
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  2  /2565 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขท่ีน่ังสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที ่1/2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 

       

 
ตามท่ีศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  

ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 
1/2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการสมัครสอบ
เป็นจำนวนมาก 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 จึงยกเลิกประกาศศ.ป.ท. ที่ 26/2564 เรื่อง
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานท่ีสอบ เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2565 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และประกาศศ.ป.ท. ที่ 28/2564 เรื่องรายช่ือผู้มี
สิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2565 ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และดำเนินการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบใหม่ให้ถูกต้อง ดังต่อไปน้ี 

 
เนื้อหาการสอบ  

การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม จำนวน 300 ข้อ  
ตามกรอบเน้ือหาที่กำหนดในเว็บไซต์ ของ ศ.ป.ท.  
https://cda.or.th/sites/14433/files/u/ภาค1/manual2014_942_169_847.pdf 

  
กำหนดการสอบ 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565  
08.00 – 08.35 น. ผู้สมัครสอบเขา้ห้องสอบ เพ่ือลงช่ือ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
08.35 – 10.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
10.20 – 10.35 น.   พักเบรก 15 นาที 
10.35 – 12.20 น.  สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
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  สถานทีส่อบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 และห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กชพร  จิระฤทธ์ิธำรง 211001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นางสาว กนกทิพ  กฤดาแสงสว่าง 211002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นางสาว กรชนก  นาคน้อย 211003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาว กันตินันท์  ชัยพฤกษ์เดชา 211004 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นางสาว กานดา  คุณเลศิอมร 211005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 นาย คมชาญ  มั่นประเสริฐ 211006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 นาย จักรภัทร  ครุสนัธ์ิ 211007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว จิณญา  จุฑาแก้ว 211008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 นาย จิรนาท  จรญูเวชธรรม 211009 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นาย จิรภัทร  ฤกษชั์ยมงคล 211010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นาย จิรสิทธ์ิ  เจียรพรรณี 211011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นาย จิรัฏฐ์  เกียรติสุขอุดม 211012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นาย จิรัฐิ์  สิโรตมรัตน์ 211013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นางสาว จุฑามาศ  สจุิตรมย์ 211014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นางสาว เจนจิรา  ตันตราภรณ์พงษ์ 211015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 นางสาว ชนะตา  ชำนาญวาด 211016 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

17 นางสาว ชนิดา  เวชวงศ์วาน 211017 Southwestern University 

18 นางสาว ชลลดา  พัฒนะเอนก 211018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 นางสาว ชลิดา  ตุลวรรธนะ 211019 Dalian medical University 

20 นางสาว ญาณันธร  รุ้งอาภาจรัสกุล 211020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 นาย ฐิติกานต์  รื่นสคุนธ์ 211021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 นาย ฐิตินันท์  รัตนโกศล 211022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 นางสาว ณพรัตน์  จิรไกรศิร ิ 211023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นางสาว ณัชชา  ตีระพงศ์ไพบูลย์ 211024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 นางสาว ณัชชา  เลิศปัญญานุช 211025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 นางสาว ณัชชา  วิศิษฏ์สรอรรถ 211026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

27 นางสาว ณัฐชยา  ปกรณ์สัจจานันท ์ 211027 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 นางสาว ณัฐชลัยย์  มะลิขาว 211028 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

29 นางสาว ณัฐชา  ศรีวิเชียร 211029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 นาย ณัฐนันท ์ ตันศริิ 211030 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 นาย ณัฐนันท ์ ยุทธชาวิทย์ 211031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

32 นาย ณัฐวีร์  มหาพรรณ 211032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นางสาว ณิชมน  ลีโทชวลิต 211033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 นางสาว ณิชาภัทร  อุดมกูล 211034 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

35 นาย ทฤนห์  ลีนานนท์ 211035 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36 นางสาว ธมนกรณ์  วงศ์มยุรา 211036 Dalian medical University 

37 นางสาว ธัชชรี  หาริกุล 211037 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 นาย ธัชมณฑล  เพชรบรม 211038 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 นางสาว ธีร์จุฑา  พร้อมมูล 211039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

40 นาย เธียร  ศรีกสิกุล 211040 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

41 นางสาว นงนภัส  ศุภภาววิสิฐ 211041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

42 นาย นนท์ปวิธ  ลีฬหาวงศ์ 211042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

43 นางสาว นวพร  จันทร์รชัชกูล 211043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

44 นางสาว นันทนัช  สายพิณ 211044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

45 นาย นันทรุจ  ต้ังวรนิกุลกิจ 211045 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

46 นางสาว บุณยวีร์  ธารณามัย 211046 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 นางสาว เบญญา  แสงวสิุทธ์ิใส 211047 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

48 นางสาว ปณิฏฐา  อนันตรัมพร 211048 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 นางสาว ปภาณิน  ยงเสถียรโชติ 211049 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50 นาย ปัณณธร  เหลอืงวุฒิวงษ์ 211050 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

51 นาย ปัถย์  ทัพพะปุรณะ 211051 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

52 นาย พชร  พิชิตปรีชา 211052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

53 นาย พชรพล  ลิ้มวงษ์ทอง 211053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

54 นางสาว พรภัทรา  จุฬามณี 211054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

55 นางสาว พรรณภัสสร  ศรีไตรราศรี 211055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

56 นาย พศวัต  ฉายประยูรโกศล 211056 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

57 นาย พศุตม์  ชัยบุญ 211057 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

58 นางสาว พักตร์เพ็ญ  ภาวศุทธิกุล 211058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

59 นาย พาทิศ  พุ่มประกอบศรี 211059 Dalian medical University 

60 นาย พิชญุตม์  ภูศรดิีน 211060 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ  สะตะ 211061 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

62 นาย พีระ  หิรัญรักษ์ 211062 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

63 นางสาว แพร  ผดุงพิพัฒน์บวร 211063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 นางสาว ฟ่อน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 211064 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 นาย ภคนันท์  ศิรจิารุวร 211065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

66 นางสาว ภณิพิมพ์  ฟองพิสุทธิกุล 211066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

67 นางสาว ภัคนันท์  นททีวีวัฒน์ 211067 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68 นางสาว ภัทร  สทุธาภิรมย์ 211068 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

69 นางสาว ภัทรกันย์  ฉันชัยพัฒนา 211069 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 นาย ภัทรพงศ์  วิระเทพสุภรณ์ 211070 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

71 นาย ภานุพงศ์  เกษารัตน์ 211071 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

72 นาย ภูรินทร์  ครสิธานินทร์ 211072 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

73 นาย ภูวิศ  ลุยะพันธ์ุ 211073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

74 นาย มัสรอน  ยือรา 211074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

75 นางสาว มานา  ฟัง 211075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

76 นางสาว รภัทภร  โฆษิตวานิช 211076 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

77 นางสาว รมัณยา  เจรญิเกรียงสกุล 211077 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

78 นาย รัชชานนท์  จนัทร์เพ็ง 211078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

79 นางสาว ลักษมี  พัฒนพันธ์ชัย 211079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

80 นาย วชิรวิทญ์  ลิม้มธุรสกุล 211080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

81 นาย วรทรัพย์  ตันติแพทยางกูร 211081 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

82 นางสาว วรรณระวี  จำนงค์ถ้อย 211082 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

83 นาย วรรธนัย  บุญเพ่ิม 211083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

84 นาย วรัชญ์  หัสดาลอย 211084 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

85 นาย วรัญญ์  โชติเลอศักด์ิ 211085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

86 นางสาว วันรักษ์  นนทฐ์ิติพงศ์ 211086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87 นางสาว วิชยา  เชวงวรกุล 211087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

88 นาย วินท์  สุวรรณรัตน์ 211088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

