
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  17  /2565 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขท่ีน่ังสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน  

ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 
       

ตามท่ีศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  
ได้กำหนดให้มีการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐานและการสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ศ.ป.ท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ดังต่อไปน้ี  

 
กำหนดการสอบ 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 
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 
 

 สถานทีส่อบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 ห้อง 515 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11  
   อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นางสาว กชกร  ไชยฉัตรเชาวกุล 111001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นาย กนก  ธัญญะโสภาคย์ 111002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นางสาว กรพร  รุจิชิต 111003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นางสาว กรัณฑา  พรหมช่วย 111004 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
5 นาย กรัณย์ชัย  ยศย่ิงธรรมกุล 111005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 นาย กัญจน์  ริ้วรุจา 111006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 นางสาว กุลภัสสร ์ เสกธีระ 111007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นางสาว ขวัญแก้ว  มีพวกมาก 111008 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

9 นาย จิรายุ  จันทรศ์รี 111009 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นางสาว จุติณัฏฐ์  เรืองจันทร ์ 111010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นางสาว ชญานี  จิตตรปีระเสริฐ 111011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นางสาว ชวิศา  ผดุงกาญจน์ 111012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นางสาว ชวิศา  ว่องเดชากูล 111013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นางสาว ชาคริยา  จิตสมานกุล 111014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นาย ฐิติพัฒน์  อิทธิพรไพศาล 111015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 นางสาว ณชล  อังคนาพร 111016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 นางสาว ณปภัช  อาจนาวัง 111017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 นางสาว ณพร  ภิญโญวัฒยากร 111018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 นางสาว ณัชชา  ก่อเกียรติมานะ 111019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 นางสาว ณัชชา  ธาวินพิพัฒน์ 111020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 นางสาว ณัฐนิชา  พุทธิผล 111021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

22 นางสาว ณัฐวรา  ศิรทิองถาวร 111022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 นาย ณัฐวัตร  เจรญิวัฒนวิญญ ู 111023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 นางสาว ณิชปราง  ตินทุกะสิร ิ 111024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 นางสาว ณิชาภัทท์  พลอยพลาย 111025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 นางสาว เณศรา  เปรมสุริยา 111026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 นางสาว ดวงพรรณ  พวยอ้วน 111027 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 นางสาว ดวงสุรีย์  แซแ่ต้ 111028 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29 นาย ดิสสรา  อัครศรีสวัสด์ิ 111029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 นางสาว ต้นตะวัน  ตันติเวชกุล 111030 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 นางสาว ติณณา  ศรีสมศักด์ิ 111031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นาย ทฤนห์  ท่าห้อง 111032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
33 นาย ทัศน์พล  คีรีรตัน์ 111033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 นาย ธกร  วิจิตรบรรจงดี 111034 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

35 นาย ธนกฤต  อารีย์รักษากุล 111035 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36 นาย ธนภัทร  จารักษ์ 111036 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37 นาย ธนวัฒน์  ต้ังวงศ์กิจศิร ิ 111037 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 นางสาว ธัญณัฐ  ลาชโรจน์ 111038 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 นาย ธีระพงษ์  วงค์ดี 111039 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 นางสาว นฤภัค  เทพาหุดี 111040 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

41 นางสาว นิริญญา  เราประจง 111041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 นางสาว นีรา  สัมมาวุฒิชัย 111042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43 นางสาว บุณฑิตา  ชัยนิตย์ 111043 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

44 นาย บุลเสฏฐ์  สวาทะสุข 111044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 นาย ปฏิพัทธ์  ดลตระกูล 111045 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 นาย ปราการ  หวังรัตนกุล 111046 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 นางสาว ปริญญ ์ วงศ์แกล้ว 111047 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

48 นางสาว ปริณภา  สุนทรโชติ 111048 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 นางสาว ปวีณนุช  ธนกุลบดี 111049 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50 นางสาว ปัญธิดา  พุฒิวรพันธ์ุ 111050 Dalian medical University 

51 นางสาว ปาลิดา  ธีรวรางกูร 111051 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

52 นางสาว ปาลินี  อาจคงหาญ 111052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

53 นางสาว ปิยาภัสร์  ฉัตรบริรักษ์ 111053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

54 นางสาว ปุณยาพร  เลศิศักด์ิวรกุล 111054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

55 นางสาว เปมิกา  เลิศเธียรดำรง 111055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

56 นางสาว เปรมกมล  บทไธสง 111056 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

57 นาย พชร  กวีศรศักด์ิ 111057 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

58 นาย พชรวัฒน์  โอฬารพุฒิวัฒน์ 111058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

59 นางสาว พรชนก  พุทธชาติสมบัติ 111059 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

60 นางสาว พรพิลาส  พงษ์สุวรรณ 111060 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
61 นาย พาทิศ  สุวรรณประเทศ 111061 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

62 นางสาว พิชญธิดา  เดียวตระกูล 111062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

63 นางสาว พิมชนก  ริมดุสิต 111063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 นางสาว พีรดา  อิทธิผลชัย 111064 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 นาย พีรธัช  ตรีทานยุทธ 111065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

66 นางสาว พุธิตา  ปริยกนก 111066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

67 นางสาว ฟาเดีย  แฉะ 111067 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68 นาย เฟ่ืองบุญ  ตาลกิจกุล 111068 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

69 นางสาว ภทรพร  บูรพากูล 111069 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 นางสาว ภัคธรนันท์  ฐติิภูรี 111070 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

71 นาย ภาณุพงศ์  อนุตรอังกูร 111071 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

72 นาย ภาวัช  เสียงเสนาะ 111072 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

73 นางสาว ภาวิดา  สายพวรรณ์ 111073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

74 นางสาว ภิรมณ  เพ่ิมศลิป์ 111074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

75 นาย ภูเบนทร์  วชิรพิศุทย์ 111075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

76 นาย ภูมิธัญ  วังช่วย 111076 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

77 นาย ภูริภัทร  พาณชิย์จำเริญ 111077 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

78 นางสาว มนชวัน  วงศ์วิเศษกุล 111078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

79 นางสาว มันตา  มรกตศรีวรรณ 111079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

80 นางสาว รวินันท์  ธนชยานนท์ 111080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

81 นางสาว รวินันท์  เหลืองสุขฤกษ ์ 111081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

82 นางสาว รัชดาภา  เจตนจันทร ์ 111082 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

83 นางสาว ลัลน์รดา  โชคเจริญวัฒนกุล 111083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

84 นาย วชิรากร  พูลเกิด 111084 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

85 นางสาว วณิชยา  ช่วยมาก 111085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

86 นางสาว วรัชยา  เสริมพิบูลชัย 111086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87 นางสาว วรัญญา  ปัญญาอินทร ์ 111087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

88 นางสาว วรัตม์ศรัณ  มารคไพบูลย์ 111088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
89 นางสาว วริศรา  วงศ์สถิตจิรกาล 111089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

90 นางสาว วารีรัชต์  อ้นแสน 111090 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

91 นางสาว วิชญาพร  ทำนุเกษตรไชย 111091 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

92 นางสาว วิมลิน  เพชรชนะ 111092 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

93 นางสาว วีรยา  บุญเกษมสันติ 111093 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

94 นาย ศรัณย์  วัตนวิทย์สกุล 111094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

