
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  10  /2564 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขท่ีน่ังสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2564 

       

 
ตามท่ีศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  

ได้กำหนดให้มีการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานและการสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 โดย ศ.ป.ท. ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว   
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ประเมินและ 
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและ
สถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2564 ดังต่อไปน้ี  

 
เนื้อหาการสอบ  
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์ 

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

 
กำหนดการสอบ 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 
13.00 – 13.35 น.     ผู้สมัครสอบเขา้ห้องสอบ เพ่ือลงช่ือ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
13.35 – 15.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
15.20 – 15.35 น.   พักเบรก 15 นาที 
15.35 – 17.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
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สถานทีส่อบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นาย กฤต  รักพาณชิย์ 111001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2 นางสาว ก่ิงกาญจน์  สนทนา 111002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3 นาย กุลธวัช  โคตรพิศาล 111003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4 นางสาว จุติณัฏฐ์  เรืองจันทร ์ 111004 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
5 นางสาว ชนิดา  เวชวงศ์วาน 111005 Southwestern University 
6 นางสาว ชัญญา  พิชญาสาธิต 111006 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
7 นางสาว ชิชาณา  เลิศทวิากร 111007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
8 นางสาว ชุติภา  เดชกรรณ์ 111008 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9 นาย ณฐพร  สอดโคกสูง 111009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10 นาย ณภัทร  ขันติโชติ 111010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11 นางสาว ณภัทร  สิมศิรวัิฒน์ 111011 Dalian medical University 
12 นาย ณัฏฐนิช  นึกเร็ว 111012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13 นางสาว ณัฐชยา  ประสพสุขโชค 111013 มหาวิทยาลัยมหิดล 
14 นางสาว ณัฐนิชา  พุทธิผล 111014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
15 นางสาว ณัฐยา  สุนทรเลขา 111015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
16 นาย ณัฐวัตร  เจรญิวัฒนวิญญ ู 111016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17 นางสาว ดนยา  อินนา 111017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
18 นาย ตินนา  อู่นนทกานต์ 111018 มหาวิทยาลัยมหิดล 
19 นาย ทรงพล  นาวงษ์ 111019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
20 นาย ธณัชพงศ์  ไชยปุรณะ 111020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
21 นางสาว ธนพร  สุขประเสริฐ 111021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
22 นาย ธนัฎฐา  เกียรติยรรยง 111022 Adventist University of the Philippines 
23 นาย ธีร์  เย่ียงพฤกษาวัลย์ 111023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
24 นางสาว นณฐมน  ภาษ ี 111024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
25 นางสาว นัจนันท์  กิจกนกอุดมเดช 111025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

26 นางสาว นันทนัช  ผดุงกรรจ์ 111026 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
27 นางสาว นัสรีน่า  หมัดยูโส๊ะ 111027 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
28 นางสาว นิญาณัท  สว่างสุข 111028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
29 นางสาว ปฤษฎางค์  โสวภาค 111029 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
30 นางสาว ปัญธิดา  พุฒิวรพันธ์ุ 111030 Dalian medical University 
31 นาย พร้อมพงค์  วงษ์วิบูลย์สิน 111031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
32 นางสาว พิชชานันท์  ปานนาค 111032 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
33 นางสาว พิมพ์พิชชา  สุวรรณรักษา 111033 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
34 นางสาว ฟารีดา  เจ๊ะโก๊ะ 111034 Al-Azhar University 
35 นาย ภคนันท์  ประสงค์ผลชัย 111035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
36 นาย ภัทร์  กิตติพงศ์พัฒน์ 111036 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
37 นางสาว เมฆนา  บุราด 111037 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
38 นาย ย่ิงพันธ์ุ  พูลวิทยกิจ 111038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
39 นางสาว รดา  ยีหรีม 111039 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
40 นางสาว รมัณยา  เจรญิเกรียงสกุล 111040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
41 นางสาว รัชดาพร  รุ่งรัชตไพโรจน์ 111041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
42 นาย รัฐภูมิ  เกิดวงศ์หงส์ 111042 Lyceum Northwestern University 
43 นางสาว วชิรญาณ์  ไตรเมธาวี 111043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
44 นางสาว วรรณกมล  ขวัญยืน 111044 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
45 นางสาว วรรณระวี  จำนงค์ถ้อย 111045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
46 นางสาว วริศรา  วงศ์สถิตจิรกาล 111046 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
47 นางสาว วันลดา  เชาวน์ดี 111047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
48 นางสาว วิภากร  คล้ายดอกจันทร์ 111048 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
49 นางสาว ศิรวี  เสรีวัฒนพงษ์ 111049 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
50 นาย เศรษฐพิชญ์  สุคันธวณิช 111050 มหาวิทยาลัยมหิดล 
51 นางสาว สิรฎา  ปริยานนท์ 111051 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
52 นางสาว สิริน  หารไชย 111052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 - 4 - 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

