
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  11  /2564 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขท่ีน่ังสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที ่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 เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 ดังต่อไปน้ี  

 
เนื้อหาการสอบ  

การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 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 
08.00 – 08.35 น. ผู้สมัครสอบเขา้ห้องสอบ เพ่ือลงช่ือ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
08.35 – 10.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
10.20 – 10.35 น.   พักเบรก 15 นาที 
10.35 – 12.20 น.  สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
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  สถานทีส่อบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 และห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นาย ครองราช  ปรีชาติวงศ์ 211001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2 นาย จักรภัทร  ครุสนัธ์ิ 211002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3 นาย จิรภัทร  รัตตัญญ ู 211003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4 นางสาว ชนกพร  รัตน์ประสาทพร 211004 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
5 นางสาว ชลิดา  ตุลวรรธนะ 211005 Dalian medical University 
6 นาย ชวิน  ปทุมวรชาติ 211006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7 นาย ชาญณรงค์  แก้วชัง 211007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8 นาย เชิดศักด์ิ  ทันตสุวรรณ 211008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
9 นางสาว ฐาน์นิสรา  องค์วุฒิธรรม 211009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 
10 นางสาว ฐิติพร  นัยพรม 211010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
11 นางสาว ณพรัตน์  จิรไกรศิร ิ 211011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
12 นางสาว ณัฏฐา  ขมุทอง 211012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13 นางสาว ณัสรา  วรช่ืน 211013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
14 นาย ธนศิษฐ์  พงษศ์ิริยะกุล 211014 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
15 นางสาว ธมนกรณ์  วงศ์มยุรา 211015 Dalian medical University 
16 นางสาว ธรรมพร  สุนทรารักษ์ 211016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
17 นางสาว ธัญญารัตน์  เหลืองวิเศษ 211017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
18 นางสาว น้ำทิพย์  แซ่เวย 211018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
19 นาย นิธิวุฒิ  กรรณาลงกรณ์ 211019 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
20 นางสาว ประภัสสร  ชัยพันธ์วิริยาพร 211020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
21 นางสาว ปิยวรรณ  พิณทอง 211021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
22 นางสาว พรทิวา  วังบุญ 211022 Dalian medical University 
23 นางสาว พราวไพลิน  กุศลมโนมัย 211023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
24 นาย พาทิศ  พุ่มประกอบศรี 211024 Dalian medical University 
25 นางสาว พิชญนันท์  สนุทโร 211025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