95 นาย ศรุต  ทิวทิพย์สกุล 111095 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

96 นางสาว ศิรดา  เกษมลน้นภา 111096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 นางสาว ศิรดา  ดิฐประยูร 111097 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

98 นางสาว ศิรดา  สิมะอารีย์ 111098 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

99 นางสาว ศิรวี  เสรีวัฒนพงษ์ 111099 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

100 นางสาว ศิรัญญา  เรือนเงิน 111100 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

101 นางสาว ศุภิสรา  ศรศิลป์ 111101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

102 นางสาว สริตา  ทันวงศ ์ 111102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

103 นาย สาริน  ส่งพิริยะกิจ 111103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

104 นาย สิรวิชญ์  ชมอินทร์ 111104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

105 นางสาว สุกัญญภัทร  เมืองเกลี้ยง 111105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

106 นางสาว สุจิตรา  ศรีธรา 111106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

107 นาย สุรัฐวุฒิ  อ๊ึงวิจารณ์ปัญญา 111107 Lyceum Northwestern University 

108 นางสาว อธิญาณ  วรปัญญา 111108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

109 นางสาว อภิชญา  แก้วนามไชย 111109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

110 นาย อันฟาล  วังทอง 111110 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

111 นางสาว อาทิตยา  สะตะ 111111 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

112 นาย อินทัช  ทองวิมลพันธ์ุ 111112 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

113 นางสาว อิสรา  วงศ์รัศมี 111113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

114 นางสาว อุนนดา  สมุทรนาค 111114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

115 นางสาว ไอริณ  ศิริประภานุกูล 111115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
   ห้องศูนย์ปฏิบัติการซมิมิวเลช่ัน ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการและวิจัย 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กณิกนันท์  เทพสิมานนท ์ 112001 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นางสาว กนลรัตน์  จิระเดชประไพ 112002 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาว กมลพร  สอาดล้วน 112003 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

4 นาย กฤษณพล  อาจมาลา 112004 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นางสาว กัณฐชา  ชวนะศิลป์ 112005 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นาย กันต์  ร่วมรังษ ี 112006 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

7 นางสาว กัลยกร  เลิศสถิร 112007 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นาย กิตติภูมิ  เรือนสอน 112008 มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 นาย กุลธวัช  แสนสขุสำารญ 112009 มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 นางสาว คณิศร  เพียรอุดมกิจเลิศ 112010 มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 นางสาว คนธนันท์  คุณากร 112011 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

12 นาย จักรวรินทร์  กรุงทอง 112012 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 นางสาว จารุกัญญ ์ จานทองธิติ 112013 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นางสาว จิรฉัตร  ดวงรตัน์ 112014 มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 นางสาว จิรชญา  โชคพิพัฒน์กุล 112015 มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 นางสาว จุฑารัตน์  มณีรัตนะพร 112016 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

17 นาย ฉลองโชค  อังคณาผลกุล 112017 มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 นาย ชนวีร์  ตรีฤทธ์ิทวีสิน 112018 มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 นางสาว ชนิสรา  แดงฉำ่ 112019 มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 นางสาว ชมพูนิกข์  แสงตะวันวงศ์ 112020 มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 นาย ชาญชวัน  จันทะขาว 112021 มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 นาย ฐาปกรณ์  จั่นบำรุง 112022 มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 นางสาว ฐิตารีย์  เลิศประเสริฐศลิป์ 112023 มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 นาย ณภัทร  ดำรงไทย 112024 มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 นางสาว ณภัทร  ต้ังภาณุพงศ์ 112025 มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 นางสาว ณภัทร  รีชัยพิชิตกุล 112026 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

27 นางสาว ณัชชา  ฉันชัยพัฒนา 112027 มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 นางสาว ณัชชา  อนุรักษ์วงศ์ศรี 112028 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

29 นางสาว ณัฏฐา  พงศ์พลาญชัย 112029 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

30 นาย ณัฐชนน  เหลอืงอร่าม 112030 มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 นาย ณัฐนนท ์ โกศลัวัฒน์ 112031 มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นางสาว ณัฐนรี  ฤทธิคำรพ 112032 มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นางสาว ณิชาพร  ณัฐวุฒิ 112033 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

34 นางสาว ณิชาวีร์  จงเจริญใจ 112034 มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 นางสาว ดุสิกาญจน์  ระวิวงษ์สุรการ 112035 มหาวิทยาลัยมหิดล 

36 นางสาว ตีรณา  ช่วยรักษา 112036 มหาวิทยาลัยมหิดล 

37 นาย ธงทศ  แซ่จึง 112037 มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 นาย ธนดล  ศิริจารวุร 112038 มหาวิทยาลัยมหิดล 

39 นางสาว ธนพร  ชัยวัฒน์ 112039 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

40 นางสาว ธนพร  สิงหทศัน์ 112040 มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 นาย ธนวิชญ์  กฤชแสงโชติ 112041 มหาวิทยาลัยมหิดล 

42 นาย ธนัท  รัตนสิรพัินธ์ 112042 มหาวิทยาลัยมหิดล 

43 นาย ธรรมดา  นวังคสัตถุศาสน์ 112043 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

44 นาย ธัชพล  ฤกษ์อุดม 112044 มหาวิทยาลัยมหิดล 

45 นาย ธาวิน  เอ่ียมสิริโชติ 112045 มหาวิทยาลัยมหิดล 

46 นาย ธิตินันทน์  ราษฎร์อาสา 112046 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

47 นาย ธีธัช  ฐิตโสมกุล 112047 มหาวิทยาลัยมหิดล 

48 นางสาว นภัส  อจละนันท์ 112048 มหาวิทยาลัยมหิดล 

49 นางสาว นภัสสร  โพธ์ิม ี 112049 มหาวิทยาลัยมหิดล 

50 นางสาว นภาดา  ฟุ้งเกียรติ 112050 มหาวิทยาลัยมหิดล 

51 นางสาว นวพรรษ  ไกรวัฒนวงศ์ 112051 มหาวิทยาลัยมหิดล 

52 นางสาว นันท์นภัส  พ่วงพร้อม 112052 มหาวิทยาลัยมหิดล 

53 นาย บัญญวัต  เอ้ืออารักษ์ 112053 มหาวิทยาลัยมหิดล 

54 นางสาว บุญชิตา  บุญแก้ว 112054 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

55 นาย บุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์ 112055 มหาวิทยาลัยมหิดล 

56 นาย บุรินทร์พศ  โชติกวนิชย์ 112056 มหาวิทยาลัยมหิดล 

57 นางสาว เบญญาภา  ตันติศิริกุล 112057 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

58 นางสาว ปณตพร  จันทรโคลิกา 112058 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

59 นางสาว ปณิตา  ศศานนท์ 112059 มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 นางสาว ปทิตตา  สอนสุภาพ 112060 มหาวิทยาลัยมหิดล 

61 นาย ปุณณวิช  งามเลิศนภาภรณ์ 112061 มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 นาย พชร  รักตะกนิษฐ 112062 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

63 นาย พชร  วงศ์วิจิตร 112063 มหาวิทยาลัยมหิดล 

64 นางสาว พชรดา  ตรีคุณ 112064 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