53 นางสาว สุทธิดา  พุ่มพัว 111053 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
54 นาย สุรัฐวุฒิ  อ๊ึงวิจารณ์ปัญญา 111054 Lyceum Northwestern University 
55 นางสาว อนุธิดา  โสภัย 111055 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
56 นางสาว อมลภา  อินทรา 111056 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
57 นาย อานนท์  ทองเหลือ 111057 Southwestern University 
58 นางสาว อุสวะห์  หะยีเตะ 111058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 619 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กมลลักษณ์  พงษ์คำ 118001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2 นาย จตุรภัทร  ปรีชาวัฒนเศรษฐ ์ 118002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 นางสาว ชัญญานุช  ชัยมี 118003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 นางสาว ซาช่า  มันจันดา 118004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นาย ฐปนวัฒน์  ชิดชม 118005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6 นางสาว ทิพย์สุดา  นุ่นงาม 118006 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7 นางสาว นิจฉรา  ภิญโญ 118007 มหาวิทยาลัยพะเยา 
8 นางสาว ปานตะวัน  ริตพวง 118008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาว ปิณิดา  แก้วแสนสาย 118009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นางสาว พรพิชชา  สิทธิผลวนิชกุล 118010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นาย พันธกานต์  ก้อนแก้ว 118011 มหาวิทยาลัยพะเยา 
12 นางสาว พิชญา  พรหมสุวรรณ์ 118012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นาย วสิษฐ์พล  ไถ่ประยูร 118013 มหาวิทยาลัยพะเยา 
14 นางสาว สุกัญญา  บัญญัติ 118014 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 นางสาว อาทิตยา  รอดเจริญ 118015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 นางสาว อิสริยาธร  ทองแสน 118016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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3.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้องปฏิบัติการ Simulation (406) ช้ัน 4 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ 2 (อาคาร 12/1) 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤตยาพร  บุญศรีรัตนะ 119001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 นาย กษิดิศ  ย่ีเขียน 119002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3 นางสาว กานดา  เดชพิทักษ ์ 119003 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
4 นางสาว กิรการย์  ลลีะวงศ์ 119004 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
5 นางสาว กีนันฐกานต์  สัสดีเดช 119005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
6 นางสาว จิณิฐตา  รติมาศ 119006 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
7 นาย จิรโชติ  เจียมจำเริญสุข 119007 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
8 นางสาว จิรภากร  มัยคณุอุปถัมภ์ 119008 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
9 นางสาว จิราพัชร  พิลาโสภา 119009 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
10 นางสาว เจนนิพิฐ  ไชยยศ 119010 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
11 นางสาว ชญานิษฐ์  แก้วอุบล 119011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
12 นางสาว ชฎาพร  ทิพยศรี 119012 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
13 นางสาว ชนกกมล  อ้ึงสวัสด์ิ 119013 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
14 นางสาว ชนาภรณ์  แพงดี 119014 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
15 นางสาว ชวัลลักษณ์  ย้ิมประเสริฐ 119015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
16 นางสาว ชัญญ์พัชร์  พุฒิวชัยพงศิริ 119016 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
17 นาย ชานน  ทองโชคชัย 119017 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
18 นาย ชุษณะ  สินสุวงศ์วัฒน์ 119018 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
19 นาย ณภัทร  มากนวล 119019 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
20 นางสาว ณัฐชพรรณ  สขุเกษม 119020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
21 นางสาว ณัฐฐนันท์  สิทธาภิรมย์ 119021 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
22 นางสาว ณัฐมณฑ ์ พัชรภิญโญพงศ์ 119022 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
23 นางสาว ณัฐวิกา  จันทรมนตรี 119023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
24 นางสาว ณิชาภัทร  ดาวสดใส 119024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
25 นางสาว ณิศากร  ลีธนาภรณ์ 119025 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

