
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  20  /2566 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน  

ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
       

ตามท่ีศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  
ได้กำหนดให้มีการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม และการสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2566 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มนีาคม 2566 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ศ.ป.ท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566ดังต่อไปนี้  

 
กำหนดการสอบ 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
08.00 – 08.35 น. ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ เพื่อลงชื่อ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
08.35 – 10.20 น.   สอบข้อสอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
10.20 – 10.35 น.   พักเบรก 15 นาที 
10.35 – 12.20 น.  สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
 

 สถานที่สอบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กชพร  โชคณัฐกุล 111001 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2 นางสาว กัชชญา  เกริกไกรฤกษ์ 111002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นางสาว กาญจนา  หรรษาพันธุ์ 111003 Dalian medical University 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

4 นาย กิตติพัฒน์  ลีลาอดิศร 111004 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นาย กิลกาล  ชุมคง 111005 Southwestern University 

6 นาย จักรวรินทร์  กรุงทอง 111006 มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นางสาว จิตรศิริ  จันทะศรี 111007 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นางสาว จิตราภรณ์  ธุระกิจ 111008 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

9 นาย จิรเกียรติ์  บุญมีทวีทรัพย์ 111009 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

10 นางสาว จุติณัฏฐ์  เรืองจันทร์ 111010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นาย เฉลิมพล  กุมพิมล 111011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นางสาว ชนกสม  ตระกูลไตรตรึง 111012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นางสาว ชนัญชิดา  ดำเกิงพันธุ์ 111013 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

14 นางสาว ชนัญชิดา  บัณฑูรประยุกต์ 111014 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาว ชนิสรา  วชิัยดิษฐ์ 111015 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

16 นาย ชินภัทร  จุไรรัตน์พร 111016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17 นางสาว ญาณิศา  เกษรศรี 111017 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

18 นางสาว ณัฐนิชา  พุทธิผล 111018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

19 นางสาว ณัฐมน  ถาเป็นบุญ 111019 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

20 นาย ณัฐวัตร  เจริญวัฒนวิญญ ู 111020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21 นางสาว ณิชาภัทร  ดาวสดใส 111021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

22 นางสาว ดวงพร  ชัยยะ 111022 Our Lady of Fatima University 

23 นางสาว ดุสิกาญจน์  ระวิวงษ์สุรการ 111023 มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 นางสาว ธนพร  สุขประเสริฐ 111024 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

25 นางสาว นภัสรพี  คูหะรัตน์ 111025 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

26 นางสาว นฤภัค  เทพาหุดี 111026 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

27 นาย นฤเศรษฐ์  เกษณา 111027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 นางสาว นันท์นภัส  สิรบริพันธกุล 111028 Newcastle University 

29 นางสาว บุณฑิตา  ชัยนิตย์ 111029 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

30 นาย บูภวัฏฐ์  หลายวิจิตร 111030 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 นางสาว ปณตพร  จันทรโคลิกา 111031 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

32 นางสาว ปัญธิดา  พุฒิวรพันธุ์ 111032 Dalian medical University 

33 นางสาว ปิยาพัชร  ปัตตะนุ 111033 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 นางสาว พราว  ทรงศิวิไล 111034 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

35 นาย พัฒนพล  พิมพบุตร 111035 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

36 นางสาว พิจาริน  โกษาคาร 111036 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 นางสาว พิมพ์ชนก  ปฐมทอง 111037 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

38 นางสาว ฟาเดีย  แฉะ 111038 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

39 นางสาว ฟุลลา  หะราตี 111039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

40 นางสาว ภคินี  มณีแจ่มใส 111040 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

41 นาย มณฑล  ทวีปรังษีพร 111041 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

42 นางสาว มานิตา  เผ่าศรีเจริญ 111042 Medical University of Lublin 

43 นางสาว รอฮีหม๊ะ  ลาเต๊ะ 111043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

44 นางสาว วิสสุตา  สุขเสถียรวงศ ์ 111044 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 นางสาว ศศิกานต์  มาลีมงคล 111045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

46 นางสาว ศิรวี  เสรีวัฒนพงษ์ 111046 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

47 นางสาว ศิรัญญา  เรือนเงิน 111047 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

