
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  18  /2565 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขท่ีน่ังสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที ่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 เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิก
ทันตกรรม ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 ดังต่อไปน้ี  

 
กำหนดการสอบ 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 
13.00 – 13.35 น.     ผูส้มัครสอบเข้าห้องสอบ เพ่ือลงช่ือ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
13.35 – 15.20 น.     สอบขอ้สอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาท ี
15.20 – 15.35 น.     พักเบรก 15 นาท ี
15.35 – 17.20 น.     สอบขอ้สอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาท ี
วันที่ 15 มกราคม 2566 

17.35 – 18.35 น.     การสอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 
  

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

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นาย กนกพล  เหล่าปรีดา 211001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นาย กวิน  จรูญศรสีวัสด์ิ 211002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นางสาว กัญชพร  โกสลาทิพย์ 211003 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
4 นาย กานต์  กิจเพียร 211004 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

5 นางสาว กานต์มณี  องค์อศิวชัย 211005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 นางสาว เกวลี  บุญยทศันีย์กุล 211006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 นาย คีรเอก  เดชะเอ้ืออารีย์ 211007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นาย จิรพรรษ  ศุภมิตรกิจจา 211008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 นาย จิรวัฒน์  อารีวัฒนสมบัติ 211009 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นาย ชนภัทร  อุบลโกมุท 211010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นางสาว ชนม์นิภา  ภูวงศ์เจริญ 211011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นางสาว ชนิดา  เวชวงศ์วาน 211012 Southwestern University 

13 นางสาว ชนิษฐา  พิริยะเมธา 211013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นางสาว ชัชญา  เพชรพญาไพร 211014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นางสาว ชัญญานุช  สหวุฒิวงศา 211015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 นาย ชิษณุชา  เตชวงค์ 211016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 นางสาว ชุติมณฑน์  โชติพันธ์ุ 211017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 นางสาว ชุติมณฑน์  ต้ังตระกูล 211018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 นาย ญาณวุฒิ  ยุทธชาวิทย์ 211019 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

20 นางสาว ญาณิศา  ลือปิยะพาณิชย์ 211020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 นางสาว ฐิติรัตน์  จูงใจ 211021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 นาย ณภัทร  ขันติโชติ 211022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 นาย ณภัทร  เตชะทัศนสุนทร 211023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  นามพิกุล 211024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 นางสาว ณัชชา  ผกาสิรวัิฒนกุล 211025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 นาย ณัฐกรณ ์ พรศริิกุล 211026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 นาย ณัฐนนท ์ รติประสิทธ์ิ 211027 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 นางสาว ณัฐนรี  วีระเกษม 211028 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

29 นางสาว ณิชา  เด่นศิริอักษร 211029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 นาย ตุลย์ดนัย  วงศ์พ่ึงไชย 211030 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 นาย ธนกร  หวังดำรงวงศ์ 211031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
32 นางสาว ธนพร  ซื่อสัตย์ 211032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นาย ธนภัทร  โฆษะนันทฤกษ ์ 211033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 นาย ธนวัฒน์  ฤกษผ์ดุงศักด์ิ 211034 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

35 นาย ธนวันต์  มีมา 211035 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

36 นาย ธนัญกรณ์  ฐิติพิเชฐกุล 211036 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37 นางสาว ธนัญา  ฮ้อแสงชัย 211037 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 นาย ธนัตถ์  พูนทรพัย์มงคล 211038 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 นางสาว ธมนกรณ์  วงศ์มยุรา 211039 Dalian medical University 

40 นาย ธรรมสรณ์  เอ่ียมธนาภรณ์ 211040 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

41 นาย ธเรศ  เตชะพิรุณพันธ์ 211041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 นางสาว ธวลัญ  ศันสนียวรรธน์ 211042 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

43 นางสาว ธัญชนก  วิธานธำรง 211043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

44 นาย ธัญญ์นิธิ  เลิศฤทธ์ิโยธิน 211044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 นาย ธาดา  มโนธรรมเมธา 211045 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 นาย นพรุจ  เดชะวรานนท์ 211046 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 นาย นภเกตน์  หิรัณยโกวิท 211047 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

48 นางสาว นภสร  เดชดำรงค์ปรีชา 211048 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 นางสาว นภัสสร  เพ่ิมความสุข 211049 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50 นางสาว นฤเนตร  จรญูนันทวัฒน์ 211050 Cebudoctor's University 

51 นางสาว นันท์มนัส  ภูวพัฒน์ธนกุล 211051 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52 นางสาว นาราณัณ  อัมพรอารีกุล 211052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

53 นางสาว นูรอิลลดา  ปัตยะบุตร 211053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

54 นางสาว บุญลดา  สถาวรมณี 211054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

55 นาย บุญสิริ  นนทพันธ์ 211055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

56 นางสาว ปวรวรรณ  แสงสุวรรณ 211056 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

57 นาย ปัญญา  เจริญชัยวรกิจ 211057 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

58 นางสาว ปุณณมา  ปรีชาภรณ์ 211058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

59 นางสาว พรธิตา  วรากุลปุญญกิจ 211059 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
60 นางสาว พรนภา  มงคล 211060 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 นางสาว พรรณราย  พัทจารี 211061 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

62 นางสาว พริสร  ปิยวรเดช 211062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

63 นางสาว พัทธนันท์  ทิพย์สุนทรชัย 211063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 นาย พาทิศ  พุ่มประกอบศรี 211064 Dalian medical University 

65 นางสาว พิชชา  เนียมแสง 211065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

66 นางสาว พิชชาพร  ศรีเจริญชัย 211066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

67 นางสาว พิชญาภา  เสง่ียมพักตร์ 211067 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68 นางสาว พิมพ์ระภัทร์  รุ่งโรจน์สารทิศ 211068 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

69 นางสาว พิมพิชญา  ไตรทิพย์ศิริกุล 211069 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 นาย เพรียวพันธ์ุ  จันทร์รัตน์ 211070 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

71 นางสาว แพรวไพลิน  ฉายศิริกุล 211071 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

72 นางสาว ไพลิน  โภคชัชวาล 211072 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

73 นาย ภัทร์  กิตติพงศ์พัฒน์ 211073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

74 นางสาว ภัทรณดา  ว่องเก้ือกูล 211074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

75 นางสาว ภัทรภร  จันทร์วิสุทธ์ิสิร ิ 211075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

76 นางสาว มนัสชยา  ขวัญพิชิต 211076 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

77 นางสาว ยลรดี  เตรียมปราบศึก 211077 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

78 นาย ยศพล  วงศ์วิวัฒน์ไชย 211078 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

79 นาย รัชพล  ชัยขจรวัฒน์ 211079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

80 นาย รัฐนันท์  จิตต้ังบุญญา 211080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

81 นางสาว รับขวัญ  หังสพฤกษ์ 211081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

82 นางสาว ราชินีพร  สงเมือง 211082 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

83 นางสาว รุจรวี  วงศ์ไพบูลย์วัฒน 211083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