65 นางสาว พรพิชชา  ตุลยาเดชานนท์ 112065 มหาวิทยาลัยมหิดล 

66 นางสาว พรรษชล  เสรมิทอง 112066 มหาวิทยาลัยมหิดล 

67 นางสาว พราว  ทรงศิวิไล 112067 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

68 นาย พลกฤต  วิมลมงคลพร 112068 มหาวิทยาลัยมหิดล 

69 นางสาว พลอยชมพู  พงษ์วิวัฒนชัย 112069 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

70 นางสาว พัสวี  สัมพันธ์ 112070 มหาวิทยาลัยมหิดล 

71 นางสาว พิมพ์ภัทรา  ฉายเพ่ิมศักด์ิ 112071 มหาวิทยาลัยมหิดล 

72 นางสาว พิมพ์มาดา  ชัยประเสริฐ 112072 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

73 นาย พีรพัฒน์  เสรขีจรจาร ุ 112073 มหาวิทยาลัยมหิดล 

74 นางสาว พีรยา  พรหมวิทักษ ์ 112074 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

75 นาย พีรวิชญ์  ศรีเจริญชัย 112075 มหาวิทยาลัยมหิดล 

76 นางสาว เพรา  พุ่มไพศาลชัย 112076 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

77 นางสาว ภัทรวดี  คุณากรองค์ 112077 มหาวิทยาลัยมหิดล 

78 นางสาว ภาณิน  อนุรักษ์รุ่งโรจน์ 112078 มหาวิทยาลัยมหิดล 

79 นางสาว ภิมกัญญา  หลวิ 112079 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

80 นางสาว มนัชญา  เก้ือทิพย์วิทยา 112080 มหาวิทยาลัยมหิดล 

81 นาย มนัสวิน  เดชเลย์ 112081 มหาวิทยาลัยมหิดล 

82 นางสาว เมธาพร  กนกวรานนท์ 112082 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

83 นางสาว เมธิยา  ชัยสวัสด์ิ 112083 มหาวิทยาลัยมหิดล 

84 นางสาว โมนา  ดวงฤดีสวัสด์ิ 112084 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

85 นางสาว โยษิตา  กรุงทอง 112085 มหาวิทยาลัยมหิดล 

86 นางสาว รมิตา  เฉลิมชุติเดช 112086 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

87 นางสาว รวิภา  นุ่นงาม 112087 มหาวิทยาลัยมหิดล 

88 นาย รักสยาม  อนุรักษ์วงศ์ศรี 112088 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

89 นาย ริชธนา  พรสมบูรณ์ศิร ิ 112089 มหาวิทยาลัยมหิดล 

90 นางสาว ลภัสรดา  ต้ังสทิธิโชค 112090 มหาวิทยาลัยมหิดล 

91 นาย วชนน  อิทธิไกรเจริญ 112091 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

92 นางสาว วนัชพร  ศุภโชคชลกุล 112092 มหาวิทยาลัยมหิดล 

93 นาย วรพล  ลลีาฤทธ์ิ 112093 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

94 นางสาว วรรณวนัช  กรสีุระเดช 112094 มหาวิทยาลัยมหิดล 

95 นาย วรรณศิลป์  สลีวงศ์ 112095 มหาวิทยาลัยมหิดล 

96 นางสาว วัจนี  อมรวัชรพงศ์ 112096 มหาวิทยาลัยมหิดล 

97 นาย วิชชากร  แก้วจินดา 112097 มหาวิทยาลัยมหิดล 

98 นาย วิชญ  นีรนาทภูรี 112098 มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 นาย ศักดิพัฒน์  ทรพัย์อัประไมย 112099 มหาวิทยาลัยมหิดล 

100 นางสาว ศิรดา  ลีลาพงศ์ 112100 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

101 นางสาว ศิริลักษณ ์ เมธีกุศลธาร 112101 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

102 นางสาว ศุภลักษ์  ไตรรัตนธาดา 112102 มหาวิทยาลัยมหิดล 

103 นาย ศุภวิชญ์  เหมพรวิสาร 112103 มหาวิทยาลัยมหิดล 

104 นาย ศุภสัณห์  พงษส์าระนันทกุล 112104 มหาวิทยาลัยมหิดล 

105 นางสาว ศุภิสรา  เมฆกระจ่าง 112105 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

106 นาย เศรษฐพงศ์  เมตตาประสพกิจ 112106 มหาวิทยาลัยมหิดล 

107 นางสาว สมฤทัย  ประยงค์พันธ์ 112107 มหาวิทยาลัยมหิดล 

108 นางสาว สลิล  ประเทืองสิทธ์ิ 112108 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

109 นาย สันติภูมิ  มัจฉาชาญ 112109 มหาวิทยาลัยมหิดล 

110 นางสาว สิริกร  อมรวิกัยกุล 112110 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

111 นางสาว สิริกาญจณ ์ ฤทัยเจตน์เจริญ 112111 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

112 นางสาว สุตาภัทร  สารกิจพันธ์ 112112 มหาวิทยาลัยมหิดล 

113 นางสาว อติญา  สุวรรณกิจ 112113 มหาวิทยาลัยมหิดล 

114 นาย อธิศ  กิจสิริพันธ์ุ 112114 มหาวิทยาลัยมหิดล 

115 นาย อัครวินท์  เชาว์ประดิษฐ์ 112115 มหาวิทยาลัยมหิดล 

116 นาย อุกฤษฎ์  ตนะทิพย์ 112116 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  วิทยาลัยศลิปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง LAB อาคาร C ช้ัน 2 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นาย กษิดิศ  สิงหวุฒิกาญจน์ 113001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นาย เกริกไกวัล  ทองอุบล 113002 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 นาย คฑาทอง  อิทธิพรนุสนธ์ิ 113003 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นาย คณาพงศ์  เสกสรรพานิช 113004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นาย จารุวิชญ์  พงษ์อำนวยกฤต 113005 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 นางสาว จิณณพัต  ผิวผอ่ง 113006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 นางสาว จิดาภา  นาวา 113007 มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 นางสาว จิรัชญา  การงาน 113008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 นางสาว จีน่า  วัฒนสังสุทธ์ิ 113009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นาย เจษฎากร  คำโท้ 113010 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 นางสาว ชญาภา  นามคีรี 113011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 นางสาว ชนานันท์  ศิรกิำธร 113012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13 นางสาว ชนาภา  ศาสตระบุรุษ 113013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 นาย ชิษณุพงศ์  อุตโนคาร 113014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15 นาย แซนด์  ศิวายพราหมณ์ 113015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นาย ญาณภัทร  ปัญญาสถิตพงศ์ 113016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 นางสาว ญาดา  เอ้ือพันธ์ุพงศ์ 113017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นาย ณฐชนม์  อินทพิบูลย์ 113018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นางสาว ณันท์นภัส  อุปยอด 113019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

 

- 11 - 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
20 นางสาว ณิชา  สำเนียงดัง 113020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 นาย ทองธรรม  ปรารมภ์ 113021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 นางสาว ทอรุ้ง  ชูวงษ์ 113022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 นาย ธนกร  สมสิทธ์ิ 113023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 นาย ธนภูมิ  ตรีทิพยบุตร 113024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 นาย ธัชนนท์  ประสิทธิเมตต์ 113025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 นางสาว นภัสวรรณ  บัวศรี 113026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 นาย นรภัทร  สิทธิตัน 113027 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นาย นวพล  จารุจิตติธร 113028 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 นางสาว นัทธมน  ศรีฝัน้ 113029 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 นางสาว บรรณพร  รุ่งเจริญพร 113030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 นางสาว บัณฑิตา  เที่ยงใจ 113031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32 นางสาว ปัณฑา  ปัญจทรัพย์ 113032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33 นางสาว พศิกา  เช้ือสะอาด 113033 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

