินทร์ 114027 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 นาย นิติพัฒน์  เรืองธนานุรักษ์ 114028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 นาย นิรวัชร  มะเยะ 114029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 นางสาว บงกชมาศ  บัวระย้า 114030 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 นางสาว เบญญาพัชร  รอดมา 114031 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 นางสาว เบญญาภา  เอกบุญ 114032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 นางสาว ปณิธิดา  อ้วนสาเล 114033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 นาย ปรานต์  พิทักษานุรัตน์ 114034 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35 นางสาว ปริณดา  บริราช 114035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

36 นางสาว ปัทมพร  หวานกิจเจริญ 114036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37 นาย ปิยวัฒน์  สิทธิวงศ ์ 114037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

38 นางสาว พิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร 114038 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

39 นางสาว พิมพ์ลดา  ศักดิ์พิศุทธิกุล 114039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

40 นางสาว พิมพ์ลภัส  วงษ์ชัยสมร 114040 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

41 นางสาว ภทรกมล  ชาวพงษ์ 114041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

42 นางสาว ภัทรนันท์  สายทอง 114042 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

43 นาย ภัทรพงศ ์ พัฒนากุล 114043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 นางสาว ภัทรพร  จรูญธรรมพินิจ 114044 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 นางสาว ภัทราพร  ทองอาจ 114045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 นางสาว ภาณุมาศ  อ่อนศรี 114046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นาย ภูวดล  มาคราม 114047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นาย ภูวัสส์  กุดเกล้า 114048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 นางสาว มธุรดา  ผลผาเลิศ 114049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 นางสาว มานา  พิชยอนันต์ 114050 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 นางสาว ลลนันทน์  ธนบัตรชัย 114051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นาย วรกันต์  เฉลิมกลิ่น 114052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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53 นาย วรพงษ์  อิสริยะวิญญู 114053 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 นางสาว วรรณชนก  ศรีสุทัศน์กุล 114054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55 นางสาว วิภาวี  วิชญชีวินทร์ 114055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

56 นางสาว วิภาวี  เอ่ียววัฒนา 114056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

57 นางสาว ศดานันท ์ หงษ์สุวรรณ 114057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

58 นาย ศรินทร์  ตงศิริ 114058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

59 นางสาว ศวิตา  ติดมา 114059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

60 นางสาว สุชีรา  กะลัมพะเหติ 114060 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

61 นางสาว สุพรรณนิภา  พัดวิเศษ 114061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

62 นางสาว สุภัสสรา  คีรวีิเชียร 114062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

63 นางสาว สุภัสสรา  หนูฤทธิ ์ 114063 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

64 นางสาว อธิชา  กองแก้ว 114064 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

65 นางสาว อุมาพร  หลิน 114065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
5.คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 1 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นางสาว กชกร  ตันตินาม 115001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นาย กษิดิศ  เก้าเอ้ียน 115002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 นาย กิตติธัช  ทวีวัฒนโสภณ 115003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นางสาว กุลจิรา  สังขภิญโญ 115004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5 นางสาว เก็จกานต์  หลิมประเสริฐศิริ 115005 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6 นางสาว ขวัญชนก  หลักเมือง 115006 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7 นาย คุณัชญ์  เพชรรักษ์ 115007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8 นางสาว จณิสการ  แกล้วเขตการ 115008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9 นางสาว จิณห์วรา  รัตนติกานนท์ 115009 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10 นางสาว จิดาภา  แซ่ชั้น 115010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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11 นาย ฉาย  เลาประสพวัฒนา 115011 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12 นาย ชัยธนาธัชช์  ไตรญาณสิริ 115012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13 นางสาว ญาดา  ธนกิจบุญญา 115013 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14 นาย ฐิติกร  วิวัฒน์ทักษิณ 115014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 นางสาว ณัชชา  ฉ่ำสมบูรณ์ 115015 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16 นางสาว ณัฏฐณิชา  อินทร์ทองปาน 115016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

17 นางสาว ณิชกานต์  สุมงคล 115017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

18 นาย ดุลย์พิทักษ ์ วิวัฒนานุกูล 115018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

19 นางสาว ธนภร  รัตนโกวิน 115019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20 นางสาว ธมลวรรณ  วงศ์บุบผา 115020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

21 นาย ธีทัต  ไชยพงษ์ 115021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

22 นาย ธีรภัทร  หนูบ่ม 115022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

23 นางสาว นงนภัส  จิรทีปต์ณิชกุล 115023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

24 นาย นวมินทร์  ปังคานนท์ 115024 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25 นางสาว บุญธิดา  สุวรรณะบุณย์ 115025 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