48 นางสาว สิรินทร์รัตน์  เเก้วจุนันท์ 111048 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

49 นาย สุรัฐวุฒ ิ อ๊ึงวิจารณ์ปัญญา 111049 Lyceum Northwestern University 

50 นางสาว อธิชา  ดำรงค์พิวัฒน์ 111050 
Adventist University of the 
Philippines 

51 นางสาว อนัญญา  อาฮูยา 111051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

52 นางสาว อนิสสรา  เบ็ญราฮีม 111052 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นางสาว อภิชญา  แก้วนามไชย 111053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

54 นางสาว อาวาตีฟ  แวดาโอะ 111054 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ธนกาญจน์  เลิศสรรสิริ 114001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 นาย นรวิชญ์  หลีเจริญ 114002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นาย อภิสิทธิ์  หิรัญมาลย์ 114003 
Poznan University of Medical 
Sciences 

 
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคาร 3 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนิษฐา  ปานสุวรรณ 115001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นางสาว กฤตพร  ขวัญแก้ว 115002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 นางสาว ธมกร  เส็นเนียม 115003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นาย วทัญญู  แซ่ตั้ง 115004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ปราบไตรจักร 44 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ชิดชนก  ชินไชยชนะ 118001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นาย ฐปนวัฒน์  ชิดชม 118002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นางสาว พลอยพิน  ชัยเลิศ 118003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นาย รัชมงคล  แจ้งเอ่ียม 118004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นางสาว สกุลทิพย์  กวยลี 118005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
5.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้อง Simulation Clinic ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (12/1)  

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกลักษณ์  บรรจงจัด 119001 มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 นาย กมลาสน์  โรจน์เรืองนนท์ 119002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

3 นางสาว กรองรัตน์  ธรรมโชติ 119003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

4 นางสาว กฤติยาภรณ์  สบู่หอม 119004 มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 นาย กฤษฎา  ทัศมี 119005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 นางสาว กัญจภรณ์  จีนขี 119006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นางสาว กัญญ์วรา  คำวงษ์ 119007 มหาวิทยาลัยรังสิต 

8 นางสาว เกือ้การุณ  ปานน้อย 119008 มหาวิทยาลัยรังสิต 

9 นาย โกศัลย์  ยับ 119009 มหาวิทยาลัยรังสิต 

10 นางสาว ขนิษฐา  วัฒนวรากุล 119010 มหาวิทยาลัยรังสิต 

11 นางสาว จณิสตา  สันติกชกร 119011 มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 นางสาว จิณณา  ตั้งตรัยรัตนกุล 119012 มหาวิทยาลัยรังสิต 

13 นางสาว จิดาภา  บุญสด 119013 มหาวิทยาลัยรังสิต 

14 นางสาว จีรานันท์  นพชัยอำนวยโชค 119014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นางสาว จุฑามณี  เชื้อกสิการ 119015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

16 นางสาว ฉัตรติกา  เตกฉัตร 119016 มหาวิทยาลัยรังสิต 

17 นางสาว ชญานิศ  โฆสะนันท์ชัย 119017 มหาวิทยาลัยรังสิต 

18 นางสาว ชฎากร  โล่ห์สวุรัตน ์ 119018 มหาวิทยาลัยรังสิต 

19 นางสาว ชวัลลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ 119019 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

20 นาย ชวิน  ธรรมประทีป 119020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

21 นางสาว ชุติกาญจน์  โพธิ์อบ 119021 มหาวิทยาลัยรังสิต 

22 นางสาว ญาณาภรณ์  โตเกษร 119022 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

23 นางสาว ญาณิศา  เดชบำรุง 119023 มหาวิทยาลัยรังสิต 

24 นางสาว ญาดา  บุนนาค 119024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

25 นาย ฐิติพงศ์  ต่อเศวตพงศ์ 119025 มหาวิทยาลัยรังสิต 

26 นางสาว ณฐากัญ  จินดาสมัย 119026 มหาวิทยาลัยรังสิต 

27 นาย ณพวิทย์  ศรีวงศ์จรรยา 119027 มหาวิทยาลัยรังสิต 

28 นาย ณภัทร  พรมมีเดช 119028 มหาวิทยาลัยรังสิต 

29 นางสาว ณัฎฐนิช  ศิริโกศล 119029 มหาวิทยาลัยรังสิต 

30 นางสาว ณัฐพร  สุวิทยะศิริ 119030 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