34 นางสาว พิมพ์นารา  จนัทร์บ่อน้อย 113034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 นางสาว เพ็ญศิริ  บุญภิรมย์ 113035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 นางสาว เพลงอัปสร  คำรังษี 113036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37 นาย ภคิน  คุณยศย่ิง 113037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38 นางสาว ภัทรภร  จุ่นเจริญ 113038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

39 นาย ภัทรวุฒิ  เขื่อนเมือง 113039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 นาย ภาดา  กาญจนวิภาดา 113040 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

41 นาย ภูพาน  เกิดอยู่ 113041 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

42 นางสาว มนภัทร  ภัทรศิริกุล 113042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

43 นางสาว มนัสวี  กิจสมมารถ 113043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 นางสาว มัลลิกา  อาจวิชัย 113044 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 นางสาว รสธรณ์  ตันติสิทธิกร 113045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46 นางสาว รุ้งพราย  สุขเก่า 113046 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

47 นางสาว วารุณี  เครือแก้ว 113047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

 

- 12 - 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
48 นาย ศตวรรษ  ใจสธุำ 113048 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

49 นาย ศิร์ณรัณ  น่ิมพานิชย์ 113049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

50 นาย ศุภกร  ศรประสิทธ์ิ 113050 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

51 นาย ศุภกฤต  สวรรค์คณากร 113051 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

52 นางสาว ศุภกานต์  สนธิคุณ 113052 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

53 นางสาว ศุภาพิชญ์  จิณะ 113053 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

54 นางสาว ส่องดาว  สุวรรณประสพ 113054 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

55 นางสาว สารินี  ตันศิร ิ 113055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

56 นางสาว สิริกร  อาจิตปุญโญ 113056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

57 นาย สุรกฤษณ ์ พิพัฒน์อุปถัมภ์ 113057 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

58 นาย โสภณัฐ  ขอสวัสด์ิ 113058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

59 นางสาว อรวิศา  จินดาพงษ์ 113059 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 นางสาว ไอลดา  เอกอัคราภิบาล 113060 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

61 นางสาว วิสสุตา  สุขเสถียรวงศ์ 113061 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

62 นางสาว สุญาดา  บัวทอง 113062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4  อาคารสารสนเทศ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกมน  ศิริแสงตระกูล 114001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นาย กฤษฏิยชญ์  เจตินัย 114002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นาย กฤษณพงศ์  ศริิขันธ์ 114003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 นางสาว กานดา  มุ่งเจริญพร 114004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 นางสาว จัสมิณ  จันทเวทย์ศิริ 114005 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 นางสาว จิรัชญา  เทพพรมวงศ์ 114006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 นางสาว จิรัชญา  ศรีเพชร 114007 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 นางสาว จิรัชยา  สุพรรณ 114008 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 นางสาว จิราพัชร  เฉลมิถิ่น 114009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 นาย ชนากานต์  เลิศการวิจัย 114010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

11 นางสาว ชลิตา  ประสิทธ์ิผล 114011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 นางสาว ชุติกาญจน์  ต้ังวรนันท์สกุล 114012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 นางสาว ญาณิศา  ผุยขนัธ์ 114013 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นางสาว ฐิตาภรณ์  ทรพัย์โคกสูง 114014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นางสาว ฐิติชญา  จิตรเอก 114015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 นาย ณฐพร  สอดโคกสูง 114016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 นาย ณัฐกฤต  อาภาจิรสกุล 114017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 นางสาว ณัฐชยา  ลิม้ธนะกุล 114018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 นางสาว ณัฐณิชา  จะเรยีมพันธ์ุ 114019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 นาย ธนกฤต  บุญชัย 114020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 นาย ธนภัทร  ถนอมดำรงศักด์ิ 114021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 นาย ธนาพล  แสงสว่าง 114022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นางสาว ธัญยาพร  ธ.น.นาม 114023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นาย ธีรดล  มะระวัง 114024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 นางสาว ธีรรัตน์  เพ็งสุข 114025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 นาย เธียรปวีณ  บุญเสร็จ 114026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 นาย นรวิชญ์  หลีเจริญ 114027 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 นางสาว นัทธมน  สีอ่อน 114028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 นางสาว นันทิชา  วรรณสา 114029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 นางสาว นิภาวรัชญ์  โกยโภไคสวรรค์ 114030 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 นางสาว นีติชยา  ประทุมทิพย์ 114031 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 นางสาว บุรัสกร  กฤษดาวาณิชย์ 114032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 นางสาว ปวีณ์นุช  สุขสถิตย์ 114033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 นางสาว ปัณฑารีย์  จิตร์ราศรี 114034 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35 นางสาว ปานชีวา  สุขสวุรรณ 114035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

36 นางสาว ป่ินเพชร  วิเชียรแสน 114036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37 นางสาว ปิยดา  ลุสมบัติ 114037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

38 นาย ปิยะศักด์ิ  ล้ำวิริยะกุล 114038 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

39 นาย ปุณณภพ  ศรบุีญ 114039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

40 นาย พงศกร  จันทะพิมพ์ 114040 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

41 นางสาว พรรณทิพย์  ครุุศาสตรา 114041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

42 นางสาว พรรณภัทร  รจุิตานนท์ 114042 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

43 นางสาว พรลภัส  จารพัุนธ์ 114043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 นาย พิชญุตม์  พกุลพงศา 114044 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 นางสาว พิมพิศา  กาลญัญุตา 114045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 นางสาว เพชรชมพู  ศรีแสงนิล 114046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นาย ภัทร  กรณฐัภาส 114047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นาย ภูริพงษ์  ทังสมบัติ 114048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 นางสาว รติรัตน์  ธรรมสารวรกิจ 114049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 นางสาว รมัณยา  ดอนมะยา 114050 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 นาย รังสิมันต์  แก้วเป็นบุญ 114051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นางสาว รัญชิดา  ลาสา 114052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

53 นางสาว ลลิตา  หาญวงศ์ 114053 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 นางสาว ศศิชา  ศิริฉาย 114054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55 นาย ศุภกร  ย่ิงธงชัย 114055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

56 นางสาว สโรชา  บุญศรรีัมย์ 114056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

57 นางสาว สิตา  ส่งสิริฤทธิกุล 114057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

58 นางสาว สิยามณฑ์  คำล้าน 114058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

59 นางสาว สิริยากร  ไชยแสง 114059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

60 นาย สิริวิชญ์  เทพอวยพร 114060 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

61 นางสาว อภิญญา  พุฒิปัญญากุล 114061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

62 นางสาว อภิสรา  จันทรแ์ก้ว 114062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

63 นาย อัครพล  รุจริาวินิจฉัย 114063 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