26 นางสาว เบญญาณัฐ  มีสุวรรณ 115026 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

27 นางสาว ปภาดา  หมวดดำ 115027 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

28 นางสาว ปัทมวรรณ  เนื่องตัน 115028 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

29 นางสาว ไปรยา  เหมวิเชียร 115029 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30 นางสาว พรเมธิกา  ยะพงศ์ 115030 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

31 นางสาว พริมา  อินทรการุณเวช 115031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

32 นางสาว พลอยงาม  ชีวรุ่งนภากุล 115032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

33 นาย ภูม ิ แก้วศุภรักษ์ 115033 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

34 นางสาว วชิรญาณ์  อินทเศียร 115034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

35 นางสาว ศลิษา  สุทธินุ่น 115035 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

36 นางสาว ศศิวิมล  เลิศวิไลกุลนที 115036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

37 นางสาว ศุภนิดา  สุขสายชล 115037 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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38 นางสาว ศุภิสรา  ทองเหล็ง 115038 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

39 นาย สิทธิพล  กิจงาม 115039 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

40 นาย สินธุวัฒน์  สุพิมพ์ 115040 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

41 นาย สุรวุฒิ  โรจนกนกศักดิ์ 115041 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

42 นาย อามีรุล  นราวิทย์เสรี 115042 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ห้องปฏิบัติการ GE 501 และ GE 502 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นางสาว กรกนก  กุลปวีณ 116001 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นางสาว กฤติกานต์  จิวะรังสินี 116002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นาย กฤษฎา  ศิวิลัยซ์ 116003 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นาย กานต์ธีร์  ศรียุทธศักดิ์ 116004 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นาย กิจติกร  รัตตะนาธิป 116005 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นางสาว กุลรดา  รุจาธนนันท์ 116006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นาย คณิน  มหาประดิษฐกุล 116007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นางสาว จิตรศิริ  จันทะศรี 116008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 นาย จิรภัทร  ปรารถนาดี 116009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นาย เจตณัฐ  เฉลิมเกียรติ 116010 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสาว ชนิกานต์  ศรีอังกูร 116011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาว ชนิภา  อาชาประดิษฐ์กุล 116012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นางสาว ชาลิสา  ตั้งต้นตระกูล 116013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นาย ชุษณะพงษ ์ แก้วโหมดตาด 116014 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาว ญาณินนิษฐ์  รัตนาภิรตานนท์ 116015 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นางสาว ณัฐิภา  ฉัตรเชิดชัย 116016 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นาย ธนกฤต  บูรณะวิทย์ 116017 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นาย ธนภัทร  อัจฉริยพันธกุล 116018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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19 นางสาว ธนวรรณ  เริ่มเสริมสุข 116019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 นางสาว ธัญวรัตน์  ธนเขตไพศาล 116020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 นาย นนทพัทธ์  อัศวะอำนวย 116021 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 นางสาว นภัสวรรณ  ธนวรเมธ 116022 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 นางสาว นวพร  นันทเอกพงศ์ 116023 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 นางสาว นัทชา  ปิยสถาพรพงศ์ 116024 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 นางสาว นันทนัช  ผดุงกรรจ์ 116025 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 นางสาว น้ำทิพย์  ธุลีรัตนารมย์ 116026 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 นางสาว นิซรีน  เต๊ะหลง 116027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 นาย นิธิศ  กูลรัตนประทีป 116028 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 นางสาว ปรียาภรณ์  ไชยก้ง 116029 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 นางสาว ปวิณ์นุช  บุษบงก์ 116030 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 นาย ปัณณธร  นิยม 116031 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 นางสาว พลอยไพลิน  ทิพย์สุคนธร 116032 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33 นางสาว พิจาริน  โกษาคาร 116033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 นางสาว พิชชาภา  วรุตตมะ 116034 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 นาย พุฒิเมธ  อัศวรัตน์ 116035 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 นางสาว ภวรัญชน์  ณัฐคุณานนท ์ 116036 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 นางสาว ภัสสราภรณ์  หนูหอม 116037 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

38 นางสาว ภาณุดา  ภัทรพิรสกุล 116038 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 นางสาว ภานุชญา  บริบูรณ์ภัทรกุล 116039 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 นางสาว ภาวินี  วัฒนเสร ี 116040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 นาย มนต์ธร  ควง 116041 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 นาย มโนกิตติ ์ ชูติกมลธรรม 116042 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 นาย มรุต  สัจจพงษ์ 116043 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 นาย รฐพล  เลิศอนันตชัย 116044 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 นางสาว รวิสรณ ์ เจนประดิษฐ์ 116045 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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46 นางสาว ฤกษ์บุษยา  กุลศิริ 116046 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 นางสาว ลัฐิกา  ธีมะสุนทร 116047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 นางสาว วรัมพร  เพียรจิตเลิศขจร 116048 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