84 นางสาว ลักษมี  พัฒนพันธ์ชัย 211084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

85 นาย วรเมธ  ไตรวิจิตรคุณ 211085 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

86 นางสาว วรฤทัย  แนบเนียน 211086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87 นาย วรัญญู  ใจตรง 211087 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
88 นางสาว วรางคณา  กรุณานนท์ 211088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

89 นางสาว วราภรณ์  ถาพยอม 211089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

90 นาย วริทธ์ิ  ศิริมงคลภาวงศ์ 211090 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

91 นางสาว วรินกาญจน์  คนัมพรพันธ์ 211091 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

92 นาย วริศ  ศิริวันสาณฑ์ 211092 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

93 นางสาว วีร์  ปวิทย์วัฒนา 211093 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

94 นาย วีรชน  แป้นถึง 211094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

95 นางสาว วีรดา  ลีลาเกรยีงศักด์ิ 211095 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

96 นางสาว ศุภัชญา  ตันติวันรัตน์ 211096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 นาย สัญฐกรณ์  วิเวโก 211097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

98 นาย สัณฐิติ  ตันเจริญ 211098 Dalian medical University 

99 นางสาว สัณห์สิร ี ตันติธรรม 211099 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

100 นาย สันติพงศ์  ดาราเย็น 211100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

101 นางสาว สิดารัศมิ์  ชิโนกุล 211101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

102 นาย สิรวิชญ์  เลี้ยวรุ่งโรจน์ 211102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

103 นาย สิรานุวัฒน์  วิกล 211103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

104 นางสาว สุดธิดา  เทพพานิช 211104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

105 นางสาว สุทธิดา  บานเย็น 211105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

106 นาย สุรวิทย์  กุลศิโรรัตน์ 211106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

107 นางสาว สุรางคนา  สาระวิถี 211107 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

108 นางสาว เสาวลักษณ์  พวงทอง 211108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

109 นางสาว แสงรวีร์  อยู่มัน่ 211109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

110 นาย อนุริทธ์ิ  วีรเสนีย์ 211110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

111 นางสาว อภิสรา  ประกอบแสงสวย 211111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

112 นางสาว อรญา  ศุภมงคล 211112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

113 นางสาว อลินนันท์  โชติวัตธนาพงษ์ 211113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

114 นางสาว อัณศยา  บุรีเทพ 211114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

115 นางสาว อาทิตยา  ทาไว 211115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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116 นางสาว อิษยา  ลอรัตนเรืองกิต 211116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
   ห้องศูนย์ปฏิบัติการซมิมิวเลช่ัน ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการและวิจัย 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กฤษณะ  ธัญลกัษณ์เดโช 212001 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นาย กฤษณะพงษ์  ประยงค์พันธ์ุ 212002 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาว กัญญภัสสร์  สว่างศรี 212003 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

4 นางสาว กัญลิสา  ทองวงค์ 212004 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นางสาว กัลยรัตน์  สุธีระวัฒนกุล 212005 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นาย กานต์  ด่านศิริสมบูรณ ์ 212006 มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นาย กิตติกร  จิตรวีระนันรังษี 212007 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นาย กิติกร  ศรีจันทร์ 212008 มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 นางสาว ขวัญจิรา  ภคอัครเลิศกุล 212009 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 นาย คณธัช  นันทชูรัตน์ 212010 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

11 นางสาว จิตสุภา  บัวแช่ม 212011 มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นางสาว จิรนันท์  พิศทุธ์ิพัฒนา 212012 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 นาย เจนวิทย์  ขันติสมบูรณ ์ 212013 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นางสาว ฉัฐญา  สีวลีพันธ์ 212014 มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 นาย ชญานนท์  ลิขติพิริยะ 212015 มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 นางสาว ชนิตรา  เลิศมาลีวงศ์ 212016 มหาวิทยาลัยมหิดล 

17 นางสาว ชัญญา  พิชญาสาธิต 212017 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

18 นาย ชานน  วัตนะกุล 212018 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

19 นาย ชานน  เหล่าวณิชย์วิทย์ 212019 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

20 นางสาว ญาณิศา  ศุภธนกิจ 212020 มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 นาย ณฐพงศ์  ดีเสียง 212021 มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 นาย ณภัทร  ดีมานพ 212022 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

23 นาย ณภัทร  นิมิตกุลไพบูลย์ 212023 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

24 นางสาว ณัฎฐา  เตียวิรัตน์ 212024 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
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25 นางสาว ณัฐชยา  ประสพสุขโชค 212025 มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 นางสาว ณัฐณิชา  อัครวิริยะสกุล 212026 มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 นางสาว ณิชมน  ตรีสขุเกษม 212027 มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 นางสาว ดนยา  ภู่สันติพงษ์ 212028 มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 นาย ดิฐกุล  พจน์มนต์ปิติ 212029 มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 นางสาว ต่วนซุไรยา  ตูแวมะ 212030 มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 นาย ถิรกร  นานายน 212031 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

32 นาย ทัตพล  สวนศิลป์พงศ์ 212032 มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นาย ธนบูรณ์  วงษ์สวัสด์ิ 212033 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

34 นาย ธนภัทร  แผ้วสวุรรณ 212034 มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 นางสาว ธนัญชนก  วัฒนาประสบสุข 212035 มหาวิทยาลัยมหิดล 

36 นาย ธนาวุฒิ  ตันติวงศ์วัฒน์ 212036 มหาวิทยาลัยมหิดล 

37 นางสาว ธัญชนก  จริยวัฒนศักด์ิ 212037 มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 นางสาว ธัญญาวรรณ  ทนทะนาน 212038 มหาวิทยาลัยมหิดล 

39 นางสาว ธัญลักษณ ์ จารุศรีบุญชัย 212039 มหาวิทยาลัยมหิดล 

40 นางสาว นฎา  แสวานี 212040 มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 นาย นราวิชญ์  วารีกุล 212041 มหาวิทยาลัยมหิดล 

42 นางสาว นลินา  ควรประดิษฐ์ 212042 มหาวิทยาลัยมหิดล 

43 นาย นวฤกษ์  พันธุเวทย์ 212043 มหาวิทยาลัยมหิดล 

44 นางสาว นัชญา  มลฑลจุลเกศ 212044 มหาวิทยาลัยมหิดล 

45 นาย นัทธวัฒน์  กิจประเสริฐ 212045 มหาวิทยาลัยมหิดล 

46 นางสาว นันท์ณภัทร  เรืองเดช 212046 มหาวิทยาลัยมหิดล 

47 นาย นาวิน  โชติรุ่งเรืองกร 212047 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