89 นางสาว วิภาวรรณ  กฤชเลิศกุล 211089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

90 นางสาว วีรินทร์  เรืองธุระกิจ 211090 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

91 นางสาว ศิรประภา  สารพัตร 211091 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

92 นาย ศิวกร  บุญเจรญิศิลป์ชัย 211092 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

93 นางสาว ศุกร์ศิริ  รอดวัณโณ 211093 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

94 นาย ศุภกร  ทวีเศรษฐ ์ 211094 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

95 นางสาว ศุภิสรา  บุญคณาสันต์ 211095 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

96 นางสาว ศุภิสรา  ฟูศิร ิ 211096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

97 นางสาว สมรรัตน์  เลิศสมผล 211097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

98 นาย สิรภพ  เตชพิรุณทอง 211098 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

99 นางสาว สิริรัตน์  ชวาลรติกุล 211099 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

100 นางสาว สุทธิดา  ภักดีมีชัย 211100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

101 นางสาว สุรางคนา  สาระวิถี 211101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

102 นาย เสรีภาพ  ช้อยสูงเนิน 211102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

103 นาย หัฐพล  ธารพานิช 211103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

104 นางสาว อรรวินท์  พงษเ์พชร 211104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

105 นางสาว อาทิตยา  คล้ำบู่ 211105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

106 นางสาว อารียา  นารถติกร 211106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

107 นางสาว อารีรัตน์  หิงษสา 211107 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

108 นางสาว อุสวะห์  หะยีเตะ 211108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

109 นางสาว ไอริณ  อยู่ปร ี 211109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
   ห้องศูนย์ปฏิบัติการซมิมิวเลช่ัน ช้ัน 3 อาคาร 4 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤติยา  ศรีสกุลชัย 212001 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นาย กฤษฎิชนม์  ฤทัยเจตน์เจริญ 212002 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

3 นาย กฤษฏ์ิ  ชีวะธรรมานนท ์ 212003 มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 นางสาว กสิณา  พันธ์ุเพ็ง 212004 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นางสาว กัญชญา  นะลำเลียง 212005 มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นางสาว กัลย์สิรี  เลิศสดใส 212006 มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นางสาว กาญจนาภรณ์  เศรษฐวงศ ์ 212007 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นางสาว กุลปณิษา  อ่อนสอาด 212008 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

9 นางสาว ขวัญลดา  สกุลศักด์ิ 212009 มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 นางสาว จิดาภา  จรัญศิริไพศาล 212010 มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 นาย จิรสิน  เฉลมิชัยเจริญกิจ 212011 มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นางสาว จิรัชญา  นันทชูรัตน์ 212012 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

13 นาย จีระสิทธ์ิ  ลิมป์ธนบดี 212013 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นางสาว ชญานิษฐ์  วัฒนวงศ์วรรณ 212014 มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 นางสาว ชนิตา  ชัยวัฒน์ 212015 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

16 นาย ชนินธร  ศาลยาชีวิน 212016 มหาวิทยาลัยมหิดล 

17 นาย ชิษณุ  เตียตระกูล 212017 มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 นาย ชิษณุพงศ์  เย็นเมตตากุล 212018 มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 นาย โชคธิพัทรณ์  ตรีรยาภิวัฒน์ 212019 มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 นางสาว ญานิศา  ชีวะดุษฎี 212020 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

21 นาย ฐานิศร  หวังวิบูลย์ชัย 212021 มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 นางสาว ฐิตารีย์  เศรษฐมงคล 212022 มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 นาย ฐิติพงศ์  วงศ์กาญจนา 212023 มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 นางสาว ฑิตยา  โอชาพันธ์ุ 212024 มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 นางสาว ณัฐชยา  รักสจัจะ 212025 มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 นางสาว ณัฐชยา  วิษณโุยธิน 212026 มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 นาย ณัฐชานนท์  มงคลรัตนชาติ 212027 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

28 นาย ณัฐดนัย  พิพัฒน์ผจง 212028 มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 นางสาว ณัฐพร  ส่งทานินทร์ 212029 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

30 นางสาว ณัฐวรรณ  ซื่อภักดี 212030 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

31 นางสาว ตติยา  คันธชาติวนิช 212031 มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นาย ตรรกย  ชูกุล 212032 มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นางสาว ทักษพร  สิริจรรยาพงศ์ 212033 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

34 นาย ทัศไนย  สุขเบญจา 212034 มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 นางสาว ธนพร  ทรงสมทรัพย์ 212035 มหาวิทยาลัยมหิดล 

36 นางสาว ธนภรณ์  วรรณช่ืน 212036 มหาวิทยาลัยมหิดล 

37 นางสาว ธนวรรณ  อู่ไพบูรณ์ 212037 มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 นางสาว ธัญชนก  เฮ้งเจริญสุข 212038 มหาวิทยาลัยมหิดล 

39 นางสาว ธัญยชนก  เมนะสูต 212039 มหาวิทยาลัยมหิดล 

40 นางสาว ธัญรดา  เจริญวัฒนพันธ์ 212040 มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 นาย ธันบดินทร์  เลาหพิบูลรัตนา 212041 มหาวิทยาลัยมหิดล 

42 นางสาว ธิวรินท์  เลิศวีระศิริกุล 212042 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

43 นาย ธีรัตม์  จันทร์อมร 212043 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

44 นาย นนทวัชร  จิรกิตตยากร 212044 มหาวิทยาลัยมหิดล 

45 นางสาว นภัส  ปัจฉมิกุล 212045 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

46 นาย นรวิชญ์  เตชัสหงส์ 212046 มหาวิทยาลัยมหิดล 

47 นาย นราวิชญ์  แปลงประวัติ 212047 มหาวิทยาลัยมหิดล 

48 นางสาว นัจนฎา  คงทน 212048 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

49 นางสาว เบญจรัตน์  ศริสิินสุข 212049 มหาวิทยาลัยมหิดล 

50 นางสาว ปณาลี  จันทรวิ์ทัน 212050 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

51 นางสาว ประไพ  เล้ารักษา 212051 มหาวิทยาลัยมหิดล 

52 นาย ปรัชญา  ปัญญ์เอกวงศ์ 212052 มหาวิทยาลัยมหิดล 

53 นาย ปริญธร  รุ่งกีรติกุล 212053 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

54 นางสาว ปริณาห์  อางนานนท์ 212054 มหาวิทยาลัยมหิดล 

55 นางสาว ปาณิศา  ย่ิงศักด์ิมงคล 212055 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

56 นางสาว ปิยนุช  ลิ้มมีโชคชัย 212056 มหาวิทยาลัยมหิดล 

57 นางสาว ปุญชรัสมิ์  ไชโย 212057 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

58 นางสาว ไปรยา  ขำจิตร 212058 มหาวิทยาลัยมหิดล 

59 นางสาว พรจรัส  เจียรรัตนสวัสด์ิ 212059 มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 นางสาว พรนัชชา  อินทอง 212060 มหาวิทยาลัยมหิดล 

61 นางสาว พรรณรัชต์  ตันอารีสุโชติ 212061 มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 นางสาว พรรษชล  พัฒนจิตรศิลป์ 212062 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

63 นางสาว พราว  เจนจรัสสกุล 212063 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

64 นาย พสิษฐ์  ลิขิตวิเศษกุล 212064 มหาวิทยาลัยมหิดล 

65 นางสาว พัฒศวรรณ  ฉายวิเศษพล 212065 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