49 นาย ศุภศิษฎิ์  จงมั่นกันตวัฒน์ 116049 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 นางสาว สรดา  นาควิจิตร 116050 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 นางสาว สโรชา  คำม่ัน 116051 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 นางสาว สิตางศุ ์ เบิกบานดี 116052 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นางสาว สุจินตนา  ลิ้มตระกูล 116053 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 นางสาว สุพิชชา  ตั้งตระกูลพงศ์ 116054 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

55 นางสาว อภิชญา  เบญจประภาพร 116055 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 นางสาว อภิชญา  วิทยาปรีชาพล 116056 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

57 นางสาว อรไพลิน  ศักดิ์ชัยชาญชล 116057 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

58 นางสาว อรอารีย์  บุษราคำ 116058 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

59 นางสาว อวิกา  พุ่มวิวัฒนศิริกุล 116059 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 นางสาว อัญชิษฐา  แสงปรีชารัตน์ 116060 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

61 นางสาว อารยา  ลือกิตติศัพท์ 116061 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

62 นางสาว อารียา  วชิรเมธีกุล 116062 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 นางสาว อิสรีย์  สิริกุลสุนทร 116063 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ห้อง SC 2039 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 
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นำหน้า 
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เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นางสาว กมนนัทธ์  คงคาเพ็ชร์ 117001 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 นางสาว กมลวรรณ  เทพศิริสุนทร 117002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นางสาว กัญฑิรัตน์  แสงวัฒนากุล 117003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 นางสาว กัลยกร  พัฒนกิตติพงศ์ 117004 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 นาย คมกร  เล็กรูจี 117005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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6 นางสาว จณิสตา  ทาระวรรณ 117006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7 นาย จักรพันธ์  มั่งมูล 117007 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 นางสาว จารุภัส  ศิริรัตนคุ้มวงศ์ 117008 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

9 นางสาว จารุวรรณ  ดวงทอง 117009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10 นางสาว จีณณา  พงศ์วิไล 117010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 นางสาว จุฑาลักษณ ์ ขันขาว 117011 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 นางสาว จุทาสิตา  แต่บรรพกุล 117012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 นางสาว ชฎาพร  เศรษฐานุรักษ์กุล 117013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14 นางสาว ชฎิลธร  จรรยาจิรวงศ ์ 117014 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

15 นางสาว ชลพินทุ์  พรหมโส 117015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 นาย ชเลศวร  โชคพงษ์อุดมชัย 117016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 นางสาว ชัญญา  ศรีธวัชพงศ์ 117017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

18 นาย ไชยวัฒน์  โชตวิรวรรณ 117018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 นางสาว ณภัชชา  นลินปกรณ์ 117019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

20 นางสาว ณริดา  ธรรมสุขโภคิน 117020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 นาย ณัฏฐ์ภรัณฑ ์ สมสัตย์ 117021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 นางสาว ณัฐธิดา  ดาราสม 117022 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

23 นางสาว ณัฐนิชา  จิระวิชชเลิศ 117023 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 นางสาว ณัฐษมล  วุทธีรพล 117024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 นางสาว ณิชาภัทร  ดาวสดใส 117025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26 นาย ทศพล  บุตรเนียร 117026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

27 นางสาว ธรรมพร  เด่นอารยะชน 117027 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

28 นางสาว ธิจิรา  ศรียุบล 117028 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

29 นางสาว ธิดารัตน์  สุขสวัสดิ ์ 117029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

30 นางสาว นพมาศ  จรัสอุไรสิน 117030 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

31 นางสาว นภัสกร  นาควิจิตร 117031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32 นางสาว นภัสสร  สวุรรณประทีป 117032 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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33 นางสาว นวพร  นครน้อย 117033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

34 นางสาว นันท์นภัส  แพรสุวัฒน์ศิลป์ 117034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35 นางสาว นันท์นภัส  บุณยเลขา 117035 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

36 นางสาว นิชา  จิรถาวรกุล 117036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

37 นาย เนาฟัล  ปุย ุ 117037 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

38 นางสาว ปณัฐฐา  สุธรรมประจักษ์ 117038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 นางสาว ปนัดดา  อู่นาค 117039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

40 นางสาว พรพิสุทธิ์  กมลวารินทร์ 117040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

41 นางสาว พัทธนันท ์ กฐินหอม 117041 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

42 นางสาว พัทธวรรณ  บงกชมาศ 117042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

43 นางสาว พันธการ  แย้มเผื่อน 117043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