26 นาย พีรพงศ์  เหล่าอิสริยกุล 211026 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
27 นาย พีรพัฒน์  ผู้พัฒน์ภัทร 211027 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
28 นางสาว เพชรรัตน์  ไชยเศรษฐ 211028 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
29 นางสาว ภรัณญา  เลขะอนันตกุล 211029 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
30 นาย ภสุ  โอบนิธิชา 211030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31 นาย ภัทรพงศ์  วิระเทพสุภรณ์ 211031 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
32 นาย ภาณุพันธ์  โมกขจันทร ์ 211032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
33 นางสาว มณฑิตา  โตวรรธกวณิชย์ 211033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
34 นาย มหธนพงษ์  เครือเวทย์ 211034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
35 นาย ยศพล  วงศ์วิวัฒน์ไชย 211035 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
36 นาย รัญชน์  พานิชอัตรา 211036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
37 นางสาว รัตน์ดนยา  ยอดสุวรรณ 211037 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
38 นางสาว รุจรัฎฐ์  กาญจนะ 211038 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
39 นางสาว ลักษมี  พัฒนพันธ์ชัย 211039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
40 นาย วชิรวิทย์  บุญรักษา 211040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
41 นางสาว วรัญญา  องค์พัฒนากุล 211041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
42 นางสาว วัศยา  ธรเสถยีร 211042 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
43 นางสาว วิจิตรา  อุไรศรี 211043 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
44 นางสาว ศุจินทรา  วชิรญาโน 211044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
45 นาย ศุภมิตร  ขนานไต้ 211045 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
46 นาย สัณฐิติ  ตันเจริญ 211046 Dalian medical University 
47 นางสาว สิรีธร  สายทอง 211047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
48 นาย สุกฤษฏ์ิ  เสริมศรี 211048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
49 นางสาว สุภัค  มิ่งรตากุล 211049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
50 นางสาว สุรางคนา  สาระวิถี 211050 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
51 นางสาว อุทัยยา  เทาศริิ 211051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 619 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกวรรณ  น้อยนามบุญ 218001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 นาย จเด็ด  สุขใจ 218002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 นางสาว ณัฎฐนิช  ดาวเรือง 218003 มหาวิทยาลัยพะเยา 
4 นางสาว ดวงฤทัย  บุญโย 218004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5 นางสาว ทักษพร  พงษป์ระดิษฐ์ 218005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6 นางสาว นัฎ  จิรัชยากุลวุฒิ 218006 Dalian medical University 
7 นาย บัญญพนต์  สคุันธมาลา 218007 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 นางสาว ปณิดา  โชคอุทร 218008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 นางสาว พิจิตรา  พินิตตานนท์ 218009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10 นางสาว เพชรรัตน์  การบรรจง 218010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11 นางสาว เพ็ญพิชชา  บัวคง 218011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นางสาว เพ็ญพิชญา  กระแหน่ 218012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
13 นาย ไพศาล  รัตนเรืองวิโรจน์ 218013 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
14 นางสาว ภัสราภรณ์  ทองแถว 218014 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 นางสาว วรกานต์  บุญขันธ์ 218015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
16 นาย วศิน  สุธีกุล 218016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 นางสาว วาสนา  ขุนจันทร์ 218017 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18 นางสาว วิมลรัตน์  ทุ่งทอง 218018 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
19 นางสาว ศิริขวัญ  เขมะชาติ 218019 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20 นางสาว สุพรรณรัตน์  บุญนิยม 218020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
21 นางสาว สุพิชญา  แสงทองพิทักษ์ 218021 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 กชกร  อุไรฤกษ์กุล 219001 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
2 นางสาว กนกกาญจน์  สุมนรัตนกูล 219002 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
3 นางสาว กรองแก้ว  ไชยบัง 219003 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
4 นาย กริช  หอมไกล 219004 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
5 นางสาว กัญชริญา  สุระชัย 219005 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
6 นางสาว กุลฤดี  สังสุทธิวงศา 219006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7 นางสาว เกษกาญจน์  ประสีระเก 219007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
8 นาย คุณานนต์  สัมพันธพงศ์ 219008 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
9 นาย จักรชลัช  คล้ายวงษ์ 219009 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
10 นาย จิตติ  จิตตาณิชย์ 219010 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
11 นางสาว จิรัฌชา  ทศันา 219011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
12 นางสาว เจณิสตา  มานะดี 219012 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
13 นาย ฉัตรชัย  ศิริรังสีโรจน์ 219013 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
14 นางสาว ชนนิกานต์  รจนาพันธ์ุ 219014 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
15 นางสาว ชนิกานต์  หงษ์ตระกูล 219015 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
16 นาย ชัชพงศ์  ไกรศรีวรรธนะ 219016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
17 นางสาว ชุติมณฑน์  ณ นรงค์ 219017 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
18 นางสาว ฐิตาพร  แสนพรม 219018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
19 นางสาว ณัชชา  พรมีไชย 219019 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
20 นางสาว ณัฐชานันท์  คณุาวัฒนานนท์ 219020 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
21 นางสาว ณัฐธินี  คล่ำดิษฐ ์ 219021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
22 นางสาว ณัฐพร  ภัทรวณิชการ 219022 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
23 นางสาว ณิชกานต์  สวัสดิชัย 219023 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
24 นางสาว ณิชชาพัชญ์  ธิติเมธีพงศ์ 219024 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
25 นางสาว ตุลาพร  วัตตธรรม 219025 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
26 นางสาว ทัชชภร  มณีวรรณ 219026 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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ลำดับ 
คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกุล 