66 นางสาว พัณณ์ชิตา  จาง 212066 มหาวิทยาลัยมหิดล 

67 นางสาว พัทธ์ธีรา  เพ็ญพสิษฐ ์ 212067 มหาวิทยาลัยมหิดล 

68 นางสาว พัทธวรรณ  กลลดาเรืองไกร 212068 มหาวิทยาลัยมหิดล 

69 นางสาว พันธ์ุระวี  สัจพันโรจน์ 212069 มหาวิทยาลัยมหิดล 

70 นางสาว พิชชาภา  นิจถาวร 212070 มหาวิทยาลัยมหิดล 

71 นาย พิชญ์  จันทรโชติ 212071 มหาวิทยาลัยมหิดล 

72 นางสาว พิชญา  ต้ังปัญจศิล 212072 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

73 นางสาว พิชญาภรณ์  จติบริรักษ์ 212073 มหาวิทยาลัยมหิดล 

74 นางสาว พิมพ์วลัญช์  บุญสัจจฤทธิกุล 212074 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

75 นาย ภาสชัย  ผ่องพูลใส 212075 มหาวิทยาลัยมหิดล 

76 นางสาว ภูริชญา  ประภูศักด์ิพิทักษ์ 212076 มหาวิทยาลัยมหิดล 

77 นาย เมธี  ศรีประทมุรักษ ์ 212077 มหาวิทยาลัยมหิดล 

78 นางสาว รัชภร  ฉัตรธนาเวช 212078 มหาวิทยาลัยมหิดล 

79 นาย รัฐปัถย์  พันธ์พิชาโภคิน 212079 มหาวิทยาลัยมหิดล 

80 นางสาว ลักษิกา  สุขเจริญมิตร 212080 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

81 นางสาว วงศ์รวีร์  เบญจธรรมนนท ์ 212081 มหาวิทยาลัยมหิดล 

82 นางสาว วธิษฐา  สอนจอน 212082 มหาวิทยาลัยมหิดล 

83 นาย วรพงศ์  ชุมเกตุ 212083 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

84 นางสาว วรัชยา  ตันติพิบูลย์ 212084 มหาวิทยาลัยมหิดล 

85 นางสาว วรานุช  หวังภูริกุล 212085 มหาวิทยาลัยมหิดล 

86 นางสาว วิภาวี  สุวรรณล้ำสกุล 212086 มหาวิทยาลัยมหิดล 

87 นางสาว ศลิษา  เจริญวิกกัย 212087 มหาวิทยาลัยมหิดล 

88 นางสาว ศศิโสม  นิตยะกุล 212088 มหาวิทยาลัยมหิดล 

89 นางสาว ศิณีนาฏ  สุทธินวล 212089 มหาวิทยาลัยมหิดล 

90 นางสาว ศิรดา  พัฒนพัวพันธ์ุ 212090 มหาวิทยาลัยมหิดล 

91 นาย ศุภวิชญ์  เต้ืองวิวัฒน์ 212091 มหาวิทยาลัยมหิดล 

92 นางสาว โศรยา  ศรีจันทร์ 212092 มหาวิทยาลัยมหิดล 

93 นาย สัญชาน  อนันตปัญญากุล 212093 มหาวิทยาลัยมหิดล 

94 นางสาว สาธิดา  สถิรชวาล 212094 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

95 นางสาว สิรินดา  ย่ิงอำนวย 212095 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

96 นาย สุชานนท์  ศิริเวชฎารักษ์ 212096 มหาวิทยาลัยมหิดล 

97 นางสาว สุธิดา  บูรณตรีเวทย์ 212097 มหาวิทยาลัยมหิดล 

98 นางสาว สุธีนาถ  หลลี้วน 212098 มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 นาย สุปวีณ์  อัศวชัย 212099 มหาวิทยาลัยมหิดล 

100 นางสาว สุพิชชา  อยู่ประไพ 212100 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

101 นางสาว สุพิชญา  วัฒนานุกิจ 212101 มหาวิทยาลัยมหิดล 

102 นางสาว อภิชญา  ฮันตระกูล 212102 มหาวิทยาลัยมหิดล 

103 นาย อภิภู  พรหมม ี 212103 มหาวิทยาลัยมหิดล 

104 นางสาว อมานด้า ลี ยิน  โก๊ะ 212104 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

105 นางสาว อรจิรา  ลิม้สุขศิริ 212105 มหาวิทยาลัยมหิดล 

106 นางสาว อรอิญ  ปลืม้ปัญญา 212106 มหาวิทยาลัยมหิดล 

107 นาย อัครวินท์  สทุเธนทร์ 212107 มหาวิทยาลัยมหิดล 

108 นางสาว อาภานาฏ  แขง็ขัน 212108 มหาวิทยาลัยมหิดล 

109 นางสาว อาภาภัทร  ขวดใส 212109 มหาวิทยาลัยมหิดล 

110 นาย เอกอุ  ขวัญงาม 212110 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   คณะวิทยาลยัศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (อาคาร C) ช้ัน 2 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กริชณัษฐ์  อินทรไชยวงศ์ 213001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นางสาว กวินนา  แก้วพรม 213002 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3 นาย ก้องเกียรติกุล  มณีกาศ 213003 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 นางสาว กาญจนา  แซห่ลิม 213004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 นาย กีรติ  กันตะกวาง 213005 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 นาย เกรียงศักด์ิ  แสนกลาง 213006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 นางสาว จิราพัชร  คุณพนิชกิจ 213007 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8 นางสาว จุฑามาส  น้อยนารถ 213008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 นางสาว ฉัตรชริกา  พลเล็ก 213009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นางสาว ชนกานต์  เดชบริบูรณ์ 213010 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 นางสาว ชนากานต์  เหล่าสุอาภา 213011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 นางสาว ชนาพร  จอมแปง 213012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13 นางสาว ชลกร  เอกโรจนกุล 213013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นางสาว ชวิศา  วงศ์ทะ 213014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15 นาย ชิตพล  อุไรพันธ์ 213015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นาย ชินกฤต  พงศ์อัมพรขจี 213016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 นางสาว ชุติกานต์  สมงาม 213017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นางสาว ณัฎฐณิชา  จันทร์ฉลอง 213018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นาย ณัฏฐนิช  นึกเร็ว 213019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 นางสาว ณัฐชา  จำแลงนคร 213020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 นางสาว ณัฐนรี  เขียวดารา 213021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 นางสาว ณัฐวิภา  พงศ์สุธางค์ 213022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 นาย ณัฐศิลป์  พันธุศิลป 213023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 นาย ณัฐสิทธ์ิ  วงศ์ใหญ ่ 213024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 นางสาว ณิชชา  ภูริชสรัญญ ์ 213025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 นางสาว ณิชาภัทร  ขวัญภูษิต 213026 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 นาย ทรรศนะ  วรรณพิณ 213027 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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28 นาย ธนกฤต  เจริญสุทธิธรรม 213028 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 นาย ธนวัฒน์  ตระกูลพุทธรักษา 213029 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30 นางสาว ธมลวรรณ  ปฏิเสน 213030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31 นางสาว นภันต์ภัทร์  ต้ังปนิธานดี 213031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32 นาย นริศร  เมฆไตรภพ 213032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

33 นางสาว นวรัตน์  สมิทธากร 213033 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

34 นางสาว นวินดา  โพธ์ิทองสุนันท์ 213034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 นางสาว นิรัชพร  ราตรีประสาทสุข 213035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 นางสาว บัณฑิตา  สิงหท์ะนุประเสริฐ 213036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37 นางสาว ปติญญา  เกาะสูงเนิน 213037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38 นางสาว ปถมาภรณ์  วงศ์มิตรแท้ 213038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

39 นางสาว ป่านทอ  วิทยาจันทร์ 213039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 นาย พชร  ศุภางคะรัตน์ 213040 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

41 นางสาว พรทิพย์  สังข์โพธ์ิ 213041 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

42 นางสาว พรธวัล  มหายศนันท ์ 213042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