44 นางสาว พิชชาภา  กันทวี 117044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

45 นางสาว พิชาภรณ์  สาลี 117045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

46 นางสาว พิมพ์ใจ  ปกป้อง 117046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

47 นางสาว พีรปภา  ยาโตปะมา 117047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

48 นาย ฟาริด  อาสาบาโง 117048 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

49 นาย ภูเบศ  บวรวรธรรม 117049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

50 นางสาว มานิตา  มิ่งขวัญ 117050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

51 นางสาว มุทิตา  บุษปวนิช 117051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

52 นาย วรัญญู  พุ่มเข็ม 117052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

53 นาย วัชรพงษ์  สารวงษ์ 117053 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

54 นางสาว วิภาดา  สุนิวชัรานุพงษ์ 117054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

55 นางสาว ศิขรินทร์  จุลอมร 117055 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

56 นางสาว ศิริกาญจน์  สถาน 117056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

57 นาย ศิวาวุฒิ  อรุณจิตต์ 117057 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

58 นาย สรรพกิตติ์  รอดเชื้อจีน 117058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

59 นางสาว สิรินญา  มั่นศรี 117059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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60 นางสาว สิริยาธร  กิจติถานนท์ 117060 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

61 นางสาว สิริรัตน์  จิตตขจรเกียรติ 117061 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

62 นางสาว สุทธิดา  ธีระโกศล 117062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

63 นางสาว สุไรดา  เฮ็งซา 117063 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

64 นาย หฤษฎ์  ชัยวีระวัฒนะ 117064 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

65 นางสาว อภิษฎา  บรรณกิจโศภน 117065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

66 นางสาว อัณณา  ชัยรัตน์ 117066 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

67 นาย อานันท์  อุ่นอัมพร 117067 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

68 นางสาว อุมคอมซาอ์  สะแลแม 117068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

69 นางสาว ไอริณ  เพ็ญสุข 117069 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ปราบไตรจักร 44 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
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1 นางสาว กรอุมา  กล่อมจิตต์ 118001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นาย กษิดิ์เดช  สกุลเปี่ยมสุข 118002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นาย ก้องกำแหง  ทีภูเวียง 118003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาว กัณฐณี  รักษาพราหมณ์ 118004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นางสาว กัณมณช์  พณิชฎาป์ 118005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นาย กิตติธัช  กันทะ 118006 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 นางสาว จิตตยากร  เกษมสานต์ 118007 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นางสาว จินดาเกศ  งามจิตต์เอ้ือ 118008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 นาย จิรเดช  นครชัย 118009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 นาย จิรทิปต์  ทองสมบูรณ์ 118010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาว ชนานันท์  ตัณฑพฤกษ์ผล 118011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นาย ชยุต  ใบดำรงศักดิ์ 118012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 นางสาว ชวิศา  พงษ์ธานี 118013 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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14 นางสาว ชิดชนก  ชินไชยชนะ 118014 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นาย ฐิติกานต์  จารุพันธ์ 118015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นาย ณรงค์ยศ  เงินทอง 118016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17 นาย ณัฐชนน  มั่นการไถ 118017 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 นางสาว ณัฐณิชา  ประภา 118018 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นาย ดรัณ  จงรุจิโรจน์ชัย 118019 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 นางสาว ดุสิตา  สร้อยสน 118020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 นางสาว ทักษพร  แสงสว่าง 118021 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22 นางสาว ธนกร  วงศ์เบญจพล 118022 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 นาย ธนกฤต  สังข์ทอง 118023 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นางสาว ธนัชชา  พรหมจาด 118024 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 นางสาว ธนัญภรณ์  วงศ์ทวีสมบัติ 118025 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

26 นางสาว ธวัลรัตน์  คำตัน 118026 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นางสาว ธันยพร  ธนาศักดิ์ 118027 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นางสาว นภัสสร  เวชคุณานุกูล 118028 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นาย นราวิชญ์  กันทาสม 118029 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 นางสาว เบญจศีล  แก้วบุตร 118030 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

31 นาย ปกป้อง  กลั่นสุภา 118031 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32 นาย ปณิธิ  ประคำ 118032 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33 นางสาว ปรมา  อุดมจรรยา 118033 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

34 นาย ปิยวัฒน์  หวังวรภิญโญ 118034 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35 นางสาว เปรมจรัส  จรัสนิโรจน ์ 118035 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

36 นาย พงศกร  เมืองชื่น 118036 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

37 นาย พงศ์ภัค  น้ำใจดี 118037 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