48 นางสาว นิตัสนีม  ศิริบุญหลง 212048 มหาวิทยาลัยมหิดล 

49 นางสาว นิรัชพร  คงทอง 212049 มหาวิทยาลัยมหิดล 

50 นางสาว เบญญา  สุทธิวิวัฒน์ 212050 มหาวิทยาลัยมหิดล 

51 นาย ปฏิภาณ  จินดาประเสริฐ 212051 มหาวิทยาลัยมหิดล 

52 นางสาว ปภาณิน  มณกีาศ 212052 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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53 นาย ปรมัตถ์  ปรญิญาวิวัฒน์กุล 212053 มหาวิทยาลัยมหิดล 

54 นางสาว ปรารถนา  อาฮูยา 212054 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

55 นางสาว ปรินทร  วัลลานนท์ 212055 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

56 นางสาว ปฤษฎางค์  โสวภาค 212056 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

57 นางสาว ปุณณภา  กิตติรัตนวิวัฒน์ 212057 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

58 นาย พงศกร  ธรรมศรีทิพย์ 212058 มหาวิทยาลัยมหิดล 

59 นาย พชร  พิมลธเรศ 212059 มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 นางสาว พริมา  รุ่งพรชัย 212060 มหาวิทยาลัยมหิดล 

61 นางสาว พัชรมณฑ์  ครามแสง 212061 มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 นางสาว พิชชาพร  ธนโชติวรพงศ์ 212062 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

63 นางสาว พิมพ์พัชร  โคนันทน์ 212063 มหาวิทยาลัยมหิดล 

64 นาย พีรทัศน์  พิทกัษ์ธนากูล 212064 มหาวิทยาลัยมหิดล 

65 นาย พีรศุภ  ขลังธรรมเนียม 212065 มหาวิทยาลัยมหิดล 

66 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ  ภูรพีระวงษ์ 212066 มหาวิทยาลัยมหิดล 

67 นางสาว ภัคจิรา  แซ่โจว 212067 มหาวิทยาลัยมหิดล 

68 นางสาว ภัณฑิรา  ศิริกุล 212068 มหาวิทยาลัยมหิดล 

69 นางสาว ภัทธนันต์  วรัชต์ญารมย์ 212069 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

70 นาย ภัทรวัต  จิตต์สว่าง 212070 มหาวิทยาลัยมหิดล 

71 นาย ภาณุพันธ์  มารดาพิทักษ์ 212071 มหาวิทยาลัยมหิดล 

72 นาย ภานุวิทย์  ประเสริฐวชิรากุล 212072 มหาวิทยาลัยมหิดล 

73 นาย ภูมิรพี  อินทร 212073 มหาวิทยาลัยมหิดล 

74 นาย ภูริณัฐ  ประทปีอมรกุล 212074 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

75 นางสาว เมฆนา  บูราด 212075 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

76 นาย ยอด  ธรรมสุภาพงศ์ 212076 มหาวิทยาลัยมหิดล 

77 นาย รจิต  รจิตบูรณะกุล 212077 มหาวิทยาลัยมหิดล 

78 นางสาว รติรัตน์  ศรนุวัตร 212078 มหาวิทยาลัยมหิดล 

79 นางสาว รนิดา  วัฒนพานิช 212079 มหาวิทยาลัยมหิดล 

80 นางสาว ลลิดา  รัตนพันธ์ุ 212080 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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81 นาย ลัทธ์ชานนท์  มัตติทานนท์ 212081 มหาวิทยาลัยมหิดล 

82 นาย วริศ  เพ็ญบูรณ์ 212082 มหาวิทยาลัยมหิดล 

83 นางสาว วัฒนพร  วัฒนายิ่งสกุล 212083 มหาวิทยาลัยมหิดล 

84 นาย วิชญะ  ตรัสกมล 212084 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

85 นางสาว วิธาดา  วงศ์ศรีนพคุณ 212085 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

86 นางสาว วิภาพร  ประพัฒน์พรกุล 212086 มหาวิทยาลัยมหิดล 

87 นางสาว ศริญญา  ลดาวัลย์ 212087 มหาวิทยาลัยมหิดล 

88 นางสาว ศศิริน  ศรศักรนิทร์ 212088 มหาวิทยาลัยมหิดล 

89 นาย ศิรวิทย์  วีระชิงไชย 212089 มหาวิทยาลัยมหิดล 

90 นาย ศิรัณฆ์  แซ่ต้ัง 212090 มหาวิทยาลัยมหิดล 

91 นางสาว ศุภดา  ชัยสมสุขฤดี 212091 มหาวิทยาลัยมหิดล 

92 นางสาว ศุภิสรา  บุญเจริญสมบัติ 212092 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

93 นางสาว โศภิตา  กิตติมงคลสุข 212093 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

94 นาย สรวิศ  อร่ามเลิศตระกูล 212094 มหาวิทยาลัยมหิดล 

95 นางสาว สราวดี  มะลูลมี 212095 มหาวิทยาลัยมหิดล 

96 นาย สิริฤกษ์  กิจกำจาย 212096 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

97 นางสาว สุธิดา  ปรีตะนนท์ 212097 มหาวิทยาลัยมหิดล 

98 นางสาว สุพิชญา  หวังผลพัฒนศิร ิ 212098 มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 นางสาว สุภานันท์  ศุภเวคิน 212099 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

100 นางสาว สุวรรณี  เมฆรกัเสรี 212100 มหาวิทยาลัยมหิดล 

101 นางสาว อติญา  ใยบัวเทศ 212101 มหาวิทยาลัยมหิดล 

102 นางสาว อภิชญา  แซท่ัง้ 212102 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

103 นางสาว อรณัญช์  องควิ์เศษไพบูลย์ 212103 มหาวิทยาลัยมหิดล 

104 นางสาว อรรัมภา  ยุทธณรงค์ 212104 มหาวิทยาลัยมหิดล 

105 นางสาว อริสรา  ศรสีุวรรณ 212105 มหาวิทยาลัยมหิดล 

106 นางสาว อาภารัตน์  ยอดบุตร 212106 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

107 นางสาว อาภิชา  โทณะวณิก 212107 มหาวิทยาลัยมหิดล 

108 นางสาว อารยา  หละเขียว 212108 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
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109 นางสาว อาราน่า  โครานา 212109 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

110 นางสาว เอมวดี  เกียรติสุขเกษม 212110 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

111 นาย โอซาฟ  ทับทมิ 212111 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