26 นางสาว ดวงหทัย  อภิลักขิตกุล 119026 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
27 นาย ดุลย์พิทักษ์  วิวัฒนานุกูล 119027 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
28 นางสาว ต้นพร  มีชำนาญ 119028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
29 นาย ธภัทร  นิลพันธ์ุ 119029 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
30 นางสาว ธีรนาฎ  กิจเกษตรไพศาล 119030 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
31 นาย ธีรพงศ์  แพะเจริญชัย 119031 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
32 นางสาว นชกร  วงศ์ประสิทธ์ิ 119032 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
33 นางสาว นาเดีย  ปะลาวัน 119033 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
34 นางสาว นิษฐกานต์  ฐานพิริยากรณ์ 119034 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
35 นาย ปณิธิ  สนับบุญ 119035 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
36 นางสาว ปภานัน  ประสมบุญ 119036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
37 นางสาว ประภัสสร  บุตรสาลี 119037 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
38 นางสาว ปวีณา  วรรณภักดี 119038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
39 นางสาว ปุณฑริกา  ไกรรณภูมิ 119039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
40 นางสาว เปมิกา  แสงวิจิตร 119040 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
41 นางสาว ผกามาศ  บุญมี 119041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
42 นาย พชร  ไพศาลสถาน 119042 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
43 นางสาว พรนภา  ก้อนสุรินทร ์ 119043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
44 นางสาว พรมณี  อมรวิริยะกุล 119044 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
45 นางสาว พัชราภา  จำปาทิพย์ 119045 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
46 นางสาว พิชชาภรณ์  เพ็งรักษ์ 119046 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
47 นางสาว พิชญา  รัตนยาติกุล 119047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
48 นางสาว พิชามญช์ุ  ลีเลิศพันธ์ 119048 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
49 นาย พิพัฒน์  เทพปริยะพล 119049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
50 นางสาว พิรญา  พ่ึงทัศน์ 119050 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
51 นางสาว พีรดา  รัตนจางวาง 119051 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
52 นางสาว ฟารินดา  เบ็ญจลักษณ ์ 119052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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53 นางสาว ภัทวริน  นิลประเสริฐศักด์ิ 119053 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
54 นาย ภาคภูมิ  ประยูรโภคราช 119054 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
55 นาย ภูพิชญ์  ภู่ศิร ิ 119055 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
56 นางสาว มนสิชา  ศุกลสกุล 119056 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
57 นางสาว เมย์  กาญจนประภาส 119057 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
58 นางสาว รฏชา  ฉิ่งสุวรรณโรจน์ 119058 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
59 นางสาว รักรชยา  กวินฉัตร์ 119059 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
60 นางสาว รัญชิดา  เทพชาตรี 119060 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
61 นางสาว รัตติยา  เพ็ชร์ท่าช้าง 119061 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
62 นางสาว รัตนมน  ตันติธนวัฒน์ 119062 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
63 นางสาว วชิรา  วรไพบูลย์ 119063 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
64 นางสาว วชิราภรณ์  ป่ีทอง 119064 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
65 นาย วรพล  บุญฤทธ์ิ 119065 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
66 นาย วันเฉลิม  ปรีดาปรัชญากุล 119066 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
67 นางสาว วิมพ์สิรี  มนตรีโพธ์ิ 119067 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
68 นางสาว วิมลสิริ  เอ้ืออริยพูลพงศ์ 119068 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
69 นางสาว ศรัณย์พร  กาบแก้ว 119069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
70 นางสาว ศิรดา  อมรวิวัฒน์ 119070 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
71 นางสาว ศิวัชญา  อินทสังข์ 119071 มหาวิทยาลัยพะเยา 
72 นาย เศรษฐ์ศักด์ิ  ธรรมศรัณย์ 119072 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
73 นางสาว สกาวรัตน์  เทพวิชา 119073 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
74 นางสาว สมิตา  เบญจวัฒนานนท์ 119074 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
75 นางสาว สลิลทิพย์  หลอ่สุวรรณศิร ิ 119075 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
76 นางสาว สาธิดา  อุฬารเสถียร 119076 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
77 นางสาว สิริรัตน์  จิตตขจรเกียรติ 119077 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 
78 นางสาว สุจารี  จำปาวงค์ 119078 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
79 นางสาว สุดารักษ์  อินทวงษ์ 119079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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80 นางสาว สุทธิลักษณ ์ มิง่ไทยสงค์ 119080 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
81 นางสาว สุธาทิพย์  อารยางกูร 119081 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
82 นางสาว สุนีย์  หมูนวล 119082 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
83 นางสาว สุไรดา  เฮ็งซา 119083 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
84 นางสาว หน่ึงฤทัย  ถุงทอง 119084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
85 นางสาว อชิรญา  จำปานิล 119085 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
86 นางสาว อธิวรรณ  รักดี 119086 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
87 นางสาว อนัญญา  นิลน้อยศรี 119087 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
88 นางสาว อนัญญา  เหงบารู 119088 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
89 นางสาว อังศนา  กอตระกูล 119089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
90 นางสาว อัจฉราภรณ์  สินเก้ือกูลกิจ 119090 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
91 นางสาว อาทิตยา  สุดดี 119091 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
92 นาย โอซาฟ  ทับทมิ 119092 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564           
                               
        

                                      
 
 

                (อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 