38 นางสาว พลอยพิน  ชัยเลิศ 118038 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39 นางสาว พัทธนันท ์ สุริวงษ์ 118039 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40 นางสาว พิชามญชุ์  สังข์เฉย 118040 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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41 นางสาว แพรพิไลภัสสร  นภัทรระวี 118041 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

42 นาย ภู่สันติชัย  ภู่เจริญ 118042 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43 นางสาว รมิดา  หงษ์โม่ 118043 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นาย รัชชานนท์  จันคะณะสุข 118044 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

45 นาย รัชมงคล  แจ้งเอ่ียม 118045 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

46 นาย เลิศศิร ิ วงศ์สว่างธรรม 118046 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47 นาย วชิรวิทย์  อุดมเกษตรคีรี 118047 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

48 นาย วัชราพล  ประดิษฐ์ 118048 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

49 นาย วิชญ์พล  ชอบประดิถ 118049 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

50 นางสาว สกุลทิพย ์ กวยลี 118050 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

51 นางสาว สิรีธร  เหล่าเมตตาจิตต์ 118051 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

52 นางสาว สุณัชฌา  ไชยมูลวงศ์ 118052 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

53 นางสาว สุทัศนา  อมรวณิชสาร 118053 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

54 นางสาว สุนิตา  อัมราลิขิต 118054 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

55 นางสาว อนัญขจีกานท์  วงษ์ละมาย 118055 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

56 นางสาว อิงฤด ี หิรัญเถกิงพันธ์ 118056 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้อง Simmulation Clinic ชั้น 4 อาคาร 12/1 และห้อง 12-403 ชั้น 4 อาคาร 12  
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1 นาย กลชาญ  เลิศสนเมธากุล 119001 มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 นางสาว กัชชญา  เกริกไกรฤกษ์ 119002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นางสาว เกษมาพร  วิจัยธรรม 119003 มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 นางสาว ขวัญจันทร์  สุขเกษตร 119004 มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 นางสาว ขวัญสิริ  โรจน์พานิช 119005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว จุติณัฏฐ์  เรืองจันทร์ 119006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นางสาว ชนรดี  พรธีระภัทร 119007 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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8 นางสาว ชนัญชิตา  ชุมจันทร์ 119008 มหาวิทยาลัยรังสิต 

9 นางสาว ชนัมพร  ศรีงาม 119009 มหาวิทยาลัยรังสิต 

10 นางสาว ชลชฎิล  ชอบชื่นชม 119010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นางสาว ชวนันท์  แสงเพชร 119011 มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 นางสาว ชวัลลักษณ์  โพธิสิทธิ์ 119012 มหาวิทยาลัยรังสิต 

13 นางสาว ชวัลลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ 119013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

14 นางสาว ชัญญ์พัชร์  พุฒิวชัยพงศิริ 119014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นาย ชิติพัทธ์  ชูสุดรักษ์ 119015 มหาวิทยาลัยรังสิต 

16 นางสาว ชุติกาญจน์  ปลื้มจิตร 119016 มหาวิทยาลัยรังสิต 

17 นาย ไชยยศ  สิริมณีกุล 119017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

18 นางสาว ฑิภาภัทธ์  ภัทรโยธิน 119018 มหาวิทยาลัยรังสิต 

19 นางสาว ณัชชา  มีหอม 119019 มหาวิทยาลัยรังสิต 

20 นางสาว ณัฐฐาพร  กังวลกิจ 119020 มหาวิทยาลัยรังสิต 

21 นางสาว ณัฐณิชา  สองศรี 119021 มหาวิทยาลัยรังสิต 

22 นางสาว ณัฐนิชา  พุทธิผล 119022 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

23 นาย ณัฐภณ  ลือศิริ 119023 มหาวิทยาลัยรังสิต 

24 นางสาว เณศรา  อุปนันท์ 119024 มหาวิทยาลัยรังสิต 

25 นางสาว ดุสิตา  เรืองอภิศิริ 119025 มหาวิทยาลัยรังสิต 

26 นางสาว ตมิสา  ตรีพุทธรัตน์ 119026 มหาวิทยาลัยรังสิต 

27 นาย ตาณ  ติลกานนท์ 119027 มหาวิทยาลัยรังสิต 

28 นางสาว ติณณา  อ่ำรัศมี 119028 มหาวิทยาลัยรังสิต 

29 นางสาว ถลัชนันท์  ปิยะนิจดำรงค์ 119029 มหาวิทยาลัยรังสิต 

30 นางสาว ถาวรีย์  จิตตั้งบุญญา 119030 มหาวิทยาลัยรังสิต 

31 นางสาว ทิพานัน  อังจารุศิลา 119031 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

32 นางสาว ธนพร  สุขประเสริฐ 119032 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