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

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กริษา  โชติกะพุกกะณะ 213001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นาย กษิดิศ  บุญมา 213002 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 นางสาว กัญญาณฐั  ช้างทอง 213003 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นางสาว จริญ  รักษ์ไพรสาณฑ์ 213004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นางสาว จินต์จุฑา  ทาซ้าย 213005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว จิรัชยา  ยอดเรือน 213006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 นางสาว จีราพร  ทองอ้ม 213007 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 นาย ชลัช  จินตนะ 213008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 นางสาว ชุติกาญจน์  วันไชยธนวงศ์ 213009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นางสาว ญาณมน  รุจิรธร 213010 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 นางสาว ณัฐฌา  สขุสันต์ศิริกุล 213011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 นางสาว ณัฐนรี  คำจา 213012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13 นางสาว ดลธิดา  เจริญทรัพย์ 213013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 นาย ทินกฤต  นิมมลรัตน์ 213014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15 นาย เทวฤทธ์ิ  ดีเจรญิเกียรติ 213015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นาย ธนภัทร  ขัมภรัตน์ 213016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 นางสาว ธรณ์ธันย์  พันธุปาล 213017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นางสาว ธัญญพร  จตุรวัฒน์ 213018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นาย นพณัฐ  ศศิวัจน์ไพสิฐ 213019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 นาย นภัสกร  คำพุก 213020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 นางสาว นภัสวรรณ  เทพหยด 213021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 นางสาว นภัสสร  ฉันทนาชัย 213022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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23 นางสาว นัจนันท์  กิจกนกอุดมเดช 213023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 นาย นันทิวัฒน์  ปฏิเวธธรรม 213024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 นาย นิธิศ  กิจโสภณไพศาล 213025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 นาย นินัทธ์  กิตติปภัสสร 213026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 นาย นิรัติศัย  คันธะมา 213027 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

28 นาย เนติธรรม  ชำนาญ 213028 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 นางสาว เบญจวรรณ  ลือยศ 213029 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 นาย ประวีณ  ไผ่วงษ์ 213030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 นางสาว ปริญญา  ศรีปุริ 213031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32 นาย ปวริศ  วรินรำไพ 213032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33 นางสาว ปวริศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 213033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 นางสาว ปัณณพร  เมฆรัตนวรกุล 213034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 นางสาว ปานดวงใจ  ตันตนะรัตน์ 213035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 นางสาว พลอย  ป่าแดง 213036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37 นางสาว พิชชาภา  ชัยวรรณะ 213037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38 นางสาว พิชยาภรณ์  ถนอมรักษ ์ 213038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

39 นาย พิสิษฐ์  กันเอ้ย 213039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 นาย พีรฉัตร  รุ่งศิรวัิฒนกิจ 213040 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

41 นางสาว พุทธิดา  ทองริด 213041 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

42 นางสาว พุธิตา  จรัสสินวิชัย 213042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

43 นาย ภัทรพล  นาครัตน์ 213043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 นางสาว ภัทราพร  สุริวงศ์ 213044 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 นางสาว ภัทรียา  บุนนาค 213045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46 นาย มณฑล  วงค์จินดา 213046 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

47 นาย รตน  โอวภากรณ์ 213047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

48 นางสาว รัชมาต  พูลพิทยาธร 213048 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

49 นางสาว รุ่งรวี  คุปติศาสตร์ 213049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

50 นาย วิศรุต  จิระวิชชเลิศ 213050 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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51 นางสาว วิสสุตา  กรรณบูรพา 213051 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

52 นางสาว ศุจินธรา  แสนมั่นคงกุล 213052 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

53 นาย ศุภวิชญ์  นครไทยภูมิ 213053 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

54 นางสาว สริตา  เพียรกิจ 213054 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

55 นาย สุภวิช  ปาลี 213055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

56 นาย สุวพิชญ์  โพธาสินธ์ุ 213056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

57 นางสาว อริสรา  ประภาสุวรรณกุล 213057 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

58 นางสาว อัญธิกา  เลาหกุล 213058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

59 นาย เอ้ืออังกูร  โทปุญญานนท ์ 213059 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 นางสาว ไอริณ  วงษ์กิจพัฒนา 213060 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4  อาคารสารสนเทศ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤตยาพร  บุญศรีรัตนะ 214001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นางสาว กฤติกา  วิริยสจัจานนท์ 214002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นาย กฤษฎา  กาญจนาภา 214003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 นางสาว กานต์ธีรา  วรรณรัตน์ 214004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 นาย กิตติภัค  ธนบัตร 214005 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 นางสาว ขวัญชนก  ศรสีายหยุด 214006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 นางสาว จิรนันท์  ไชยราช 214007 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 นางสาว จิรัชญา  บุตรโคตร 214008 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 นางสาว เจนจิรา  เลิศลกัษมีพร 214009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 นาย เฉลิมศักด์ิ  วุฒา 214010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 นางสาว โชติกา  สิทธิวงศ์ 214011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 นางสาว ณัฐณิชา  จุนไพจิตร 214012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 นาย ณัฐพงษ์  เจนเขตการ 214013 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นางสาว ณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน 214014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นางสาว ต้นพร  มีชำนาญ 214015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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16 นาย เตชะ  บุญทรง 214016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 นาย เตชินท์  บุญทรง 214017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 นาย ธนโชติ  กองสุภาพรรณ 214018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 นาย ธนภัทร  มงคลศิริโรจน์ 214019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 นาย ธนวัฒน์  แซ่เฉงิ 214020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 นางสาว ธนัชพร  จินดาวนิช 214021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 นาย ธนิสรณ์  วรสถิตย์ 214022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นาย ธีทัต  สวนศิลป์พงศ์ 214023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นาย ธีรภัทร์  เอ่ียมวิวัฒนะกุล 214024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 นาย นพรุจ  พูลเพ่ิมยศ 214025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 นางสาว นภัสวรรณ  อุดมพาณิชย์ 214026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 นางสาว นลัทพร  ทองดีนอก 214027 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 นางสาว นิฎฐา  แทบมาลัย 214028 Dalian medical University 

29 นางสาว นุสรียา  นุ้ยเด็น 214029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 นางสาว เบญจพร  วิไลงาม 214030 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 นางสาว ปฏิมากร  เลียมตะคุ 214031 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 นางสาว ปภาวริณ  เลิศจิตอารี 214032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 นาย พงศธร  หมีสกุล 214033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 นาย พงศวิศรุต  ธงไชย 214034 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35 นางสาว พนิตตา  แผ้วพลสง 214035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

36 นางสาว พรปวีณ์  อนันต์นาวีนุสรณ์ 214036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37 นางสาว พัณไมล์  เฮงตระกูล 214037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

38 นางสาว พัทธนันท์  โกมลกวิน 214038 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

39 นางสาว เพชรดาว  กระจ่างพัฒน์วงษ์ 214039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

40 นาย ภคนันท์  ประสงค์ผลชัย 214040 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

41 นาย ภัทรพล  พลขนัธ์ุ 214041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

42 นาย ภาคภูมิ  บึดชัยภูมิ 214042 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

43 นางสาว มนัสดานันท์  กันยารัตน์ 214043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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44 นาย ยศพนธ์  รุจิวราภรณ์ 214044 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 นาย วสวัตต์ิ  ปรีชาวัฒน์ 214045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 นางสาว วาริสา  ย่ังยืน 214046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นางสาว วิลาสินี  ประทมุดี 214047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นาย วิศรุต  จรรยาวดี 214048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 นาย วิศรุตม์  จิระเวชกิจกุล 214049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 นางสาว ศรัญญา  บุญชิต 214050 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 นางสาว ศรัณย์พร  กาบแก้ว 214051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นาย ศิรภากรณ์  กองจันทร์ 214052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