64 นางสาว อาภารัศม์  อัสสมงคล 114064 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ไพลิน)  ช้ัน 5  อาคาร 3 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนิษฐา  ปานสุวรรณ 115001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2 นาย กมัยธร  แก้วม ี 115002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3 นางสาว กฤตพร  ขวัญแก้ว 115003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4 นางสาว กุลวรา  จุลละครินทร ์ 115004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

5 นางสาว เกวลิน  ช่อมณี 115005 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

6 นาย จิรกฤต  ใจแขง็ 115006 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

7 นาย จิรพัฒน์  ลกัษมีการค้า 115007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

8 นางสาว ฉัตรยาธร  สินธ์ุศิริพันธ์ 115008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

9 นางสาว ชนิกา  เพ็ชรราน 115009 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10 นาย ชยพล  อิทธิธนกุล 115010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

11 นางสาว ณัชชา  ยุ้งเก้ียว 115011 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

12 นางสาว ณัฐกานต์  วัฒนพุฒิพฤฒ 115012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13 นางสาว ณิชกมล  วัฒนธนากรกูร 115013 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

14 นาย ดนุวัส  ฉัตรแกว้มณี 115014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

15 นาย เตชัส  สุขเผือก 115015 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

16 นางสาว เตชินี  เพชรภาน 115016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

17 นางสาว ธนภรณ์  โทรตัน์ 115017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

18 นางสาว ธมกร  เส็นเนียม 115018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

19 นางสาว ธัญพิชชา  อูมา 115019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

20 นางสาว ธันยมัย  แจ้งอักษร 115020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

21 นาย นภกฤต  ศิริพิทยกุล 115021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

22 นางสาว นันท์นภัสรณ์  เจริญธนเกษม 115022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

23 นางสาว ปรายฟ้า  สุขเก้ือ 115023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

24 นางสาว ปุณยนุช  ลีเลศิพันธ์ 115024 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

25 นางสาว พรปวีณ์  จิตประสาน 115025 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

26 นาย พัทธดนย์  เกลีย้งจันทร์ 115026 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

27 นาย พิสิษฐ์  ฉมิเพ็ชร์ 115027 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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28 นาย พีรยช  วรรณโก 115028 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

29 นางสาว เพชรจรัส  บรรจงช่วย 115029 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

30 นาย ภัควัต  อรัญมาลา 115030 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

31 นางสาว ภัทรลภา  ณ ระนอง 115031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

32 นางสาว มิญญา  สุรญาณณ์ 115032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

33 นางสาว เมริษา  วิรุฬห์ไพศาล 115033 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

34 นาย วทัญญู  แซ่ต้ัง 115034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

35 นาย วรเมธ  วงศ์สำราญ 115035 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

36 นางสาว วิภาวี  ชุมช่วย 115036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

37 นางสาว วิรมณ  พันธ์เชย 115037 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

38 นางสาว วีรยา  ความมานะ 115038 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

39 นาย วุตตินันท์  ผลดีเย่ียม 115039 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

40 นางสาว ศุภวรรณ  เกลีย้งจุ้ย 115040 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

41 นาย สิทธินนท์  ไทยทอง 115041 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

42 นางสาว อภิสมัย  ชินกาญจนโรจน์ 115042 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

43 นางสาว อริยา  แสงขาว 115043 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ห้องปฏิบัติการ GE (คอมพิวเตอร์) ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) ห้อง 501 และ ห้อง 502     

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กมนนัทธ์  วังสถาพร 116001 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นางสาว กอพลอย  ใจละม่อม 116002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นาย กาบกมล  ลิมังกูร 116003 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นาย กิตติโชติ  แซ่แต้ 116004 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นาย กิตติพัฒน์  ลีลาอดิศร 116005 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นางสาว งามลักษณ์  โกวิทเสถียรชัย 116006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นางสาว จิตรศิริ  จันทะศรี 116007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นาย จิรภัทร  จริาตระกาล 116008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9 นางสาว ฉัตรพร  ต้นโพธ์ิทอง 116009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นาย เฉลิมพล  กุมพิมล 116010 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสาว ชญานันทน์  ก้องฟ้าภักดิพงศ์ 116011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาว ชนกสม  ตระกูลไตรตรึง 116012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นางสาว ชนัญชิดา  บัณฑูรประยุกต์ 116013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นาย ชยธร  สุจินตกาวงศ์ 116014 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นาย ชัยธัช  เกตุผาสุข 116015 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นางสาว ชาลิสา  สินเสรีกุล 116016 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นางสาว ชุติมน  ศิริจางคพัฒนา 116017 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นาย โชติวุฒิ  อัครธัญญรัตน์ 116018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 นางสาว ญาณภัทร  เหมประชิตชัย 116019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 นางสาว ญาณิศา  ชูพินิจ 116020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 นางสาว ณัฏฐณิชดา  ทองสีจัด 116021 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 นางสาว ณัฏฐณิชา  ห่วงอาวรณ์ 116022 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 นางสาว ณัฐกมล  อุดมแสวงโชค 116023 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 นางสาว ดลกมล  นันทธ์นะวานิช 116024 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 นางสาว แทนหทัย  วงศ์บุญเกิด 116025 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 นาย ธรากร  พัฒนจันทร ์ 116026 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 นางสาว ธัญญรัตน์  วรวิชยาภรณ์ 116027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 นาย ธิติวุฒิ  ชูเกียรติไพศาล 116028 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 นาย ธีรวีร์  ชอบธรรมสกุล 116029 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 นางสาว นพรรณ  พิมพ์ขาวขำ 116030 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 นางสาว นภัสสร  ศรีอ่อน 116031 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 นาย นฤเศรษฐ ์ เกษณา 116032 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33 นาย บัญญวัต  มุติวัฒนาสวัสด์ิ 116033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 นาย บูภวัฏฐ์  หลายวิจิตร 116034 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 นางสาว ปทิดา  พรรักษมณี 116035 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 นาย ปวิธ  หาญชาญชัยกุล 116036 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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37 นางสาว ปวีณ์นุช  บูรณพาสน์ 116037 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

38 นางสาว ปาลีรัตน์  ชีวะสาธน์ 116038 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 นางสาว ปิยาพัชร  จตุพรจรัสกุล 116039 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 นางสาว ปิยาพัชร  ปัตตะนุ 116040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 นางสาว ปุณยาพร  ผลสนอง 116041 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 นางสาว พรรษชล  วชิระสิริกุล 116042 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 นาย พร้อมเพชร  ทองธิเลิศ 116043 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 นางสาว พิจาริน  โกษาคาร 116044 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 นางสาว พิชชาภรณ์  อนันตโชติ 116045 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 นางสาว เพชรแท้  หวนนากลาง 116046 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 นาย ภาธร  ฤกษ์พิบูลย์ 116047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 นางสาว ภาสินี  พงษ์พัฒนะ 116048 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

49 นางสาว เมษินี  มีหกวงศ์ 116049 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 นางสาว รดา  ธรรมสารวรกิจ 116050 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 นางสาว วันทนีย์  สูติพันธ์วิหาร 116051 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 นาย วุฒิพงษ์  กิตตินววิธ 116052 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นาย เวย์เวช  สถิตย์ปัญญาพันธ์ 116053 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 นาย ศรัณศรณ์  อุทยัวิชากุล 116054 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

55 นางสาว สมิตา  บัวเอ่ียม 116055 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 นางสาว สิรัญญา  สุชาตะวัฒน์ 116056 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