43 นาย พร้อม  วงศ์มณีโรจน์ 213043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 นางสาว พลอยไพลิน  งามสนอง 213044 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 นางสาว พัชรพร  อมรไพโรจน์ 213045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46 นางสาว พิชชา  น้ิมเจริญ 213046 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

47 นางสาว พิชชาภา  โพธ์ิรุ่งเรือง 213047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

48 นางสาว พิชามญช์ุ  เสนี 213048 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

49 นางสาว พิธามญช์  รัตนชัยสิทธ์ิ 213049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

50 นางสาว พิมพ์นิภา  วัฒนากล้า 213050 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

51 นางสาว พิรญาณ์  อัครอมรธรรม 213051 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

52 นางสาว ภคนิษฐ์  ศิริสวัสด์ิ 213052 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

53 นางสาว ภัคจิรา  ลิมประภูวิวัฒนา 213053 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

54 นาย ภัทรดนัย  รัตนารักษ์ 213054 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

55 นาย ภัทรพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 213055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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56 นางสาว ภาณินี  สมภักดี 213056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

57 นาย มหธนพงษ์  เครือเวทย์ 213057 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

58 นางสาว เมทินี  เสนะเปรม 213058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

59 นาย รดิศ  จิตธรรม 213059 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 นางสาว รักษิณา  คำก้อแก้ว 213060 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

61 นาย รุจิภาส  เขมะรัตน์ 213061 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

62 นางสาว ลักษมณ  โกศลกาญจน์ 213062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

63 นาย วชิราวุธ  ว่องอาวัชนาการ 213063 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

64 นาย วรปรัชญ์  ทองงาม 213064 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

65 นาย วรรษวุฒิ  สำราญจิตต์ 213065 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

66 นางสาว วรสตรี  ปินตาเสน 213066 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

67 นางสาว วรินธร  คูสุวรรณ 213067 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

68 นางสาว วริศรา  เจิดเมธาวุฒิ 213068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

69 นาย สรวิชญ์  ถาวรวันชัย 213069 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

70 นาย สุทธวิทย์  แสงธงทอง 213070 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

71 นางสาว สุพิชชา  พิชวงค์ 213071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

72 นางสาว สุพิชญา  เตชาชาญ 213072 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

73 นางสาว สุภนิดา  ชำนาญ 213073 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

74 นางสาว อติกานต์  คนขยัน 213074 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

75 นางสาว อนันตญา  จันทโรธร 213075 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

76 นาย อานันท์  ศิรินิรันดร์ 213076 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

77 นางสาว โอบอ้อม  โอภาสพันธ์ 213077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 อาคารสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กัญจน์  พรไพรินทร ์ 214001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นางสาว กัญญารัตน์  ศรีมงคล 214002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นาย กิตติพิชญ์  ศรสีระน้อย 214003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 นาย จรณินท์  ศรีษะนา 214004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 นางสาว จุฑาทิพย์  ทัศบุตร 214005 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 นางสาว ฉัตรพร  ค้าขาย 214006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 นางสาว ชนิดา  โสมอ่อน 214007 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 นางสาว ชนิสรา  ธนาไชยสกุล 214008 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 นาย ชวิน  ปทุมวรชาติ 214009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 นางสาว ฐาปนีย์  ลลีาภากร 214010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 นางสาว ฐิติรัตน์  ต่อพัฒนนันท์ 214011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 นางสาว ฐิติวรดา  บุญเลิศ 214012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 นางสาว ฐิติวัลคุ์  จุลทกาล 214013 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 นางสาว ณฉัตร  ลิ้มชุณหนุกูล 214014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นางสาว ณฐพร  ลู ่ 214015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 นางสาว ณัฐญา  โรจนดำรงกูล 214016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 นางสาว ณัฐมน  คงเดชอุดมกุล 214017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 นางสาว ณิชชารีย์  เมษะสิทธิโรจน์ 214018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 นางสาว ณิยะดา  โสภณอภิญญา 214019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 นาย ดนุเดช  เรืองเศรษฐวิทย์ 214020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 นางสาว ธนัชชา  ศิริไพบูลย์ 214021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 นางสาว ธนัชฐ์ปภัสส์  พิมพาแป้น 214022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นางสาว ธนัชพร  ธนสมบูรณ ์ 214023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 นาย ธนานนท์  โสดาภักด์ิ 214024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

25 นางสาว ธนิภา  ชัยนันท์สมิตย์ 214025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 นางสาว นงนภัส  ลักษณาวงษ์ 214026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 นาย นพรุจ  พูลเพ่ิมยศ 214027 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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28 นางสาว นัจกร  อยู่หุ่น 214028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 นางสาว นัฎ  จิรัชยากุลวุฒิ 214029 Dalian medical University 

30 นางสาว นิโซเฟีย  นิแมะ 214030 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 นางสาว นิญาณัท  สว่างสุข 214031 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 นางสาว นิธิพร  จิตติเรืองเกียรติ 214032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 นางสาว บุณยาพร  มหากิตติคุณ 214033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 นางสาว บุษกร  บุญพรพงศ์พันธ์ุ 214034 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35 นาย ปรมินทร์  วีระปรียากูร 214035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

36 นางสาว ปริษา  ศิริอาภากุล 214036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37 นางสาว ปวริศา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 214037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

38 นางสาว ปิญชาน์  สันติวิวัฒนพงศ์ 214038 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

39 นาย พชร  อินทรการุณเวช 214039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

40 นางสาว พลอยไพลิน  บุษบงก์ 214040 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

41 นางสาว พัชราพร  คล้ายพิทักษ์ 214041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

42 นางสาว พัณไมล์  เฮงตระกูล 214042 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

43 นางสาว พิชญานิน  เต็งเจริญพงศ์ธร 214043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 นาย พีรวิชญ์  พ่ึงกิจ 214044 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 นางสาว เพชรรัตน์  ไชยเศรษฐ 214045 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

46 นางสาว มนัสวี  อรรถวรรธน 214046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นางสาว รัชนีกร  เสียงวังเวง 214047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นาย วนกร  อารียโสภณ 214048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 นาย วฤณ  สุวรรณราช 214049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 นาย วุฒิกร  จักรากรธนวัฒน์ 214050 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 นาย ศิริวัฒน์  เตียตระกูล 214051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นาย ศุภโชติ  อุไรฤกษ์กุล 214052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

53 นางสาว สิยาภรณ์  เพชรสุข 214053 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 นางสาว สิริภา  แก้วเนตร 214054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55 นาย สุกฤษฏ์ิ  เสริมศรี 214055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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56 นางสาว สุภัคศิริ  วิมลศรีนราชัย 214056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

57 นางสาว สุรภา  เดชรุ่งโรจน์ปัญญา 214057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

58 นางสาว สุรภา  โผภูเขยีว 214058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

59 นางสาว อรรจิร์นุช  รัตนอุรดินทร์ 214059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

60 นางสาว อรุณรุ่ง  กันธิยะ 214060 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

61 นางสาว อารยา  จันทรช์นะ 214061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ห้องคอมพิวเตอร์ 1 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กวิสรา  อัชชวัฒนา 215001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2 นางสาว เกตน์สิรี  วารกุีล 215002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3 นาย ครองราช  ปรีชาติวงศ์ 215003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4 นาย จีรภัทร  ย่ีสุ่นหอม 215004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

5 นางสาว เจนจิรา  จันทรวิสูตร 215005 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

6 นางสาว ชญาดา  เริงรื่น 215006 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

7 นางสาว ชนนิกานต์  ชนะภัย 215007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

8 นาย ชนม์ชนก  พรมชาย 215008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

9 นาย ชุณฑ์  เอ้ือสุจริตวงศ์ 215009 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10 นางสาว ชุติกาญจน์  อารีย์วงศ์ 215010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