31 นางสาว ณิชกานต ์ เนติศานนท์ 119031 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

32 นาย ติณณ์  วัฒนศิริ 119032 มหาวิทยาลัยรังสิต 

33 นาย ติณห์  ทัพพะปุรณะ 119033 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

34 นางสาว ธนัญชนก  อารมณ์ชื่น 119034 มหาวิทยาลัยรังสิต 

35 นางสาว ธัญญ์ฐิตา  ศิริรัตนวิทย์ 119035 มหาวิทยาลัยรังสิต 

36 นางสาว นภสร  สำราญ 119036 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

37 นางสาว นภัสวรรณ  เนตรพิทูร 119037 มหาวิทยาลัยรังสิต 

38 นางสาว นภาภัทร  สมสุข 119038 มหาวิทยาลัยรังสิต 

39 นาย นรธัช  ทังสมบัต ิ 119039 มหาวิทยาลัยรังสิต 

40 นางสาว นริศรา  เรืองอภิศิริ 119040 มหาวิทยาลัยรังสิต 

41 นางสาว นลัทพร  เอ่ียมทองอินทร์ 119041 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

42 นางสาว นวพรรณ  ไชยมี 119042 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

43 นางสาว นัทธมน  คูสกุล 119043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

44 นางสาว นันนิตา สเตฟานนี่  ฮาร์ดี้ 119044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

45 นาย นิติภูมิ  นิลพัฒน์ 119045 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

46 นางสาว นิภาธร  มากมูล 119046 มหาวิทยาลัยรังสิต 

47 นาย เนาฟัล  ปุย ุ 119047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

48 นาย ปกรณ ์ วิศิษฎอนุพงษ์ 119048 มหาวิทยาลัยรังสิต 

49 นางสาว ปทิดา  เอกฉันท์ 119049 มหาวิทยาลัยรังสิต 

50 นางสาว ปทิตตา  ภาณุตระกูล 119050 มหาวิทยาลัยรังสิต 

51 นางสาว ประภัสสร  บุตรสาล ี 119051 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

52 นางสาว ปวราภา  ฮ้ินเจริญ 119052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

53 นางสาว ปัญฑิตา  คู่หมื่นไวทย์ 119053 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

54 นางสาว ปัณฑารีย์  เตียรถ์สุวรรณ 119054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

55 นาย ปัณณกานต์  สอนตระกูล 119055 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

56 นาย ปิยทัศน์  แซ่จั่ง 119056 มหาวิทยาลัยรังสิต 

57 นางสาว ปิยธิดา  ธนาทรพินิจศักดิ์ 119057 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

58 นางสาว ปิยพัชร์  เจียระพงษ์ 119058 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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59 นางสาว ปิยากร  อรุณรักถาวร 119059 มหาวิทยาลัยรังสิต 

60 นางสาว ปุณยภา  มโนพาประเสริฐ 119060 มหาวิทยาลัยรังสิต 

61 นาย พงศ์พิสิฎฐ์  เอ่ียมสมบูรณ์กร 119061 มหาวิทยาลัยรังสิต 

62 นางสาว พรรษ  สินธาราประเสริฐ 119062 มหาวิทยาลัยรังสิต 

63 นางสาว พัสมน  มิตรสัมพันธุ์ 119063 มหาวิทยาลัยรังสิต 

64 นางสาว พิชชา  ตั้งสินมั่นคง 119064 มหาวิทยาลัยรังสิต 

65 นางสาว พิชชากร  สว่าง 119065 มหาวิทยาลัยรังสิต 

66 นางสาว พิชชาภา  บัวเจริญ 119066 มหาวิทยาลัยรังสิต 

67 นาย พิชยะ  ตั้งชีวินศิริกุล 119067 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

68 นางสาว พูลวลี  พูลสวัสดิ ์ 119068 มหาวิทยาลัยรังสิต 

69 นางสาว เพชรสุคนธ์  ขันธอารี 119069 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