เลขที่นั่ง
สอบ 

สถานศึกษา 

27 นาย ธนภัทร  ผ่องสวุรรณ 219027 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
28 นางสาว ธนัญญา  โมมนิทร์ 219028 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
29 นาย ธนานันต์  ศรอินทร์ 219029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
30 นาย ธาดาวุฒิ  จินดาวุฒิกุล 219030 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
31 นางสาว ธีรดา  วุฒิประสิทธิผล 219031 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
32 นาย ธีรเดช  ธีระสรรพวิทยา 219032 Dalian medical University 
33 นางสาว นัฐลดา  ตันติวาสิน 219033 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
34 นางสาว นิศานาถ  ชูศร ี 219034 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
35 นางสาว บุญญพร  โรจน์รุ่งศศิธร 219035 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
36 นางสาว บุณยวีร์  ศิริรตันพฤกษ์ 219036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
37 นางสาว บุรกลิณ  พงศ์มุรธา 219037 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
38 นาย ปรัชญา  จีวรตานนท์ 219038 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
39 นางสาว ปวีชญา  อยู่ยืนยง 219039 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
40 นางสาว ปวีย์กร  เหล่าโสภาพันธ์ 219040 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
41 นางสาว ปัณฑารีย์  คชจันทร ์ 219041 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
42 นาย พศวัต  วัลลภวรกิจ 219042 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
43 นางสาว พิชญ์สินี  ศิริโชติ 219043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
44 นางสาว พิชญิ์สินี  ดิฐรชัพงศ์ 219044 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
45 นางสาว พิชรัญญา  พรหมจักร 219045 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
46 นาย พิมพ์ไท  อุมะวรรณ 219046 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
47 นางสาว พีรดา  รัตนภาสกร 219047 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
48 นางสาว แพรวระพี  พูลสวัสด์ิกิติกูล 219048 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
49 นางสาว ภคพร  เผ่าพันธ์ 219049 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
50 นางสาว มณีรัตน  ยรรยงชัยกิจ 219050 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
51 นางสาว มนทนา  พงศพ์ยุหะ 219051 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
52 นาย มรวาน  จารง 219052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
53 นางสาว รวิสรา  จารุเชษฐ์อัศนี 219053 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
54 นาย วงศกร  อินนา 219054 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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55 นาย วทัญญู  โคมเดือน 219055 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
56 นาย วรพงศ์  เทียนไชย 219056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
57 นางสาว วรรษมน  รวิบรรเจิดกุล 219057 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
58 นางสาว วรรษมน  เล้าพูนผล 219058 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
59 นาย วิริทธินันท์  พรหมจักร 219059 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
60 นางสาว ศนัญชิดา  ศศธิรานนท์ 219060 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
61 นาย ศุภกร  อัศวราชันย์ 219061 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
62 นางสาว ศุภลักษณ์  อยู่สุข 219062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
63 นางสาว สโรชา  จุ้ยโต 219063 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
64 นาย สิทธินนท์  ธัญรัตน์ศรีสกุล 219064 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
65 นาย สิรภพ  วิจิตพาวรรณ 219065 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
66 นางสาว สิริลักษณ ์ บุญเกษม 219066 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
67 นางสาว สุภาวินี  มีแวว 219067 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
68 นางสาว อชิรญาณ์  เพ่ิมทองอินทร์ 219068 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
69 นางสาว อนัญญา  มโนภินิเวศ 219069 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
70 นางสาว อภิชญา  ขันธวิทย์ 219070 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
71 นางสาว อรพรรณ  เย็นอก 219071 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
72 นาย อัครวุฒิ  เตชาเสถียร 219072 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
73 นางสาว อัญชิษฐา  มีศริิโรจน์ 219073 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
74 นางสาว อาภีราญา  บุญคง 219074 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
75 นางสาว อารีรัตน์  หิงษสา 219075 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
76 นางสาว ไอริณ  คุรุภากรณ์ 219076 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564           
                                                 

                     
 

                (อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 