11 นางสาว ฐิติพร  นัยพรม 215011 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

12 นางสาว ณฐมน  อัมพวา 215012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13 นางสาว ณิชนันทน์  อยู่ยงช่ืน 215013 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

14 นางสาว ธนพร  ชัยวิริยะวงศ์ 215014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

15 นาย ธนวิชญ์  ปานศรี 215015 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

16 นางสาว ธนัชพร  ศุภวิบูลย์ผล 215016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

17 นาย ธนานันต์  ศรอินทร์ 215017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

18 นางสาว ธัญชนก  จิตต์วโรดม 215018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

19 นาย ธีรไนย  ลุกเซน็ 215019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

20 นางสาว ปทิตตา  กุลศริิรังสรรค ์ 215020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

21 นางสาว ปพิชญา  อุกะโชติ 215021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

22 นางสาว ปัญญดา  เดชเดโช 215022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

23 นางสาว ปาณัทดา  เดชาพันธ์ุกุล 215023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

24 นางสาว พาขวัญ  โสภาคย์ 215024 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

25 นางสาว พิชามญช์ุ  ธรรมกุล 215025 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

26 นางสาว พิมพ์ณดา  ภิรมย์โชติสิริ 215026 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

27 นาย พีรพงศ์  เหล่าอิสริยกุล 215027 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

28 นางสาว แพรพลอย  ฟักทอง 215028 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

29 นางสาว ฟาตีฮะห์  มุสตาปะ 215029 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

30 นางสาว ฟารีดา  เจ๊ะโก๊ะ 215030 Al-Azhar University 

31 นาย ภาคิน  ภักดีเทวมิตร 215031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

32 นางสาว มนภรณ์  วิมลรัชต์มโนรม 215032 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

33 นาย มรวาน  จารง 215033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

34 นาย ลักษณ์วัต  แก้วกระจ่าง 215034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

35 นางสาว วัชรียา  เส็นดาโอ๊ะ 215035 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

36 นาย วิศว  เเก้วประดิษฐ์ 215036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

37 นางสาว ศศลักษณ ์ กุกุดเรือ 215037 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

38 นาย ศศิศ  รัตนจินดา 215038 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

39 นางสาว ศิรภัสสร  ข่ายม่าน 215039 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

40 นางสาว ศุภลักษณ์  อยู่สุข 215040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

41 นางสาว สโรชา  ธูปหอม 215041 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

42 นางสาว สิริยากร  มณนีาถฐานิสร ์ 215042 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

43 นาย สุธินันท์  อมรศิรินุเคราะห์ 215043 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

44 นางสาว หัทยา  ธาระศพัท์ 215044 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

45 นาย อมเรศ  ธรรมสุขิตา 215045 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

46 นางสาว อิงลดา  กิจพิมล 215046 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

47 นาย เอกวัชร  สวัสดิพันธ์ 215047 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ห้องปฏิบัติการ GE (คอมพิวเตอร์) ห้อง 501 และ ห้อง 502 ช้ัน 5  
   อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กฤษฎา  ล้อประเสริฐ 216001 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นางสาว กาญจนา  ชูศรีสุข 216002 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 นางสาว เขมขนิษฐ ์ ตันติพลพันธ์ 216003 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นาย คมชาญ  เบญจบุญนนท ์ 216004 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นางสาว จริยา  เจิดแจม่จรัส 216005 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 นางสาว จันทรัสม ์ ไกรวัลย์ 216006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นางสาว จิรชยา  สิริรัตนปัญญา 216007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นางสาว ชนากานต์  ลิ้มตระกูลธงชัย 216008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 นาย ณภัทร  ประภาโยธิน 216009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 นางสาว ณัชาภัสส์  ครฑุดำรงชัย 216010 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 นางสาว ณัฏฐา  ขมุทอง 216011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นาย ณัฐพงศ์  มณพีร้าว 216012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นาย ณัฐพงศ์  สมบัติศิริมงคล 216013 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 นางสาว ณัฐรดี  แสงสุรยัินต์ 216014 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาว ณัฐวดี  เตชะพูลผล 216015 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นางสาว ดนยา  วงศาศิรินาท 216016 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นาย ทรงพล  นาวงษ์ 216017 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นาย ธราดล  คชเสนา 216018 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 นาย ธวัชชัย  ศรีกาญจน์ 216019 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 นางสาว ธัญญาภรณ์  ชัยสงคราม 216020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 นาย นรุตน์  ช่วยกลาง 216021 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 นางสาว นัทธมน  พรหมศรีสวัสด์ิ 216022 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 นางสาว นิชานันท์  ฉันทวงศ์สวัสด์ิ 216023 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 นางสาว เบญจมาภรณ์  รังษีภาณุรัตน์ 216024 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 นาย ปฏิภาณ  ลิมปนวงศ์แสน 216025 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 นางสาว ปฤษฎางค์  โสวภาค 216026 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

27 นางสาว เปมิกา  อนุรักษ์เลขา 216027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 นาย พนสธร  เลิศวจนะ 216028 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 นางสาว พิชชากร  วัจนะรัตน์ 216029 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 นางสาว พิมพ์ชนก  แก้วอนงคณ์ 216030 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 นางสาว ฟ้าใส  สัมมาวุฒิชัย 216031 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 นางสาว ภรภัทร  บัติปัน 216032 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33 นางสาว ภัคธีมา  พูนทองพันธ์ 216033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 นาย ภัทร  ประสงคผ์ลชัย 216034 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 นางสาว รวิกานต์  ศุภจินตกุล 216035 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 นางสาว รัฐนันท์  ภาวนาอุบล 216036 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 นาย วรวัชร  ซาลิม ี 216037 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

38 นางสาว วาริศา  รามดิษฐ ์ 216038 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 นางสาว วิญา  ส่งสมบูรณ์ 216039 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 นาย วีรสิทธ์ิ  ชัยช่วงโชค 216040 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 นางสาว ศรีประภา  หมอ่มกระโทก 216041 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 นางสาว ศศิวิมล  ชาติประสพ 216042 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 นาย ศิวกร  ลาภจิตรกุศล 216043 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 นาย ศุภวิชญ์  พานิชนันทนกุล 216044 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

45 นางสาว ศุภาพิชญ์  ฉัตรชัยสกุล 216045 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 นางสาว สรวงภัสสร  พรหมภิบาล 216046 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 นาย สหพัฒน์  ช่วยบุญ 216047 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 นาย สาริศ  ลีวิวัฒน์วงศ์ 216048 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

49 นาย สิทธิพล  นพวัฒน์ธนวงษ์ 216049 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 นาย สิรวิชญ์  สุทธาโรจน์ 216050 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 นางสาว สุกฤตา  ศิริจินดามณีรัตน์ 216051 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 นางสาว สุชาพัณน  ประดับศรีเดช 216052 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นาย สุรมาส  สุวรรณรัตน์ 216053 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 นางสาว อริสรา  นัยบุตร 216054 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   ห้อง SC2039 สำนักงานศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช้ัน 2 
   อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กันตภณ  ชัชวานิชย์ 217001 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2 นาย จิรายุทธ  สนทา 217002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3 นาย เจตวัฒน์  เลี่ยมไพฑูรย์ 217003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

4 นาย ฉัตรชัย  อังสุรนิทร์ 217004 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

5 นางสาว ชญานิศ  เครือวัฒนเวช 217005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 นางสาว ชวิศา  สุขเจรญิไกรศรี 217006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

7 นาย ชัชตะวัน  อินนารมย์ 217007 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

8 นาย ชุมพล  ทะวงษา 217008 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

9 นางสาว ไซรานี  จรกา 217009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

10 นางสาว ฐาน์นิสรา  องค์วุฒิธรรม 217010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