53 นางสาว ศุภากร  กาญจนรังสิชัย 214053 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 นาย สรวิชญ์  จันทร์กระจ่าง 214054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55 นาย สิรภพ  อังคณติ 214055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

56 นางสาว สุธาธาร  ชัยรัตน์ 214056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

57 นางสาว สุพิชญา  โรจนะหัสดิน 214057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

58 นางสาว โสภิดา  ดีสมุทร 214058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

59 นางสาว หทัยชนก  ทองสิมา 214059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

60 นางสาว อนัญญา  นิลน้อยศรี 214060 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

61 นางสาว อรณิชา  ปุณยวิทิตพงศ์ 214061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

62 นางสาว อินทิรา  อินทรฤทธ์ิ 214062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

63 นางสาว หัฏฐะติยวรรณ  มรรคณา 214063 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ไพลิน)  ช้ัน 5  อาคาร 3 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นางสาว กชกร  จงฐิตินนท์ 215001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2 นาย กฤตนัย  แซ่อ๋อง 215002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3 นาย ชัยลักษณ์  นัยนารถ 215003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4 นางสาว ชุติกาญจน์  ปุรเชษฐ์ณิชมน 215004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

5 นางสาว ญาณพิมุกต์  นาฏยาพิทักษ์ 215005 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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6 นางสาว ญานิกา  มณฑีรรัตน์ 215006 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

7 นางสาว ฑิฆัมพร  เชยอักษร 215007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

8 นางสาว ณัฐนลิน  สินพิศุทธ์ 215008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

9 นาย ณัฐพงศ์  ถาวรวิสิทธ์ิ 215009 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10 นางสาว ณัฐมน  วงษ์สมบัติ 215010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

11 นาย ณัฐวุฒิ  หลาหวัน 215011 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

12 นางสาว ณิชนันทน์  เพ่งผล 215012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13 นาย ดุลย์พิทักษ์  วิวัฒนานุกูล 215013 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

14 นาย ธนวัต  จิรัฐติกาลวงศ์ 215014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

15 นางสาว ธัญญนัฏฐ ์ พรหมทอง 215015 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

16 นาย ธีร์  เย่ียงพฤกษาวัลย์ 215016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

17 นางสาว นัสรีน่า  หมัดยูโส๊ะ 215017 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

18 นางสาว ผกายวรรณ  จนัทร์จิตร 215018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

19 นาย พงศกร  เยาวพันธ์ุกุล 215019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

20 นาย พชรพงศ์  ภูมิพานิชย์ 215020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

21 นาย พันแสง  วัชพูล 215021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

22 นางสาว พาสิมา  ประดู่ 215022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

23 นางสาว พิชญา  บุญยฤทธิพันธ์ุ 215023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

24 นางสาว พิมพ์พิชชา  สุวรรณรักษา 215024 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

25 นางสาว เพ็ญพิชา  พฤกษ์ภัทรานนต์ 215025 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

26 นางสาว ฟาตีฮะห์  มุสตาปะ 215026 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

27 นางสาว ฟารีดา  เจ๊ะโก๊ะ 215027 Al-Azhar University 

28 นางสาว ภัสชิรา  โรมรัตตะพันธ์ุ 215028 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

29 นาย ภาคิน  เจริญทรัพย์ถาวร 215029 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

30 นาย ภาณุวิชญ์  โยธินวัฒนบำรุง 215030 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

31 นางสาว มัญชรี  เส็นบัตร 215031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

32 นางสาว เมธาวี  นวลนิรันดร์ 215032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

33 นางสาว รดา  ยีหรีม 215033 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
34 นาย รัชชานนท์  จงวิลาศ 215034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

35 นาย ลภน  จารุเกษตรพร 215035 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

36 นางสาว วรยา  เอ่ียมสอาด 215036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

37 นาย วรินทร  เมฆานวกุล 215037 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

38 นางสาว วิภากร  คล้ายดอกจันทร์ 215038 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

39 นางสาว วิภาณีย์  เลิศนิธิชวกรณ์ 215039 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

40 นาย ศรัณย์  แสงศภุวานิช 215040 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

41 นาย ศิรวิทย์  อัษญคุณ 215041 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

42 นาย ศุภณัฐ  เช่ียวไชยชาญ 215042 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

43 นางสาว ศุภรดา  รัชเศรษฐ์กุล 215043 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

44 นางสาว สุชาวดี  นุ้ยปรี 215044 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

45 นางสาว สุทธิดา  พุ่มพัว 215045 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

46 นางสาว อรวรรณ  นิลหยก 215046 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

47 นางสาว อรุณกมล  พิทกัษ์ศักดานนท์ 215047 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

48 นางสาว อักษร  ทองหอม 215048 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

49 นาย อัครินทร์  โชตเศรษฐ ์ 215049 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

50 นางสาว อุสวะห์  หะยีเตะ 215050 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤตพร  จันดา 216001 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นางสาว กาญจน์หทัย  รมยาคม 216002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นาย จิณณะ  วิโรจน์บุญเกียรติ 216003 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นางสาว จิรัชญา  จันทร์อวยชัย 216004 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นางสาว จีรภัทร  กาญจนาคาร 216005 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นางสาว ชญานิศ  ดิฐพงศ์ภักดี 216006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นางสาว ชนากานต์  กิตติพรนนท์ 216007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นางสาว ชัญญาภัค  มงคลรัตนกาล 216008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

9 นาย ชินดิศ  เวียงวิเศษ 216009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นาย ณัฐพล  ศิรสิวัสด์ิวัฒนา 216010 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสาว ณิชมน  คุม้ทรพัย์สิริ 216011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาว ณิชาภา  มาลัยนวล 216012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นาย ทศวรรษ  บุตรเนียร 216013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นางสาว ธนพร  พารีสอน 216014 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาว ธนภรณ์  คุ้มถนอม 216015 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นาย ธนวัฒน์  ขวัญฤดีรัตน์ 216016 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นาย ธนัช  ชัยนิยม 216017 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นาย ธนัญกรณ์  บุญรอด 216018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 นางสาว ธัญรัตน์  สุวรรณชูชิต 216019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 นางสาว ธัณย์สิตา  จิราวัชร์อังกูร 216020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 นางสาว ธันยพร  กองศิล 216021 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 นางสาว นันท์นภัส  นาคเสวี 216022 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 นางสาว บุณยลักษณ์  พฤทธิลักษม ี 216023 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 นาย ปรมี  ธรรมปรชีาไว 216024 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 นางสาว เปมิกา  ทองเทศ 216025 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 นาย พชร  เถาว์ศิริ 216026 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 นางสาว พฤทธินันท์  มว่งทอง 216027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 นาย พลธรา  เอกวงศ์สกุล 216028 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 นางสาว พลอยฉัตร  ยอดอุดม 216029 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 นาย พลัฏฐ์  สาสิงห ์ 216030 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 นาย พศวีร์  พุทธเวชมงคล 216031 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 นางสาว พิม  วิเศษหลง 216032 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33 นางสาว พิมพ์ลภัส  ตันติฤทธิศักด์ิ 216033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 นางสาว พีรญา  ศานติกุลลักษณ ์ 216034 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 นาย พีรัช  เกียรติมานะกุล 216035 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 นางสาว ภาสินี  เพชรผดุ 216036 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