33 นาย ธภัทร  นิลพันธุ ์ 119033 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

34 นาย ธราทร  นามสง่า 119034 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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35 นางสาว ธวัลรัตน์  เหลืองอมรนารา 119035 มหาวิทยาลัยรังสิต 

36 นางสาว ธัณยพร  พรมเรศ 119036 มหาวิทยาลัยรังสิต 

37 นางสาว ธิดารัตน์  มหาสิทธิวัฒน ์ 119037 มหาวิทยาลัยรังสิต 

38 นาย นนทวัฒน์  สุขจินดาเสถียร 119038 มหาวิทยาลัยรังสิต 

39 นาย นพพร  มณีใส 119039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

40 นางสาว นริศรา  นิเทศสุนทร 119040 มหาวิทยาลัยรังสิต 

41 นางสาว นริศรา  ผิวอ่อน 119041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

42 นางสาว นลพรรณ  ลือวิสุทธิชาติ 119042 มหาวิทยาลัยรังสิต 

43 นางสาว นลินภัสร์  จารุศรีสิทธิ ์ 119043 มหาวิทยาลัยรังสิต 

44 นางสาว นวินดา  มะลิขาว 119044 มหาวิทยาลัยรังสิต 

45 นาย นิพพิชฌน์  เชาวน์วุฒิ 119045 มหาวิทยาลัยรังสิต 

46 นาย นิฟิกรี  ดือราแม 119046 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

47 นาย นิษฐ์  เบ็ญจาศิริโรจน์ 119047 มหาวิทยาลัยรังสิต 

48 นางสาว นีรชา  โล่กันภัย 119048 มหาวิทยาลัยรังสิต 

49 นางสาว บัณฑิตา  คณานันท์ 119049 มหาวิทยาลัยรังสิต 

50 นางสาว ประภัสสร  บุตรสาล ี 119050 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

51 นางสาว ปวีณา  วรรณภักดี 119051 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

52 นางสาว ปัญฑิตา  คู่หมื่นไวทย์ 119052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

53 นาย ปิ่นพงศ์  บุญยกาญจนพล 119053 มหาวิทยาลัยรังสิต 

54 นาย พงศกร  ปิ่นประทีป 119054 Lyceum Northwestern University 

55 นาย พงศ์บุณย์  หิรัญเจริญนนท์ 119055 มหาวิทยาลัยรังสิต 

56 นาย พรรษวุฑฒิ  พัฒนานุวัตร 119056 มหาวิทยาลัยรังสิต 

57 นางสาว พรวิศาข์  รังสิมาวัฒน์ 119057 มหาวิทยาลัยรังสิต 

58 นางสาว พรสรวง  เจริญกิจประสาน 119058 มหาวิทยาลัยรังสิต 

59 นางสาว พลอยไพลิน  ตะเพียนทอง 119059 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

60 นาย พศวัต  สุขกลัด 119060 มหาวิทยาลัยรังสิต 

61 นางสาว พิชญา  ไพบูลย์ผล 119061 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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62 นาย พิชยะ  ตั้งชีวินศิริกุล 119062 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

63 นางสาว พิมพกาญจน ์ พันธุ์ศิลา 119063 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

64 นางสาว พิมพ์ชนก  แสนศิริพงษ์ 119064 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

65 นางสาว พิริยาภรณ ์ สุขประเสริฐสม 119065 มหาวิทยาลัยรังสิต 

66 นางสาว เพชรสุคนธ์  ขันธอารี 119066 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

67 นางสาว ฟารินดา  เบ็ญจลักษณ์ 119067 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

68 นาย ภาพัทธ์  วรสถิตย์ 119068 มหาวิทยาลัยรังสิต 

69 นางสาว ภาวิตา  กิตติทนนท์ชัย 119069 มหาวิทยาลัยรังสิต 

70 นางสาว ภูริชญา  วรรณสารเมธา 119070 มหาวิทยาลัยรังสิต 

71 นาย รวินท์วัฒน์  จันทน์มาลา 119071 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

72 นาย รัฐภูมิ  เกิดวงศ์หงส์ 119072 Lyceum Northwestern University 

73 นางสาว รัตติยา  เพ็ชร์ท่าช้าง 119073 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

74 นางสาว วริศรา  วงศ์สถิตจิรกาล 119074 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

75 นาง ศมล  ภาคภูมิกมล 119075 Dalian medical University 

76 นางสาว ศรัณย์พร  กาบแก้ว 119076 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

77 นางสาว ศศกมล  เกียรติโกมล 119077 มหาวิทยาลัยรังสิต 

78 นางสาว ศศิประภา  จึงรุ่งเจริญกิจ 119078 มหาวิทยาลัยรังสิต 

79 นางสาว ศิรวี  เสรีวัฒนพงษ์ 119079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