11 นางสาว ณฌา  นฤมิตคณุา 217011 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

12 นางสาว ณภัทร  วงศ์นำทรัพย์ 217012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

13 นางสาว ณัชชา  รีชัยพิชิตกุล 217013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

14 นางสาว ณัฐชยา  วงศ์สถิตพร 217014 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

15 นางสาว ทัสมา  สุระพร 217015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

16 นางสาว ทิพปภา  วนชยางค์กูล 217016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

17 นางสาว ธนัญญา  จงเจริญกิจ 217017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

18 นางสาว ธมนวรรณ  ต.วัฒนผล 217018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 นางสาว ธรรมภรณ์  บุญณรงค ์ 217019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

20 นางสาว ธัญชนก  ตรึงจิตวิลาส 217020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

21 นางสาว ธัญภา  เจียมกรกต 217021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

22 นางสาว ธันยา  จูตระกูลคีร ี 217022 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 นางสาว ธิดา  สีหพันธ์กลาง 217023 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

24 นางสาว ธิดาทิพย์  สกุลวันธนาศักด์ิ 217024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25 นางสาว ธีตา  ชวนบุญ 217025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

26 นางสาว นนทภรณ์  พันธ์ุพิมานมาศ 217026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

27 นางสาว นภาดา  กลิ่นสุนทร 217027 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

28 นาย นรินทร์  จุติยนต์ 217028 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

29 นางสาว นัฐชยา  นุ่มละมุล 217029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 นางสาว นัทธมน  มานะกิจสมบูรณ ์ 217030 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 นางสาว นันทินี  ว่องบรรจงหาร 217031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

32 นาย นิธิพัฒน์  แข็งแรง 217032 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

33 นาย นิรวิทธ์  สิริบรรสพ 217033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

34 นาย ปฏิภาณ  บุญธรรม 217034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

35 นาย ปฐมพงศ์  สินธุสอาด 217035 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

36 นางสาว ประภัสสร  อุไรสินธว์ 217036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

37 นาย ผไทรักษ ์ พัฒนาสันติชัย 217037 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

38 นางสาว พิชญาดา  พระไตรยะ 217038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

39 นาย พิพัฒน์  เทพปริยะพล 217039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

40 นางสาว เพ็ญพิชชา  นำทองมงคล 217040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

41 นางสาว ฟองฟ้า  เจนการ 217041 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

42 นางสาว ภมรี  สถาพรพิบูลย์ 217042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

43 นางสาว ภัณฑิรา  วิสุทธิเมธีกร 217043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

44 นางสาว ภัณฑิรา  โอฬารกิจไพบูลย์ 217044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

45 นางสาว ภัทรวดี  ธรสาธิตกุล 217045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

46 นางสาว ภัทรวดี  สุขะวรรณะ 217046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

47 นางสาว ภัทริยา  พันธ์สายเช้ือ 217047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

48 นางสาว มัทริกา  โล่ห์ประเสริฐ 217048 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

49 นาย ยศกร  มารุ่งเรือง 217049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

50 นาย วริทธ์ิ  ธนโรจน์วงศา 217050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

51 นาย วัชรพล  กีรติวิบูลย์ 217051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

52 นางสาว วิภาวินี  ปิจะยัง 217052 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

53 นางสาว ศิรดา  เปรมโต 217053 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

54 นางสาว ศิวปรียา  จาวลา 217054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

55 นาย ศุภณัฏฐ์  คมัภิรานนท์ 217055 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

56 นางสาว สนาภา  ผดุงเจริญ 217056 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

57 นางสาว สลิลลา  ปินตาวะนา 217057 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

58 นางสาว สาธิตา  ผู้สันติ 217058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

59 นาย สาโรช  จิรชาตา 217059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

60 นางสาว สิตานัน  เลิศวัฒนาสมบัติ 217060 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

61 นางสาว สิรารมย์  ศุภธนสินเขษม 217061 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

62 นางสาว สิรีธร  สุนทรภักดี 217062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

63 นางสาว สุวิชญา  ติรณสวัสด์ิ 217063 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

64 นาย อภิสฤษฎ์ิ  ปกป้อง 217064 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

65 นางสาว อรพรรณ  สาระบาล 217065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

66 นางสาว อรพิมล  พิไลวงศ์ 217066 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

67 นางสาว อลิสา  พลใหม ่ 217067 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ปราบไตรจักร 44 ช้ัน 4 อาคารปราบไตรจักร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กชมน  กวยาวงศ์ 218001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาว กมลวรรณ  สขุสวรรค ์ 218002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นาย กฤตยนันท์  กาสา 218003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาว ก่ิงกมล  ทองทิพย์ 218004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นาย เกจิ  กล่ำน้อย 218005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นาย จเด็ด  สุขใจ 218006 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 นาย จิรัฎฐ์  ตัณฑสถิตยานนท์ 218007 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 นางสาว จุฑาทิพย์  นามแสง 218008 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 นางสาว ชยพร  ธัชยะพงษ์ 218009 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 นางสาว ชลลดา  ทวีมัน่คงทรัพย์ 218010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นาย ญาณาธิป  สันตะยอม 218011 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นาย ณคร  แกว่นกสิกรรม 218012 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

13 นาย ณัฐภัทร  แซ่ด่าน 218013 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 นางสาว ณัฐวิภา  ดีดิษฐ ์ 218014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 นางสาว ดวงกมล  แซ่โล้ว 218015 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นางสาว ดวงรัตน์  ศรีแก้ว 218016 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17 นางสาว ดวงฤทัย  บุญโย 218017 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 นางสาว ทิพย์สุดา  นุ่นงาม 218018 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 นางสาว ธนพร  วัฒนแสงศิริ 218019 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 นาย ธนภศ  เจริญธนะวัฒน์ 218020 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 นาย ธเนศพล  กิจพานิชวิเศษ 218021 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22 นางสาว ธิดาพัฒน์  ยวนพันธ์ 218022 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 นาย ธีรโชติ  คุ้มคงศักด์ิ 218023 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นางสาว ปภาวรินท์  สาธรรม์กุล 218024 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 นางสาว ปาณิศา  รุจิชาญสิร ิ 218025 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

26 นาย ปาราเมศ  วรขจิต 218026 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นางสาว ปิณิดา  แก้วแสนสาย 218027 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 นางสาว เปมมิกา  อินทโต 218028 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาว พรชนก  รัตนเศรษฐ ์ 218029 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 นางสาว พรพิชชา  สิทธิผลวนิชกุล 218030 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

31 นางสาว พัทธ์ธีรา  อุดมปัญญาวิทย์ 218031 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32 นางสาว พิชญา  พรหมสุวรรณ์ 218032 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33 นางสาว พิชามญช์ุ  แสงประเสริฐ 218033 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

34 นางสาว แพรวา  มะอาจเลิศ 218034 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35 นางสาว ภัทราภรณ์  สพัทเสวี 218035 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

36 นางสาว มนัชญา  นาคอ่อง 218036 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

37 นางสาว มัณฑนา  มั่นเขตวิทย์ 218037 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

38 นางสาว รมณ  ฉิมพาล ี 218038 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39 นางสาว ศรินรัตน์  วงศม์านะโชติ 218039 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40 นางสาว ศิริขวัญ  เขมะชาติ 218040 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

41 นางสาว ศิรินทิพย์  เหลา่รอด 218041 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

42 นางสาว ศุภาพิชญ์  จันทขันธ์ 218042 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43 นางสาว สวรินทร์  วงษ์โต 218043 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นาย สิทธิชัย  สินเสน 218044 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

45 นางสาว สุกัญญา  บัญญัติ 218045 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

46 นางสาว สุทธิกา  อินทสะอาด 218046 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47 นางสาว สุพรรณรัตน์  บุญนิยม 218047 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