37 นางสาว รัญญาภัสร ์ มขุเงิน 216037 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

38 นางสาว ลลิลมาศ  คุประตกุล 216038 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 นางสาว วรรษิภา  เจรญิกิตติ 216039 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 นางสาว วริศรา  เมธารณรัตน์ 216040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 นางสาว วันปิติ  สงวนงาม 216041 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 นาย วัสยส  เตชะธนะช่ืน 216042 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 นาย วีระเกียรติ  เจริญสถาพงษ ์ 216043 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 นางสาว ศลิษา  อัศวกิจพานิช 216044 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 นาย ศุภณัฐ  รักษาสิริพงศ์ 216045 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 นางสาว ศุภาพิชญ์  เลาหตระกูล 216046 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 นางสาว สิริธร  สรรพวัฒน์ 216047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 นางสาว สิรีธร  อานันทชัย 216048 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

49 นางสาว สุหัทยา  ลิขิตธนสมบัติ 216049 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 นางสาว อติญา  โพธ์ินทีไท 216050 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 นาย อนันตชัย  พิพัฒน์พงศา 216051 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 นางสาว อภิชญา  วงศ์พิศาล 216052 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นาย อัสรี  แหละตี 216053 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 นาย อุกฤษฏ์  มาสำราญ 216054 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นางสาว กรกมล  บุญยฤทธิพันธ์ุ 217001 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2 นางสาว กัญชรส  หาป้อมชัย 217002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3 นางสาว กานต์สิรี  กวีวงศ์วรนันท 217003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

4 นาย กำพล  บุญศิริเศรษฐ 217004 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

5 นาย กิตติคุณ  ธรรมสุขุม 217005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 นางสาว เกศนีย์  สุยะนา 217006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
7 นาย เคียงแดน  ศรปัีญญา 217007 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

8 นาย จารุกฤษ  วงษส์ังข์ 217008 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

9 นางสาว ชญานุช  อากาศวิภาต 217009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

10 นางสาว ชุติกาญจน์  แก้วใจรักษ ์ 217010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11 นาย ชูชาติ  ปัญจพรผล 217011 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

12 นางสาว ญาธิป  คมนียวนิช 217012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13 นางสาว ฐิตารีย์  ทักษณิาวงศ์ 217013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

14 นางสาว ณภัทร  วีรเตชานนท์ 217014 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

15 นาย ธนธัช  อำนวยผล 217015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

16 นาย ธนพล  โภควรพงศ์ 217016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

17 นาย ธนัช  ลีลาอุดม 217017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

18 นางสาว ธนัชญา  เอ้ือจรัสพันธ์ุ 217018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 นาย ธนิสรณ์  พงคธ์เนศวร 217019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

20 นางสาว ธรรมพร  เด่นอารยะชน 217020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

21 นางสาว ธัญญลักษณ์  พงศ์เฉลิมพร 217021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

22 นางสาว ธัญพิชชา  พงศ์ชัยไพบูลย์ 217022 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 นางสาว ธิดารัตน์  มารุ่งเรือง 217023 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

24 นางสาว ธิดารัตน์  อำพันฉาย 217024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

25 นางสาว ธิมา  อนุกูลอุทัยวงศ์ 217025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

26 นางสาว นภสร  หวังสุข 217026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

27 นางสาว นาถชนก  พิลกึ 217027 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

28 นางสาว ปฑิตตา  ชาญเช่ียววิชัย 217028 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

29 นางสาว ปติญญา  วิเศษภูติ 217029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 นางสาว ปารีณา  บุญยฤทธ์ิ 217030 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 นางสาว ปิยวัน  โพธ์ิศรีทอง 217031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

32 นาย ปิยะวัฒน์  แสงสวิทย์ 217032 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

33 นาย ปุณณัตถ์  อนังคณกุล 217033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

34 นางสาว พราว  อมรวิลาศ 217034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
35 นางสาว พิชชาพร  ตัณฑวุฑโฒ 217035 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

36 นางสาว พิชญนันท์  ธนูวัฒนศิลป์ 217036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

37 นาย พิพัฒน์  เทพปริยะพล 217037 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

38 นางสาว พิมพ์สุภา  ฉัตรโภคผลจรญู 217038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

39 นางสาว พิมลวรรณ  วงค์สวรรค ์ 217039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

40 นางสาว เพ็ญพิชชา  นำทองมงคล 217040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

41 นางสาว ภัควรินทร์  เกียรติสุรนันท ์ 217041 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

42 นางสาว ภัทรานิษฐ์  เจริญสุขพัฒนา 217042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

43 นาย ภาณุ  สุวรรณเพชร 217043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

44 นางสาว ภีมวรา  นุ่มฤทธ์ิ 217044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

45 นางสาว มนทรวรรณ  รัตนสิทธา 217045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

46 นางสาว ยอดธิดา  สุนทโร 217046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

47 นาย รุสลัน  นิสนิ 217047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

48 นางสาว ไรวินท์  คุณวิเศษกุล 217048 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

49 นางสาว วงศ์รวี  ฉ่ำช่ืน 217049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

50 นางสาว วรัชญ์มณฑน์  ย้อยศิริ 217050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

51 นาย วรากร  มหาผล 217051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

52 นาย วีรภัทร  กิตติวิรยานนท์ 217052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

53 นาย ศิรชา  ทรัพย์พันแสน 217053 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

54 นางสาว ศิษฎี  ศิรสิมบูรณ์เวช 217054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

55 นาย ศุภกิตต์ิ  ฉัตรแก้ว 217055 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

56 นาย ศุภวรรษ  จันทนะ 217056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

57 นาย สรธร  สุนทรพรประภา 217057 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

58 นางสาว สโรชา  สิงห์ชู 217058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

59 นางสาว สิริรัตน์  จิตตขจรเกียรติ 217059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

60 นางสาว สุธินี  คหาปนะ 217060 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

61 นาย สุรวิช  อุปธรรม 217061 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

62 นางสาว สุไรดา  เฮ็งซา 217062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
63 นางสาว อนัญญา  เหงบารู 217063 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

64 นางสาว อภิรดี  โหย่งไทย 217064 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

65 นาย อลงกรณ์  บุญมาก 217065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

66 นางสาว เอ้ืออาทร  ขันธกรรม 217066 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

67 นางสาว ไอริณ  อุปพัทธวาณิชย์ 217067 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