57 นางสาว สิริยากร  ไหลสงวนงาม 116057 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

58 นางสาว สุประวีณ์  งามจันทราทิพย์ 116058 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

59 นางสาว สุริวัสสา  ศรีศลิป์โสภณ 116059 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 นางสาว หทัย  เชาวน์วาณิชย์กุล 116060 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

61 นาย อชิรวัชร์  วัตตกุล 116061 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

62 นางสาว อธิชา  สุขวิบูลย์ 116062 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 นางสาว อนิสสรา  เบ็ญราฮีม 116063 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

64 นาย อภิณัฐ  เอกชัยไพบูลย์ 116064 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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65 นางสาว อาจรีย์  สรรพกิจ 116065 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

66 นางสาว อุนนดา  รุจิระลาวัณย์ 116066 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

67 นางสาว เอมขวัญ  เตชะวิเชียร 116067 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   ห้อง SC2038 – SC2039 สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช้ัน 2 
   อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นางสาว กรองรัตน์  ธรรมโชติ 117001 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

2 นาย กฤษฎา  ทัศม ี 117002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3 นางสาว กัญจนพร  อัครวรินทร์ชัย 117003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

4 นางสาว กุลธิดา  พิทักษ์ภิรมย์สุข 117004 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

5 นาย คณัสนันท ์ สมัมากสิพงศ์ 117005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 นางสาว งามลักษณ์  บุญม ี 117006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

7 นางสาว จีณณา  พงศ์วิไล 117007 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

8 นาย ฉันทวัฒน์  ตันอภิรมย์ 117008 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

9 นางสาว ชมชไม  ใช้เทยีมวงศ์ 117009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

10 นางสาว ชุติญดา  ไชยทอง 117010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11 นางสาว โชติรส  เต็มประเสริฐ 117011 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

12 นางสาว ญาณินี  พรหมงาม 117012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13 นางสาว ญาดา  จันทรส์ุวรรณ 117013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

14 นางสาว ญาดา  บุนนาค 117014 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

15 นางสาว ฐิติพร  มนทการติวงศ์ 117015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

16 นาย ณัฏฐ์ชวัล  คงคาเพชร 117016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

17 นางสาว ณัฐชยา  ธนสารสวนแตง 117017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

18 นางสาว ณัฐนันท ์ บุญญานิชยกุล 117018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 นางสาว ณัฐสุดา  ปัญญายุทธศักด์ิ 117019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

20 นางสาว ณิชกมล  พิเสฎฐศลาศัย 117020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

21 นางสาว ณิชดากรณ์  เสรีกุล 117021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
22 นางสาว ณิชมน  อินทรเ์รืองศรี 117022 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 นางสาว ณิชากมล  ชาญอนุรักษ ์ 117023 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

24 นางสาว ณิชาภัทร  ดาวสดใส 117024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

25 นางสาว ทิพย์วรรณ  แซ่โกว 117025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

26 นาย ธนภัทร  เจตน์พิพัฒนพงษ์ 117026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

27 นาย ธนิศร  ฮง 117027 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

28 นางสาว ธมลวรรณ  ภู่อมรรัตน์ 117028 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

29 นาย ธีร์ธวัช  ช่วยชาติ 117029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 นางสาว นนทกร  ดังขนุทด 117030 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 นางสาว นรพร  ย้ิมประเสริฐ 117031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

32 นางสาว นันนิตา  สเตฟานน่ี ฮาร์ด้ี 117032 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

33 นางสาว นิธิพร  ไทยสยาม 117033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

34 นาย เนาฟัล  ปุยุ 117034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

35 นางสาว ปริณดา  อัศววิโรจน์กุล 117035 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

36 นาย ปฤณ  ศรีอารยิะรุ่งเรือง 117036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

37 นางสาว ปัณฑรีย์  แท่งทอง 117037 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

38 นางสาว ปัณฑารีย์  เตียรถ์สุวรรณ 117038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

39 นาย ปัณณกานต์  สอนตระกูล 117039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

40 นางสาว พัชราภรณ์  กุยแก้ว 117040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

41 นางสาว พิชญ์สุชา  เจรญิศักด์ิธนกุล 117041 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

42 นางสาว พิชามล  แรงกล้า 117042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

43 นางสาว พิมญดา  ปาละคะเชนทร์ 117043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

44 นางสาว พิสชา  พรหมลิขิตชัย 117044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

45 นางสาว พุทธิตา  ธรรมสารโสภณ 117045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

46 นางสาว ภาษิตา  สุขประเสริฐ 117046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

47 นางสาว มณีทิพย์  หมอต้ิน 117047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

48 นางสาว มัญชุพร  ปริวัฒนศักด์ิ 117048 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

49 นางสาว มุทิตา  บุษปวนิช 117049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
50 นางสาว เมธาวี  พงษ์ไพบูลย์ 117050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

51 นางสาว รวมพร  ทิพย์รกัษา 117051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

52 นางสาว วรเกษร์  พูนไธสง 117052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

53 นางสาว วรรณรัตน์  แปงเคร่ือง 117053 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

54 นางสาว ศศิกานต์  มาลมีงคล 117054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

55 นาย สินธู  วงษ์ทองดี 117055 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

56 นาย สุกฤษฏ์ิ  รักแดง 117056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

57 นาย สุกิตติ  เตชะปฏิภาณดี 117057 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

58 นางสาว สุชัญญา  สองเมือง 117058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

59 นางสาว เสาวภา  ชฎารัตน์ 117059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

60 นางสาว อนัญญา  อาฮูยา 117060 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

61 นาย อภิสิทธ์ิ  จองธนสุขเกษม 117061 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

62 นาย อภิสิทธ์ิ  มาดขาว 117062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

63 นางสาว อรัชภรณ์  โคตรศรีวงษ์ 117063 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

64 นางสาว อลิชา  สุขข ี 117064 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

65 นางสาว อัญชิสา  วัฒนศรีเมือง 117065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

66 นางสาว อัญชิสา  เศรษฐ์สิริภักดี 117066 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

67 นางสาว อุมคอมซาอ์  สะแลแม 117067 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

68 นาย มรรษกร  วงศ์สายสุวรรณ 117068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ปราบไตรจักร 44 ช้ัน 4 อาคารปราบไตรจักร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นาย กนกชัย  ตลอดกาล 118001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาว กนกอร  ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ 118002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นางสาว กัญญาณฐั  ทพิย์ถิระพงศ์ 118003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาว กัญญาพัชร  สดุพิมศรี 118004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นาย กิตติพงษ์  ช่ังภู่ 118005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นาย คมกฤช  บุญขา่ย 118006 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
7 นาย เจตนันท์  เทียนสว่างกุล 118007 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นาย ฉันทวัฒน์  คลา้ยสุบรรณ 118008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 นาย ชนาธิป  ขำเอ่ียม 118009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 นางสาว ชนิสรา  ศิริวัฒน์ 118010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาว ชิดชนก  ชินไชยชนะ 118011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นางสาว ณัฐชตา  ล้อชัยเวช 118012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 นาย เตชินท์  วงศ์สมุท 118013 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 นางสาว ทัชนิกา  ขันจนัทร์ 118014 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นางสาว ทิพพาพร  วะเศษสร้อย 118015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นาย ธนกฤต  สังข์ทอง 118016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17 นาย ธนพล  เล้าเจริญสกุล 118017 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 นาย ธัชชัยภูเมศ  รฐารุ่งชัยโชคนิธิ 118018 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นางสาว ธัญญาอรอัณณ์  ชูลักษณะเดชา 118019 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 นางสาว ธัญวรัตน์  พูลพร 118020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 นางสาว ธิญาดา  อนันต์ศิลา 118021 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22 นางสาว นิษฐกานต์  เศรษฐรักษ์จริา 118022 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 นางสาว บุญรักษา  ฉิมช้ัน 118023 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นาย ปกป้อง ฤทธ์ิขจร  ต้ังใจ 118024 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 นางสาว ประพิณพร  ศรีสว่าง 118025 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