48 นางสาว สุพิชญา  แสงทองพิทักษ์ 218048 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

49 นางสาว สุภาวดี  วัฒนพันธ์ 218049 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

50 นาย สุมนัส  ธรรมาภิมุข 218050 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

51 นางสาว อคิราภ์  ทรัพย์ประชา 218051 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

52 นางสาว อลิสา  วงศ์พัฒนกุล 218052 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

53 นางสาว อาภาวรรณ  เตชะเทียมจันทร์ 218053 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

54 นางสาว อารียาพร  ขาวผ่องอำไพ 218054 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้องปฏิบัติการ Simulation (406) ช้ัน 4 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ 2 (อาคาร 12/1)  
   และห้อง 12-403 ช้ัน 4 อาคาร 12 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
1 นางสาว กนกนารถ  ไผต่ง 219001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 นางสาว กรณิศ  สิทธิวัฒนาวงศ์ 219002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นางสาว กรหทัย  มหาผลศิริกุล 219003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 นาย กฤติน  กุลกาลยืนยง 219004 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

5 นาย กวิน  รัตนพงษ์วิเศษ 219005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว กานต์สิรี  ศรีกรณ์ 219006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นาย กิติชัย  สิงหรัตน์ 219007 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

8 นางสาว กีนันฐกานต์  สัสดีเดช 219008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นางสาว กุลภัสสรณ ์ เมตตา 219009 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

10 นางสาว กุลฤดี  สังสุทธิวงศา 219010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
11 นาย เกริกฟ้า  เกสรธัมกิตติวุฑ 219011 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

12 นางสาว เกษกาญจน์  ประสีระเก 219012 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

13 นาย คุณานนต์  สัมพันธพงศ์ 219013 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

14 นางสาว จิรัสยา  กุลกีรติวนิช 219014 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

15 นางสาว จุฑามาศ  กันคล้อย 219015 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

16 นางสาว ฉัตรริกา  พูนพิพัฒน์ 219016 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

17 นางสาว ชฎาภรณ์  ศิลาชัย 219017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

18 นางสาว ชัชชญา  เกษมอำไพพรรณ 219018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

19 นางสาว ชัญญา  ป้อมทอง 219019 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

20 นาย ฐาน์ฐณฐั  เมธีธัชกุล 219020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

21 นางสาว ฐิตาพร  แสนพรม 219021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

22 นางสาว ฐิตินันท์  เทียมทิฆัมพร 219022 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

23 นางสาว ฐิติพร  โภครักษ์ 219023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นางสาว ณัฏธิดา  ลิขิตสุวรรณกูล 219024 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

25 นาย ณัฐชนน  ฉันทศรีวิโรจน์ 219025 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

26 นางสาว ณัฐธินี  คล่ำดิษฐ ์ 219026 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

27 นางสาว ณัฐวิกา  จันทรมนตรี 219027 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

28 นางสาว ณิชกานต์  จินาเพ็ญ 219028 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

29 นางสาว ดาลัดฌา  รักพานิชมณี 219029 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

30 นาย เตชิษฐ์  เกษมอำไพพรรณ 219030 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

31 นาย ถิร  เลศิสถิร 219031 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

32 นาย ธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม 219032 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

33 นาย ธนพล  ป้ันสังข์ 219033 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

34 นางสาว ธนัชพร  ดุษฎีโสภาพร 219034 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

35 นางสาว ธมนันท์  เรืองศิริ 219035 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

36 นางสาว ธัณย์นิชา  หาญเลิศฤทธ์ิ 219036 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

37 นางสาว นภสร  เกียรติคีรี 219037 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

38 นาย นราภัทร์  กลิน่หอม 219038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
39 นางสาว นันทนัช  คารมปราชญ์ 219039 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

40 นางสาว นันทนัท  ว่องสินไพบูลย์ 219040 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

41 นางสาว นัสรียา  แวจูนา 219041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

42 นางสาว นาถระวี  งามสง่า 219042 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

43 นาย บัญญพนต์  สคุันธมาลา 219043 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44 นางสาว บุญญพร  โรจน์รุ่งศศิธร 219044 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

45 นางสาว บุณยวีร์  ศิริรตันพฤกษ์ 219045 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

46 นาย ปกรณ์ศักด์ิ  สหีะวงษ์ 219046 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

47 นางสาว ปภัสรา  ธีระรัตนานนท์ 219047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

48 นางสาว ปอแก้ว  พันธ์ศรีโรจน์ 219048 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

49 นางสาว ปัณญภัค  ธรรมวงศ์ 219049 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

50 นาย พัทธพล  จิระวาณิชย์กุล 219050 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

51 นาย พิชญ์  จิระเจรญิวงศ์ษา 219051 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

52 นางสาว พิชญ์สินี  ศิริโชติ 219052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

53 นางสาว พิชญา  ปรักกมกุล 219053 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

54 นาย พีรพัฒน์  ผู้พัฒน์ภัทร 219054 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

55 นางสาว เพลงขวัญ  หแูก้ว 219055 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

56 นางสาว ไพลิน  โภคชัชวาล 219056 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

57 นางสาว ภรณ์นภัส  แก้วงาม 219057 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

58 นางสาว ภรัณญา  เลขะอนันตกุล 219058 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

59 นางสาว ภัคจิรา  ทรัพย์ศิวกุล 219059 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

60 นางสาว ภิรญา  ชยุตธนบูลย์ 219060 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

61 นาย ภูมิ  เพ่ิมพูลสมบัติ 219061 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

62 นางสาว มณฑิตา  โตวรรธกวณิชย์ 219062 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 นางสาว มณีรัตน์  พรรณดวงเนตร 219063 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

64 นาย ยศพล  วงศ์วิวัฒน์ไชย 219064 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

65 นางสาว ฤดีมาศ  โลเกศกระวี 219065 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

66 นางสาว ลทิชา  ทวีพรกิจกุล 219066 มหาวิทยาลัยรงัสิต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
67 นาย วชิรวิทย์  บุญรักษา 219067 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

68 นาย วทัญญู  โคมเดือน 219068 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

69 นางสาว วนิดา  สินสมวงศ์สกุล 219069 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

70 นาย วรเมธ  ไตรวิจิตรคุณ 219070 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

71 นาย วรัญญู  ใจตรง 219071 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

72 นางสาว วราภรณ์  ถาพยอม 219072 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

73 นาย วรุต  วิจิตรปรีดา 219073 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

74 นาย วศิน  สุธีกุล 219074 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

75 นาย วิริทธินันท์  พรหมจักร 219075 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

76 นาย ศรัณย์  เกิดสมทุร 219076 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

77 นางสาว ศรัณยา  ย่ิงเจริญสุข 219077 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

78 นาย ศิรกานต์  มายเจริญกุล 219078 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

79 นาย ศุภกร  สังข์ย้ิมพันธ์ุ 219079 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

80 นาย ศุภกร  อัศวราชันย์ 219080 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

81 นาย ศุภมิตร  ขนานไต้ 219081 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

82 นางสาว ศุภาพิชญ์  พันธัย 219082 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

83 นางสาว ศุภิสรา  กายพันธ์ุเลิศ 219083 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

84 นางสาว สโรชา  จุ้ยโต 219084 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

85 นาย สิริชัย  วิริยจารี 219085 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

86 นางสาว สิริลักษณ ์ บุญเกษม 219086 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

87 นางสาว สุชัญญา  เลิศรัตนชัยกุล 219087 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

88 นางสาว สุชัญสินี  ลีนาวงศ์ 219088 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

89 นาย สุทธินันท์  อินทร์แก้ว 219089 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

90 นางสาว สุภลักษณ์  คิดรอบ 219090 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