 
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ปราบไตรจักร 44 ช้ัน 4 อาคารปราบไตรจักร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กฤต  ด่านกิตติไกรลาศ 218001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาว กาญจนา  ประทุมทิพย์ 218002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นาย กิตติพศ  ป่ันทระนาถ 218003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นาย จตุรภัทร  ปรีชาวัฒนเศรษฐ ์ 218004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นางสาว จิรัชญา  บุญศรี 218005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นางสาว จุฑามาศ  ฉิมสุพร 218006 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 นางสาว ชนิกานต์  มั่งคั่ง 218007 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นางสาว ชัญญานุช  ชัยมี 218008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 นาย ชาคริต  แสงสว่าง 218009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 นางสาว ซาช่า  มันจันดา 218010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาว ณัฏฐภรณ์  เทยีนกัณฑ์เทศน์ 218011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นางสาว ณัฐกาญจน์  โลหวิบูลย์กิจ 218012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 นางสาว ตรีรัตน์  นุกูลกิจ 218013 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 นาย ตรีวิชญ์  แสงไชยา 218014 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นางสาว ธมนวรรณ  ขนุภักดี 218015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นางสาว ธิดาพัฒน์  ยวนพันธ์ 218016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17 นางสาว นวิยา  ประดิษฐ์วัฒนกิจ 218017 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 นางสาว นัฐชา  คำรอด 218018 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นาย ปฏิภาณ  ปานแก้ว 218019 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 นางสาว ปรียาณัฐ  พุฒตาลดง 218020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

21 นางสาว ปิณิดา  แก้วแสนสาย 218021 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22 นาย ปุณณวิทย์  บดีรัฐ 218022 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 นางสาว พัทธ์ธีรา  อัศวสัมฤทธ์ิ 218023 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นางสาว พิชญ์สินี  จริยสุธรรมกุล 218024 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 นางสาว พิชญา  คงรักษา 218025 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

26 นางสาว พิชญา  พรหมสุวรรณ์ 218026 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นาย ภูมิพัฒน์  เหลีย่มดี 218027 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นาย รวิพล  เครือเทพ 218028 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาว รัฐติกาล  สินมา 218029 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 นางสาว รินรดา  พุฒลา 218030 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

31 นางสาว วริศรา  สุทธวิรีสรรค ์ 218031 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32 นางสาว วิลาสินี  ชาญณรงค์ 218032 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33 นางสาว ศิริขวัญ  เขมะชาติ 218033 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

34 นางสาว ศุภาพิชญ์  จันทขันธ์ 218034 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35 นาย สิรวิชญ์  ดรุณถนอม 218035 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

36 นางสาว สุกัญญา  บัญญัติ 218036 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

37 นางสาว สุพรรษา  เนียมเที่ยง 218037 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

38 นางสาว สุพัชรี  ทันงาน 218038 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39 นางสาว สุภาลักษณ์  ชุ่มแจ่ม 218039 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40 นางสาว อริณย์ลภัส  คงกระพันธ์ 218040 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41 นางสาว อัจฉราวลัย  กาวชู 218041 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

42 นางสาว อาทิตยา  รอดเจริญ 218042 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43 นางสาว อาทิตยา  อ่องเมือง 218043 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นางสาว อิสริยาธร  ทองเเสน 218044 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้อง Simulation Clinic ช้ัน 4 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ (12/1)  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กรชนก  นาคน้อย 219001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นาย กรวิชญ์  หาญวิวัฒนกูล 219002 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

3 นางสาว กรหทัย  มหาผลศิริกุล 219003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 นาย กวินพัฒน์  อัครดำรงค์สกุล 219004 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

5 นาย กษิดิศ  ย่ีเขียน 219005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว ก่ิงกาญจน์  สนทนา 219006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นางสาว กิฟต้ี  ตีมุง 219007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว เกษกาญจน์  ประสีระเก 219008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นาย คณิศร  มั่นสขุผล 219009 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

10 นางสาว จิณิฐตา  รติมาศ 219010 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

11 นางสาว จิราพัชร  พิลาโสภา 219011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

12 นาย เจตน์พันธ์ุ  วิริยะพันธ์ 219012 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

13 นางสาว ชญานิษฐ์  แก้วอุบล 219013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

14 นาย ชลดรงค์  ไชยวงษ์ 219014 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

15 นางสาว ชัญญา  เต็มนิธิกุล 219015 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

16 นางสาว ชาลิสา  กัมบัน 219016 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

17 นางสาว ฐณฐชา  เมธีธัชกุล 219017 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

18 นางสาว ฐิตาพร  แสนพรม 219018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

19 นางสาว ณพรัตน์  จิรไกรศิร ิ 219019 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

20 นางสาว ณัชณิชา  บางเขม็ด 219020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

21 นางสาว ณัฐชพรรณ  สขุเกษม 219021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

22 นางสาว ณัฐณิชา  งามมี 219022 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

23 นางสาว ณัฐธินี  คล่ำดิษฐ ์ 219023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นาย ณัฐพัชร์  ธนนนท์กิตติยศ 219024 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

25 นางสาว ณิศากร  ลีธนาภรณ์ 219025 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

26 นางสาว ดนยา  อินนา 219026 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

27 นาย ทักษ์ดนัย  แดนสีแก้ว 219027 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

28 นาย ธนวิชญ์  จิตเจือจุน 219028 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

29 นางสาว ธวัลรัตน์  เหลอืงอมรนารา 219029 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

30 นางสาว นนทพร  สุวรรณโพธ์ิรุ่ง 219030 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

31 นาย นราภัทร์  กลิน่หอม 219031 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

32 นางสาว นฤพร  พ่ึงวิชา 219032 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

33 นางสาว นวลักษณ์  พิพิธสุขสันต์ 219033 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

34 นางสาว นุสรา  อังสนันท์ 219034 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

35 นางสาว ปภัสรา  ธีระรัตนานนท์ 219035 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

36 นางสาว ปวีณา  วรรณภักดี 219036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

37 นางสาว ปูริดา  ศรีตงกิม 219037 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

38 นางสาว ผกามาศ  บุญมี 219038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

39 นาย พงศ์ฐกรณ์  เสริมโสภิต 219039 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

40 นางสาว พรมณี  อมรวิริยะกุล 219040 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

41 นาย พลวัฒน์  กาบบัวศรี 219041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

42 นางสาว พัชราภา  จำปาทิพย์ 219042 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

43 นางสาว พาขวัญ  เอกกวินสกุล 219043 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

44 นางสาว พิชชานันท์  ปานนาค 219044 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

45 นางสาว พิชชาภรณ์  เพ็งรักษ์ 219045 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

46 นางสาว พิชญ์สินี  ศิริโชติ 219046 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

47 นางสาว เพ็ญพร  ศิริพานิชย์ 219047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

48 นางสาว ภัทรวรรณ  เอ้ืออารีธรรม 219048 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

49 นางสาว มนสิชา  ศุกลสกุล 219049 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

50 นาย มูฮัมหมัด  หะยีแวมิง 219050 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

51 นาย รณพร  ตุ๊เสง่ียม 219051 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

52 นางสาว รักรชยา  กวินฉัตร์ 219052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

53 นางสาว รัชดาพร  รุ่งรัชตไพโรจน์ 219053 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