26 นาย ปริญญา  รวมคำ 118026 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นางสาว ปัณฑารีย์  กิจพ่วงสุวรรณ 118027 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นางสาว ปัณณะระสี  วชิรวัฒก์ 118028 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาว ปุณณภา  กระแสร์ตานนท ์ 118029 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 นางสาว ปุณณภา  ธัญญเจริญ 118030 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

31 นางสาว พันไมล์  เก้ือสกุล 118031 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32 นางสาว พิชชา  ชีพอารนัย 118032 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33 นางสาว พิชญาภา  ตางจงราช 118033 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

34 นางสาว พิมพ์พิศา  ปันต๊ิบ 118034 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
35 นาย ภาณุวัฒน์  เอียกุล 118035 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

36 นาย ภานุวัฒน์  รัสสัยการ 118036 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

37 นางสาว รัชนีกร  คำลือ 118037 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

38 นาย รัฐพล  เพ็งคำ 118038 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39 นาย วราวุธ  เพ็งทอง 118039 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40 นาย วริทธ์ิ  เดชะไกศยะ 118040 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41 นางสาว ศศิฌา  จิวหานังกุล 118041 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

42 นางสาว สกุลทิพย์  กวยลี 118042 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43 นางสาว สิรีนน่า  โชโลส 118043 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นางสาว สุพิชญา  คงธีรภัทร 118044 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

45 นาย อธิคุณ  วิวรวงษ์ 118045 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

46 นางสาว อภิญญา  แดงลา 118046 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47 นาย อัครวินท์  รัชตะสาคร 118047 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

48 นาย เอกดนัย  อันปัญญา 118048 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

49 นางสาว เอม  ฤทธ์ิวิรุฬห์ 118049 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

50 นางสาว ไอยวริญท์  ภูรพัิฒน์เดชาธร 118050 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

51 นาย คมกฤช  บุญมาคำ 118051 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

52 นางสาว ญาตาวี  พรหมม ิ 118052 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้อง Simulation Clinic ช้ัน 4 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ (12/1)  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กชพร  โชคณัฐกุล 119001 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2 นาย กฤษณะพงศ์  เกียรติธนศักด์ิ 119002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นาย กลชาญ  เลิศสนเมธากุล 119003 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

4 นางสาว กัญญ์ณพัชร  ธนเสฐกุลนันท ์ 119004 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

5 นางสาว กัญญาภัค  โรจนรัตนางกูร 119005 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

6 นางสาว กัลยภรณ์  บุรพพงษานนท์ 119006 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

7 นาย จิรภัทร  ช่อผกา 119007 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

8 นางสาว ชฎากร  โล่ห์สวุรัตน์ 119008 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

9 นางสาว ชนาภัทร  ชีวาวัฒนชัย 119009 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

10 นางสาว ชนิดา  สัสส ี 119010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นาย ชยธร  เครือบุตรดา 119011 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

12 นางสาว ชวัลลักษณ์  ย้ิมประเสริฐ 119012 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

13 นางสาว ชัญญ์พัชร์  พุฒิวชัยพงศิริ 119013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

14 นางสาว ญาณาภรณ์  โตเกษร 119014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นางสาว ญาลฎา  อรรถาเวช 119015 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

16 นาย ฐิติภัทร์  ทังสมบัติ 119016 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

17 นางสาว ณภัทร  ธรานนท์ 119017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

18 นาย ณวัสพล  ภูพงศ์บุญญฤทธ์ิ 119018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

19 นางสาว ณัฐธยาน์  อักษรชาติ 119019 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

20 นางสาว ณัฐปภัสร์  ธรรมปวรรตน์ 119020 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

21 นาย ณัฐสิทธ์ิ  เลิศวัฒนชัย 119021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

22 นาย ดุษฎี  กรีพานิช 119022 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

23 นาย ทัศน์ศิลป์  กะการดี 119023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นางสาว ทิพานัน  อังจารุศิลา 119024 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

25 นางสาว ธนพร  สุขประเสริฐ 119025 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

26 นาย ธนภัทร  เทียมวรรณ 119026 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

27 นางสาว ธนวรรณ  นาคเปรม 119027 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

28 นางสาว ธนัชชา  หอมสุขใจ 119028 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

29 นาย ธนากร  ไทรงาม 119029 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

30 นาย ธนานันต์  โรจน์พานิช 119030 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

31 นาย ธภัทร  นิลพันธ์ุ 119031 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

32 นาย ธาม  ปาละสมิทธ์ิ 119032 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

33 นาย ธีรัช  มโนทรัพย์ศักด์ิ 119033 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

34 นางสาว นนทวรรณ  เทียรประมุข 119034 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

35 นางสาว นภสร  สำราญ 119035 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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36 นางสาว นริศรา  ผิวอ่อน 119036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

37 นางสาว นฤภร  สหัสโอฬาร 119037 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

38 นาย นิลดิศ  นิลกำแหง 119038 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

39 นางสาว นูรฟิฏรดาว  มั่นใจเกษตร 119039 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

40 นางสาว เบญจพร  สุริยะ 119040 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

41 นางสาว ประภัสสร  บุตรสาลี 119041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

42 นางสาว ปริญฎา  ยีเจะโซะ 119042 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

43 นางสาว ปัญฑิตา  คู่หมืน่ไวทย์ 119043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

44 นาย ปัณญ์  จักรเมธากุล 119044 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

45 นางสาว ปิยะสุดา  ภูดินดาน 119045 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

46 นาย พบโชค  เจียมพิทยานุวัฒน์ 119046 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

47 นางสาว พิชญ์สินี  วีระธรรมนูญ 119047 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

48 นาย พิชยะ  ต้ังชีวินศิริกุล 119048 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

49 นางสาว พิมพกาญจน์  พันธ์ุศิลา 119049 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

50 นางสาว เพชรสุคนธ์  ขนัธอารี 119050 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

51 นางสาว ฟารินดา  เบ็ญจลักษณ ์ 119051 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

52 นางสาว ภัคณัฏฐ์  ภูวโชติพิพัฒน์ 119052 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

53 นางสาว ภาวิตา  กิตติทนนท์ชัย 119053 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

54 นางสาว ภาสินี  บุญช่วยเหลือ 119054 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

55 นาย มงคล  โชคสถาพร 119055 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

56 นาย รวินท์วัฒน์  จนัทน์มาลา 119056 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

57 นางสาว รัญชนา  โอชารส 119057 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

58 นางสาว รินรดา  จิรรุจนิานนท์ 119058 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

59 นาย วนันต์ชัย  พานิชอิงอร 119059 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