91 นางสาว อนัญญา  มโนภินิเวศ 219091 มหาวิทยาลัยรงัสิต 

92 นาย อภิวิชญ์  จอมสว่าง 219092 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

93 นาย อยุทธ์  เต็มรัก 219093 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

94 นางสาว อรพรรณ  เย็นอก 219094 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 
95 นาย อรรถพล  ดวงชารี 219095 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

96 นางสาว อาภีราญา  บุญคง 219096 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
10.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (S1) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกพร  วนิชพิสิฐพันธ์ 221001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นางสาว ก่ิงกาญจน์  หงษ์ยนต์ 221002 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 นาย คณากร  แหวนเพชร 221003 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 นางสาว คนัมพร  ปิงกุล 221004 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5 นาย คุณาธิป  สุขประเสริฐ 221005 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 นางสาว ชนาภา  เทศเจริญ 221006 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7 นางสาว ชนิกานต์  จันโทสถ 221007 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8 นางสาว โชษิตา  ธีระรังสิกุล 221008 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

9 นางสาว ณัฏฐนันท์  เขยีวเขิน 221009 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10 นาย ณัฐชนน  รัตนะเศรษฐ ี 221010 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

11 นางสาว ณัฐชยา  ฐิติวราภรณ์ 221011 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

12 นางสาว ณิชกานต์  เมฆเบญจาภิวัฒน์ 221012 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13 นางสาว ธัญชนก  ขาวนวล 221013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14 นางสาว ธัญญรัตน์  บุญเฉลย 221014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

15 นางสาว นลินี  ฐานเพชร 221015 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16 นางสาว นันท์สินี  หนองภิวงค์ 221016 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

17 นางสาว พริม  พีระนันท์รังษี 221017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18 นางสาว พลอยนภัส  วัชรพาหะ 221018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

19 นางสาว พิมไพลิน  ฟูอานันท์ 221019 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

20 นางสาว มนสิชา  ทองโพธ์ิใหญ ่ 221020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

21 นางสาว มัลลิกา  กองภา 221021 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

22 นางสาว รักชนก  เสนสกุล 221022 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

23 นางสาว ลวิตรา  คำรังษี 221023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

24 นาย ศุภกิตต์ิ  ลำเพาเลิศวิไล 221024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

25 นางสาว ศุภากร  นันต์นวรัตนกุล 221025 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

26 นางสาว สุกฤตา  เรืองเดช 221026 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

27 นางสาว สุวิมล  สุวรรณอัตถ์ 221027 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

28 นาย อนันต์  บุตรโส 221028 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 นางสาว อัยยมิญช์  ฉันทศิริพันธ์ุ 221029 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
    ห้อง ICT1103/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช้ัน 1 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนิษฐา  หล้ามา 222001 มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นางสาว กันยธรณ์  เตียรถ์สุวรรณ 222002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นางสาว กัลยรัตน์  นวลจันทร ์ 222003 มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 นาย กิตติพงศ์  แก้วรากมุข 222004 มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 นางสาว คณิตตา  คมไธสง 222005 มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 นางสาว คนึงนิจ  แซ่ย้าง 222006 มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 นาย ชวลิต  ศรีพันธ์ุ 222007 มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 นาย ณัชญ์  สงบสกุล 222008 มหาวิทยาลัยพะเยา 

9 นางสาว ณัฐฐิกา  แดงโน 222009 มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 นางสาว ณัฐนันท ์ ศรีชัยตัน 222010 มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 นาย ธนาวิชญ์  ธรรมจักร 222011 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12 นาย นฤชิต  ทรัพย์ทวี 222012 มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นาย ปกรณ์  นักไร ่ 222013 มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 นางสาว ปณิชา  สายคำฟู 222014 มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 นางสาว พรทิวา  วังบุญ 222015 Dalian medical University 

16 นางสาว พัชรพร  ศรีจนัทร์ 222016 มหาวิทยาลัยพะเยา 

17 นางสาว พัชรีญา  กาวิชัย 222017 มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 นางสาว พิมพ์ชนก  เต็มสวัสด์ิ 222018 มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

19 นาย พีระพัฒน์  ประทุมมาลย์ 222019 มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 นาย ภาณุวัชร  พรายจันทร ์ 222020 มหาวิทยาลัยพะเยา 

21 นางสาว ลักษมี  วงศ์รุ่งเรือง 222021 มหาวิทยาลัยพะเยา 

22 นาย วรเมธ  เพ็ชรเพ็ง 222022 มหาวิทยาลัยพะเยา 

23 นาย วสิษฐ์พล  ไถ่ประยูร 222023 มหาวิทยาลัยพะเยา 

24 นางสาว ศิรินาถ  ศิรินิล 222024 มหาวิทยาลัยพะเยา 

25 นางสาว ศิวัชญา  อินทสังข์ 222025 มหาวิทยาลัยพะเยา 

26 นางสาว สิชานาถ  หน่อแก้ว 222026 มหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาว สุนิสา  เอ่ียมขจร 222027 มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 นางสาว สุวพิชญ์  ช่างเกวียน 222028 มหาวิทยาลัยพะเยา 

29 นางสาว อินธุอร  ทาทิวัน 222029 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 (Lab com 13) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กฤติยาภรณ์  มะนู 223001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 นาย กิตติ  เรืองบุญคุ้มสุข 223002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 นาย เกรียงศักด์ิ  รสหอม 223003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 นาย คณิน  โสมาบุตร 223004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 นาย จักรกริช  มารม 223005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6 นางสาว จิราภา  คำใหม่ 223006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 นาย จุลภาค  อ๊ึงวิจารณ์ปัญญา 223007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 นางสาว ชญานิศ  พิมพ์เสน 223008 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 นางสาว ชนม์นิภา  คุณวิทยา 223009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 นางสาว ชลภัสสรณ์  ดัสดี 223010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นางสาว ชัญญกานต์  แพงศรี 223011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12 นาย ชุณหบดี  จิตรเพียรค้า 223012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13 นางสาว ณัฏฐณิชา  ชินทวัน 223013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

14 นาย ณัฏฐวัชร  จิระเวชกิจกุล 223014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

15 นาย เดชฤทธ์ิ  ชาลี 223015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 นางสาว ธนพร  จันทร์โท 223016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 นางสาว ธัญรัตน์  คงสนิทพะเนา 223017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18 นาย ธาวิน  โพธ์ิศรี 223018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

19 นางสาว นันทพร  พลฉมิ 223019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20 นางสาว เบญจพร  รักษ์มณ ี 223020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

21 นาย ปฏิภาณ  ฤเดช 223021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 นางสาว ปิยมาภรณ์  รตัน์วิเศษ 223022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

23 นางสาว พิชญ์มณฑ์  พุ่มสงวน 223023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

24 นาย ภาสกร  เลี่ยมดี 223024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

25 นางสาว มิ่งขวัญ  สันติไชยกุล 223025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

26 นางสาว ลรัณทร  ศันสนียวรรธน์ 223026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

27 นางสาว วรดา  วงศ์รจิต 223027 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

28 นางสาว วริศราวรรณ  ยินดีมาก 223028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

29 นางสาว วัฒนาพร  ข้อยุ่น 223029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

30 นางสาว วิมลวรรณ  จนัทนะสุต 223030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

31 นาย ศรุต  ทรัพยากร 223031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

32 นางสาว สิลป์สุภา  วงศล์า 223032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

33 นางสาว สุธิตา  งูน่ิม 223033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

34 นางสาว สุริญญา  สนแจ้ง 223034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

35 นางสาว อชิรญา  บุณยโชติมา 223035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

36 นางสาว อรอนงค์  เนตรสุวรรณ์ 223036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565           

                                                                
 

                (อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 