80 นางสาว ศิรัญญา  เรือนเงิน 119080 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

81 นางสาว สกาวรัตน์  เทพวิชา 119081 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

82 นางสาว สรณ์สิริ  ขัณฑวีระมงคล 119082 มหาวิทยาลัยรังสิต 

83 นาย สรวิศ  ธีระวงษ์ไพโรจน์ 119083 มหาวิทยาลัยรังสิต 

84 นางสาว สิรฎา  ปริยานนท์ 119084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

85 นาย สิรวิชญ์  สินธนไพบูลย์ 119085 มหาวิทยาลัยรังสิต 

86 นางสาว สิริธิติ์  มุ่งสันติ 119086 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

87 นางสาว สิริน  หารไชย 119087 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

88 นางสาว สิริยากร  ตั้งศิริสกุลไทย 119088 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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89 นางสาว สุชัญญา  ตรงพิทักษ์กุล 119089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

90 นางสาว สุนีย์  หมูนวล 119090 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

91 นางสาว อชิรญา  จำปานิล 119091 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

92 นางสาว อรวรา  เลิศธุวานนท์ 119092 มหาวิทยาลัยรังสิต 

93 นางสาว อังศนา  กอตระกูล 119093 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

94 นาย อันฟาล  วังทอง 119094 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

95 นาย อานนท์  ทองเหลือ 119095 Southwestern University 

96 นาย อินทัช  ทองวิมลพันธุ์ 119096 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
10.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   อาคารปฏิบัติการ S1 ห้อง 201 
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1 นางสาว กมลชนก  หวลหอม 121001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นางสาว เกศราภรณ์  คะชา 121002 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 นางสาว จิณห์จุฑา  วันลับเเล 121003 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 นางสาว จติรติมา  ชูสุริแสง 121004 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5 นางสาว จุฑามาศ  สุภามงคล 121005 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 นาย ชยุตพล  หอมนาน 121006 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7 นางสาว ชัญญา  เดชาประพันธ์ 121007 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 นาย ชายแดน  พนัสภานุเดชดำรง 121008 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

9 นางสาว ชิษณุชา  อุ่นบ้าน 121009 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10 นางสาว ณภัทร์  ลัภนาเคนทร์ 121010 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

11 นางสาว ณัฏฐนิช  ศักดิ์ชิโนรส 121011 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

12 นางสาว ณัฐสุภา  แก้วหิรัญ 121012 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13 นาย ทักษ์ธิษณ ์ สุศรีเจริญสุข 121013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14 นางสาว ทัชชญา  ประสพอารยา 121014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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15 นาย ธีรดนย์  กุ่มงาม 121015 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16 นางสาว นิรัศยา  นวลน้อม 121016 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

17 นาย บรรณวัชร  อินต๊ะ 121017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18 นางสาว เบญญาภา  พฤกษ์อัครกูล 121018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

19 นางสาว ปราณปริยา  มาน้อย 121019 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

20 นางสาว ปริยากร  มุสิแดง 121020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

21 นางสาว พิชชาภา  ภู่อารีย์ 121021 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

22 นางสาว พิชามญชุ์  เอ้ือมงคล 121022 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

23 นางสาว พิรญาณ ์ สวนยศ 121023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

24 นางสาว แพรพลอย  จันตะเภา 121024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

25 นาย ภิญโญ  กัณหา 121025 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

26 นางสาว ศุภมาส  เต็มอุดมทรัพย์ 121026 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

27 นางสาว ศุภาพิชญ์  คำแก่น 121027 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

28 นาย อดุลวิทย์  วิทยาอนุรักษ์ 121028 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 นาย อภิสิทธิ์  ศรีเสรีนุวัฒน ์ 121029 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

30 นางสาว อรกานต์  แซ่เตีย 121030 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
11.คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    ห้อง ICT1103/1  
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1 นางสาว กรวิภา  แสนอ้าย 122001 มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นางสาว กัญญาพัชร  พรมเหลา 122002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นางสาว กัญญาวีร ์ แก้วมาลี 122003 มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 นาย กิตติภพ  แซ่ซื้อ 122004 มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 นางสาว กิตติยากรณ ์ บัวเบิก 122005 มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 นางสาว จิดาภา  นาวา 122006 มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 นางสาว จุรีรัตน์  บัวสม 122007 มหาวิทยาลัยพะเยา 
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8 นางสาว ชนานันท์  เมืองมา 122008 มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 นาย ฐิติภัทร  โชตวิีระสถานนท์ 122009 มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 นางสาว ฐิติมา  อ่ินเเก้ว 122010 มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 นางสาว ณัฐวรา  อากรสกุล 122011 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นางสาว ณิชาวรรณ  สายวงค์ 122012 มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นาย เตชินท์  มิ่งวานิช 122013 มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 นาย ทีฆะทัสน์  อ้ึงกุศลมงคล 122014 มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 นาย ธีรพัฒน์  ญาณอัมพร 122015 มหาวิทยาลัยพะเยา 