70 นางสาว แพรวแพรวา  เอ้ืออารีย์วาณิชย์ 119070 มหาวิทยาลัยรังสิต 

71 นางสาว ฟารินดา  เบ็ญจลักษณ์ 119071 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

72 นางสาว มัชมน  อุ่นอารมณ์ 119072 มหาวิทยาลัยรังสิต 

73 นาย มุขพล  เอ่ียมสุโร 119073 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

74 นางสาว เมธาวดี  ธุวสถิตย ์ 119074 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

75 นาย รณกร  ตันตินาม 119075 มหาวิทยาลัยรังสิต 

76 นาย รวินท์วัฒน์  จันทน์มาลา 119076 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

77 นางสาว รัศมิ์ลภัส  กองผาสุข 119077 มหาวิทยาลัยรังสิต 

78 นาย รุ่งรดิศ  สมิทธิวงศ์ 119078 มหาวิทยาลัยรังสิต 

79 นางสาว ลออรัตน์  อ่อนผึ้ง 119079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

80 นาย วทัญญู  แซ่ลิ้ง 119080 มหาวิทยาลัยรังสิต 

81 นางสาว วรารักษ์  ไมตรีวงษ์ 119081 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

82 นางสาว วรินทร  วุฒิการณ์ 119082 มหาวิทยาลัยรังสิต 

83 นาย วันมุขคลิศ  วันฮุสเซนต์ 119083 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

84 นางสาว วาสิตา  แก้วอามาตย์ 119084 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

85 นาง ศมล  ภาคภูมิกมล 119085 Dalian medical University 

86 นาย ศรัณญ ์ เพคยางกูร 119086 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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87 นางสาว ศิขริน  นิดภิรมย์ 119087 มหาวิทยาลัยรังสิต 

88 นาย ศิวเมศวร์  คุณประเสริฐ 119088 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

89 นาย ศุภวิชญ์  จรูญเวชธรรม 119089 มหาวิทยาลัยรังสิต 

90 นางสาว ศุภิสรา  โชติกิตติกุล 119090 มหาวิทยาลัยรังสิต 

91 นาย สรรค์เพชร  ช่วยจันทร์ 119091 มหาวิทยาลัยรังสิต 

92 นาย สินธู  วงษ์ทองดี 119092 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

93 นางสาว สิรฎา  ปริยานนท์ 119093 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

94 นาย สิรภัทร  มากนวล 119094 มหาวิทยาลัยรังสิต 

95 นางสาว สิรภัทร  สุขเทพ 119095 มหาวิทยาลัยรังสิต 

96 นางสาว สิรีธร  อัศววิไลรัตน์ 119096 มหาวิทยาลัยรังสิต 

97 นาย สืบตระกูล  คำจาด 119097 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

98 นางสาว สุทธิดา  ธีระโกศล 119098 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

99 นางสาว สุพิชญา  อุดมสินค้า 119099 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

100 นางสาว สุภัสสรา  ครั่งฝา 119100 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

101 นางสาว สุรภา  อินทรเกษตร 119101 มหาวิทยาลัยรังสิต 

102 นาย อภิชาติ  พาดทองหลาง 119102 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

103 นาย อภิชาติ  ศรีเลิศ 119103 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

104 นางสาว อรณี  เลิศดำรงธรรม 119104 มหาวิทยาลัยรังสิต 

105 นางสาว อรัชภรณ์  โคตรศรีวงษ์ 119105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

106 นางสาว อลิชา  สุขข ี 119106 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

107 นางสาว อลีนา  อมรสมานกุล 119107 มหาวิทยาลัยรังสิต 

108 นางสาว อัญวีณ์  เทียมมณีเนตร 119108 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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6.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DD618) 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กิตติภพ  แซ่ซื้อ 122001 มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นางสาว จิดาภา  นาวา 122002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 นาย ธีรพัฒน์  ญาณอัมพร 122003 มหาวิทยาลัยพะเยา 

4 นางสาว พรณภัส  มงคลกุล 122004 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  

 

          ประกาศ ณ วันที ่8 มีนาคม พ.ศ.2566           

                      
                     

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ) 
 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 