54 นาย ฤกษ์ชัย  ตระกูลมุกทอง 219054 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

55 นางสาว ลลิตา  ลิขิตพงศ์ไพศาล 219055 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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56 นางสาว วชิรญาณ์  ไตรเมธาวี 219056 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

57 นาย วรพล  บุญฤทธ์ิ 219057 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

58 นางสาว วรภัทรา  ศรีโภชน์สมบูรณ์ 219058 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

59 นางสาว วันลดา  เชาวน์ดี 219059 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

60 นาย วิเชาวน์  โยธาวุธ 219060 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

61 นาย วิรวรรธน์  ศรสีุทธ์ิ 219061 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

62 นาย ศิรวิชญ์  ชาติกิจอนันต์ 219062 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

63 นางสาว สริตา  ยงประพัฒน์ 219063 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

64 นางสาว สลิลทิพย์  หลอ่สุวรรณศิร ิ 219064 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

65 นางสาว สัญชัจจ์  ช่ืนโพธ์ิชัย 219065 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

66 นาย สันติวัฒน์  สวนจันทร ์ 219066 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

67 นางสาว สุชานันท์  ศศวิิลาสกร 219067 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

68 นาย สุทธินันท์  อินทร์แก้ว 219068 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

69 นางสาว สุทธิลักษณ ์ มิง่ไทยสงค์ 219069 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

70 นางสาว สุนีย์  หมูนวล 219070 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

71 นางสาว สุวธิดา  ฐานโชติ 219071 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

72 นาย เสฏฐวุฒิ  ดุรงค์พงศ์เกษม 219072 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

73 นางสาว หรรษมน  บัลลังก์ปัทมา 219073 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

74 นางสาว อชิรญา  จำปานิล 219074 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

75 นาย อธิ  อารยธรรม 219075 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

76 นาย อภิชา  ภัทโรวาสน์ 219076 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

77 นาย อภิรัตน์  สุจิรายุกาล 219077 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

78 นางสาว อภิศรา  การประกอบดี 219078 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

79 นางสาว อรพรรณ  เย็นอก 219079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

80 นางสาว อัจฉราภรณ์  สินเก้ือกูลกิจ 219080 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

81 นาย อัศนี  เเสงปรชีารัตน์ 219081 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

82 นางสาว อารันดา  กิตติถาวร 219082 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

83 นางสาว พลอยไพลิน  ทิวัตถ์ธนโชติ 219083 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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84 นาย ธนัฏฐา  เกียรติยรรยง 219084 
Adventist University of the 
Philippines 

 
10.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (S1) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กมลลักษณ์  พงษ์คำ 221001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นางสาว กฤติมา  ก้าวเกรียงไกร 221002 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 นางสาว กุลนันท์  เรืองกิจวณิชกุล 221003 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 นางสาว ขวัญชนก  ตันวัฒนากูล 221004 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5 นางสาว เจณิสตา  พล 221005 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 นางสาว ฉัฐภรณ์  เดชดำรงวุฒิ 221006 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7 นางสาว ณัฐชยา  วงศ์เฉลียว 221007 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 นาย นนทวัฒน์  ชูเชิด 221008 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

9 นางสาว นรีกานต์  ลาพิง 221009 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10 นางสาว นุชวรี  ปวงอินชัย 221010 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

11 นาย ปกชาติ  รักประทุม 221011 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

12 นางสาว ปพิชญา  คุเณนทราศัย 221012 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13 นางสาว ปริยากร  อินทรแสง 221013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14 นางสาว ปิณฑิรา  อนุวงศ์กุล 221014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

15 นางสาว ปิยธิดา  จำนงค์ 221015 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16 นางสาว พชรมน  แสนสุขกะโต 221016 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

17 นางสาว พรไพลิน  จงเลิศทรัพย์ 221017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18 นางสาว พัฐสุดา  บัวเผยีน 221018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

19 นาย ภูมิพัฒน์  นิติทวีเลิศ 221019 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

20 นาย รังสฤษฏ์  สรุังษี 221020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

21 นางสาว รัฐธนาภรณ์  เครือมูล 221021 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

22 นางสาว รัฐพร  ปูชนียจนิดาพงศ์ 221022 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

23 นาย วรวิทย์  มณีสะอาด 221023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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24 นาย สรรพวุฒิ  แสนเสมอ 221024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

25 นางสาว สิรวรา  ดวงประทีป 221025 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

26 นางสาว สุไมญา  อิสแมน 221026 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

27 นางสาว อนิลญา  ทรงศิลป์ 221027 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

28 นางสาว อัญชิสา  เปล่งอารมณ์ 221028 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 นางสาว อัญชิสา  แสงคำ 221029 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    ห้องสอบ ICT1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย คุณานนต์  ทองศิริ 222001 มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นางสาว นพวรรณ  ศิรธินะ 222002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นางสาว นวลสิริ  ตาคำ 222003 มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 นางสาว นิจฉรา  ภิญโญ 222004 มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 นางสาว ปรียารัตน์  กาญจนสตางค์ 222005 มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 นาย พันธกานต์  ก้อนแก้ว 222006 มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 นาย ภาณุวัชร  พรายจันทร ์ 222007 มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 นางสาว รัตนาวดี  สุมาลัย 222008 มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 นางสาว ศิวัชญา  อินทสังข์ 222009 มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 นาย สาละวิน  มาลา 222010 มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 นางสาว สุทัตตา  ลาภใหญ ่ 222011 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นางสาว สุธินี  หอมนาน 222012 มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นางสาว อรปรียา  เต็มแก้ว 222013 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 10 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กมลลักษณ์  โพธ์ิงาม 223001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 นาย กฤต  รักพาณชิย์ 223002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3 นางสาว ชฎาธร  ชูเดช 223003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 นางสาว ชนิกานต์  หอมไกล 223004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 นาย ชุติเดช  รัตนธัมมากูล 223005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6 นางสาว ถิรณิชา  คลังทอง 223006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 นาย ธรรมรัตน์  นาสอ้าน 223007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 นางสาว ธีรารัตน์  สุทธิประภา 223008 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 นาย ปริญญา  วงษ์เสนสะ 223009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 นางสาว พรมนัส  วิริยะไชโย 223010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นางสาว พรรณวิภา  สบืเสาะ 223011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12 นาย พร้อมพงค์  วงษ์วิบูลย์สิน 223012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13 นางสาว พีรดา  ทำทอง 223013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14 นางสาว วิชุดา  พินิจกลาง 223014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

15 นาย ไวทย์  วีระเศรษฐกุล 223015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 นางสาว ศรัณยาพร  หารี 223016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 นางสาว ศิรดา  ทองรักศรี 223017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18 นางสาว สุนิษา  โพธ์ิพรม 223018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19 นาย สุพล  คันชนานนท์ 223019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20 นางสาว อมลภา  อินทรา 223020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

21 นางสาว อิสรีย์  รัชตะไตรทัศน์ 223021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
            ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565           

 
 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ) 
  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 

 