16 นาย นราวิชญ์  ประภากรรัตนา 122016 มหาวิทยาลัยพะเยา 

17 นางสาว น้ำทิพย์  เนตรประโคน 122017 มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 นางสาว ประภัสสร  อภิพรพันธุ์ 122018 มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 นาย ปวริศ  สวรรค์ภัณฑากร 122019 มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 นางสาว พรณภัส  มงคลกุล 122020 มหาวิทยาลัยพะเยา 

21 นางสาว ภัทรพรรณ  แก้วจิโน 122021 มหาวิทยาลัยพะเยา 

22 นางสาว รวิสรา  จันทร์ดำ 122022 มหาวิทยาลัยพะเยา 

23 นางสาว ฤชุกร  แก้วเสถียร 122023 มหาวิทยาลัยพะเยา 

24 นางสาว วิรินทร์  วรธนารัตน ์ 122024 มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 นางสาว ศรกมล  พรมศิลา 122025 มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 นางสาว ศุภัชฌา  ธนะสังข์ 122026 มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาว สุภัสสรา  เจนพาณิชพงศ์ 122027 มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 นางสาว แสงดาว  สัจจาศิริ 122028 มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 นางสาว อริสรา  สุขสำราญ 122029 มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 12.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 (Lab com 13) 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นาง กมลวรรณ  สิงหศิวานนท์ 123001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 นางสาว กัญญาณ ี กันล้อม 123002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 นางสาว กัญณิฐา  ศักยโกสิทธิ์ 123003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 นางสาว จณิสตา  นิพรรัมย์ 123004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 นางสาว จิตสุภา  เสริมศรี 123005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6 นาย ชวินทร์พล  เนื่องจำนงค์ 123006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 นาย เชิดทัศน์  กุลประดิษฐ์ 123007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 นางสาว ญาณิศา  ตุลารัตนพงษ์ 123008 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 นางสาว ณัชชา  ศรีโหมด 123009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 นางสาว ณัฎฐณิชา  ฉัตรชัยสกุล 123010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นางสาว ณัฏฐนิช  เพชรแก้ว 123011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12 นางสาว ณัฐกุล  อรุณรัศมี 123012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13 นางสาว ณัฐณิชา  รอดวรรณะ 123013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14 นางสาว ณัฐนรี พอลลีน  กราเซียส คอค 123014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

15 นางสาว ณิชกมล  พลชมชื่น 123015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 นาย ไตรรัตน์  สันติพงษ์ไพบูลย์ 123016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 นาย ทินกร  พันธ์ทอง 123017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18 นางสาว ธนกาญจน์  เลิศสรรสิริ 123018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19 นางสาว ธัญนที  สิงหเศรษฐ 123019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20 นางสาว นนทชา  รังสีพรหม 123020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

21 นาย นันทกร  จันทรา 123021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 นาย ปฐมสิชฌ์  พันธ์ไพศาล 123022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

23 นางสาว ปณิธาน  ชัยทอง 123023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

24 นางสาว ปทมุวดี  แทนทุมมา 123024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

25 นางสาว ปวีณ์กร  สักกะพลางกูร 123025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ  สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

26 นางสาว ปัณฑิตา  วัฒนมงคลลาภ 123026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

27 นางสาว ปาลิน  จิรวัฒน์สกุล 123027 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

28 นาย ปิติพร  นันทิประภา 123028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

29 นางสาว พิมพ์พิชชา  โอภาสตระกูล 123029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

30 นาย รวีภัสส์  กิตติวิวัฒนพงศ์ 123030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

31 นางสาว รักวิชา  อ้ึงเจริญชัย 123031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

32 นาย วรินทร  กิจทวีสมบูรณ์ 123032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

33 นาย วิรชัช  เสาเวียง 123033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

34 นางสาว สมปราถนา  ปิยะมาน 123034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

35 นางสาว สรารัตน์  คำพิชิต 123035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

36 นาย สหราช  สิทธิสร 123036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

37 นาย สิรวิชญ์  แนบเนียน 123037 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565           
                                      

                                      
 

                (อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมนิและรับรองความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 