60 นางสาว วรรณ์วริสา  กฤติยาศรีสุเมธ 119060 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

61 นางสาว วรินทร  สมัญญาภรณ์ 119061 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

62 นาย วัชรชัย  ธีรสถาพร 119062 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

63 นาง ศมล  ภาคภูมิกมล 119063 Dalian medical University 
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64 นางสาว ศศิธร  ตันติพงศ์อาภา 119064 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

65 นาย ศิรวิทย์  คงทวี 119065 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

66 นางสาว ศิริพร  รัตนสมบัติ 119066 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

67 นางสาว ศิริภัสสร  ต่ออุดมศักด์ิ 119067 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

68 นางสาว ศิริรัตน์  แสนสุข 119068 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

69 นางสาว ศุภสิริข์  รัตนสมัย 119069 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

70 นางสาว สกาวรัตน์  เทพวิชา 119070 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

71 นาย สรวิชญ์  เมืองศรีนุ่น 119071 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

72 นางสาว สวนันท์  สุทธิการนฤนัย 119072 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

73 นาย สาริศ  บูลย์สิน 119073 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

74 นางสาว สิทธาวรรณ  ปรีชานุกูล 119074 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

75 นางสาว สิรฎา  ปริยานนท์ 119075 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

76 นาย สิรภัทร  มากนวล 119076 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

77 นางสาว สิริน  หารไชย 119077 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

78 นางสาว สิริมณี  เบญจาทิกุล 119078 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

79 นางสาว สิริยากร  พ่อคา้ 119079 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

80 นางสาว สิริเลิศ  เหล่าสริิภูมิ 119080 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

81 นางสาว สุชญา  เชาว์เจริญรัตน์ 119081 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

82 นางสาว อภิชญา  อัศวแสงพิทักษ ์ 119082 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

83 นางสาว อภิษฎา  ตีระวัฒนานนท์ 119083 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

84 นางสาว อังศนา  กอตระกูล 119084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

85 นาย อัศวนันท์  อัศวนันทวดี 119085 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

86 นาย อานนท์  ทองเหลือ 119086 Southwestern University 

87 นางสาว พิชาดา  บุษมงคล 119087 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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10.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (S1) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กัญญาณฐั  หมื่นโฮ้ง 121001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นางสาว กุลนันท์  โจมพรม 121002 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 นางสาว จณิสตา  สทุกุล 121003 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 นางสาว จันทิมา  เพชรนวล 121004 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5 นางสาว ชงโคทิพย์  วานิชพงษ์พันธ์ุ 121005 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 นางสาว ชนิภา  อธิจิต 121006 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7 นางสาว ชวัลญา  ต้ังเจริญภักดี 121007 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 นางสาว ญาณ์ณิศา  ญาณประภาส 121008 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

9 นางสาว ญาณิศา  ทศทศิรังสรรค ์ 121009 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10 นาย ณัชพล  จักกธัมมานุกุล 121010 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

11 นาย ณัฎฐพัชร์  เฮงสน่ันกูล 121011 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

12 นาย ทนาวิวัฒน์  วิศัลย์ศยาพงศ์ 121012 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13 นาย ธีร์ธวัชญ์  สิทธิอาษา 121013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14 นางสาว นลินพร  กำศริิพิมาน 121014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

15 นาย ปณิธิ  ประสมผล 121015 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16 นางสาว ปนัดดา  ทิพย์สิริสกุล 121016 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

17 นาย ผ่านศึก  นิลนิยม 121017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18 นางสาว พิชยา  ศักด์ิสุรทรัพย์ 121018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

19 นางสาว ภัณฑิรา  ด่านวิรุฬหวณิช 121019 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

20 นางสาว ภัทรณธร  วิทรูกลชิต 121020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

21 นาย ภูริวัชร์  จันทมาลัย 121021 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

22 นางสาว มนัญชยา  เตชุกร 121022 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

23 นางสาว เมทาวัลย์  ใจยะ 121023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

24 นางสาว วรัทยา  ก๋าวงศ์ 121024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

25 นางสาว วริศรา  กฤษณะประกรกิจ 121025 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

26 นางสาว วันสิริ  สทุธิพินทุ 121026 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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27 นางสาว วาสนา  วงศ์วาณิชวัฒนา 121027 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

28 นางสาว สุพิชชา  สุปินะ 121028 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 นาย หรรษธร  ธรรมกิจจานนท ์ 121029 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

30 นางสาว อรณัฐ  มณีท่าโพธ์ิ 121030 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

31 นางสาว อริสา  คงชู 121031 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    ห้องสอบ ICT1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กิตติภพ  แซซ่ือ้ 122001 มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นาย ธีรพัฒน์  ญาณอัมพร 122002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นางสาว พรณภัส  มงคลกุล 122003 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 10 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤติญา  อุบลวัฒน์ 123001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 นางสาว กุลนิษฐ ์ กองเมืองปัก 123002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 นางสาว เกศวริญญา  วงษ์กาฬสินธ์ุ 123003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 นาย เกษมพงศ์  ปัทมวงศ์จริยา 123004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 นางสาว ชวพร  จันทรป์ระภาสกุล 123005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6 นาย ชินภัทร  จุไรรตัน์พร 123006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 นาย ไชยาวัฒน์  สังข์โสม 123007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 นางสาว ฐิตาภา  โพธิเกตุ 123008 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 นางสาว ฐิติรัตน์  ออกสุข 123009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 นาย ณัฐธัญ  เหล่าวงศ์วัฒนา 123010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นางสาว ณัฐนิชา  ขุนเพชรวรรณ 123011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12 นาย ณัฐสิทธ์ิ  ศรแีสง 123012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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13 นางสาว ณัทธิดา  รุ่งโรจน์ 123013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14 นางสาว ณิชชารีย์  อินทรสุขศร ี 123014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

15 นางสาว ณิชากร  ปัญญาสุทธิเลิศ 123015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 นาย ธนกร  ศรีวนาวงษ์ 123016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 นางสาว ธนกาญจน์  เลศิสรรสิร ิ 123017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18 นาย ธนัชพงศ์  ใจอารีย์ 123018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19 นางสาว ธมนวรรณ  ลาดบัวขาว 123019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20 นางสาว ธัญวรัตน์  ลือนาม 123020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

21 นางสาว นัชชา  วิภาดา 123021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 นางสาว ปฐมาวดี  พรมลา 123022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

23 นาย พงษ์พิสุทธ์ิ  ภาวนานนท์ 123023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

24 นางสาว พริสร  คงกลิ่นสุคนธ์ 123024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

25 นาย พฤกษ์  โมลาขาว 123025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

26 นางสาว พิชญาภา  วุฒิวิทยาพล 123026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

27 นางสาว พิมพ์ขวัญ  เอ่ียมรักษา 123027 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

28 นาย ภานุวัฒน์  โคตรแสนล ี 123028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

29 นางสาว วรัญญา  โอฬารสกุล 123029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

30 นางสาว โศภิดา  วรรณโก 123030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

31 นาย สิทธินนท์  ยศอาลัย 123031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

32 นางสาว สุทธิดา  จะโรรัมย์ 123032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

33 นาย สุรสีห์  จิรวิภาพันธ์ุ 123033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

34 นางสาว สุวภัทร  เกิดทอง 123034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

            ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565           

                      
                     

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ) 
 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 


