
 
 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ที่  21  /2566 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ  
เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม  

ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
       

ตามท่ีศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  
ได้กำหนดให้มีการสอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พ้ืนฐาน การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรมและการสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2566 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ศ.ป.ท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ เพ่ือประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิก 
ทันตกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
ดังต่อไปนี้  

 
กำหนดการสอบ 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 
13.00 – 13.35 น.     ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ เพ่ือลงชื่อ และตรวจสอบการใช้งานระบบ 
13.35 – 15.20 น.     สอบข้อสอบชุดที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
15.20 – 15.35 น.     พักเบรก 15 นาที 
15.35 – 17.20 น.     สอบข้อสอบชุดที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 
วนัที ่19 มีนาคม 2566 

17.35 – 18.35 น.     การสอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 
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 สถานที่สอบ  
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว จินต์จุฑา  ทาซ้าย 211001 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2 นางสาว ชนิดา  เวชวงศ์วาน 211002 Southwestern University 

3 นางสาว ชัญญา  พิชญาสาธิต 211003 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

4 นางสาว พรรณราย  พัทจารี 211004 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นาย พรหมพิสุทธิ์  อุดมพิสุทธิคุณ 211005 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 นางสาว ไพลิน  โภคชัชวาล 211006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นาย ยศพล  วงศ์วิวัฒน์ไชย 211007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว รักรชยา  กวินฉัตร์ 211008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นางสาว รังสิมา  สุวรรณ์ 211009 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

10 นางสาว รัตติยา  เพ็ชร์ท่าช้าง 211010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นางสาว ราชินีพร  สงเมือง 211011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

12 นางสาว ลลิลมาศ  คุประตกุล 211012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 นางสาว วิธาดา  วงศ์ศรีนพคุณ 211013 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) 

14 นาย ศุภวัตร  อะโน 211014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นาย สันติวัฒน์  สวนจันทร ์ 211015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กานต์  กิจเพียร 311001 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2 นางสาว กิฟตี้  ตีมุง 311002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นางสาว ชนัญญา  นพรัตน์ 311003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 นางสาว ชุติภา  เดชกรรณ ์ 311004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 นาย ณัฐดนัย  ผึ่งผาย 311005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

6 นางสาว ณัฐนรี  วีระเกษม 311006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นางสาว ณัฐยา  สุนทรเลขา 311007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว ธวลัญ  ศันสนียวรรธน ์ 311008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นางสาว นฤเนตร  จรูญนันทวัฒน์ 311009 Cebudoctor's University 

10 นาย นิฟิกรี  ดือราแม 311010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นางสาว ปฤษฎางค์  โสวภาค 311011 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 นาย พลกฤต  เหนือพันธ์ 311012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13 นาย พาทิศ  พุ่มประกอบศรี 311013 Dalian medical University 

14 นางสาว พิมพ์ชนก  แสนศิริพงษ์ 311014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นางสาว เพ็ญพิชชา  นำทองมงคล 311015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 นางสาว มาศสุดา  เพชรฉาย 311016 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

17 นางสาว วริศรา  วงศ์สถิตจิรกาล 311017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

18 นาย สัณฐิติ  ตันเจริญ 311018 Dalian medical University 

19 นางสาว สายรุ้ง  ปิดจัตุรัส 311019 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

20 นางสาว สุญาดา  บัวทอง 311020 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 นางสาว สุนที  พุ่มอำภา 311021 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

22 นางสาว โสมสุดา  จันทรา 311022 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

23 นาย อันฟาล  วังทอง 311023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นาย อินทัช  ทองวิมลพันธุ์ 311024 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กมลลักษณ์  พงษ์คำ 411001 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2 นาย ณฐพงศ์  ดีเสียง 411002 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาว ปวรวรรณ  แสงสุวรรณ 411003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 นางสาว รัชมาต  พูลพิทยาธร 411004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

5 นางสาว ลักษมี  พัฒนพันธ์ชัย 411005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว ศลิษา  อัศวกิจพานิช 411006 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 นาย สัญฐกรณ์  วิเวโก 411007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นาย อุกฤษฏ์  มาสำราญ 411008 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว เพ็ญนภา  รัตนแสง 314001 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2 นาย ภาณุวัชร  พรายจันทร์ 314002 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย กฤษฎา  กาญจนาภา 414001 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 อาคาร 3 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย ดุลย์พิทักษ์  วิวัฒนานุกูล 215001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นาย ธีร์  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 215002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 นางสาว ฟาตีฮะห์  มุสตาปะ 215003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 นางสาว ฟารีดา  เจ๊ะโก๊ะ 215004 Al-Azhar University 

5 นางสาว วราภรณ์  ถาพยอม 215005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว อุสวะห์  หะยีเตะ 215006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ธมนกรณ์  วงศ์มยุรา 315001 Dalian medical University 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว รดา  ยีหรีม 415001 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ห้องคอมพิวเตอร์ ปราบไตรจักร 44 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ปิณิดา  แก้วแสนสาย 218001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาว ศิริขวัญ  เขมะชาติ 218002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นางสาว ศุภาพิชญ์  จันทขันธ์ 218003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นางสาว อาทิตยา  รอดเจริญ 218004 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5 นางสาว อิสริยาธร  ทองเเสน 218005 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ชัญญานุช  ชัยม ี 418001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นาย สิรวิชญ์  ดรุณถนอม 418002 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 นางสาว สุพัชรี  ทันงาน 418003 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   ห้อง Simulation Clinic ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (12/1)  

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กรชนก  นาคน้อย 219001 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 นางสาว กรหทัย  มหาผลศิริกุล 219002 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3 นาย กวินพัฒน์  อัครดำรงค์สกุล 219003 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 นาย กษิดิศ  ยี่เขียน 219004 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

5 นางสาว กิ่งกาญจน์  สนทนา 219005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว เกษกาญจน์  ประสีระเก 219006 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

7 นาย คณิศร  มั่นสุขผล 219007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว ณพรัตน์  จิรไกรศิริ 219008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นางสาว ณัชณิชา  บางเขม็ด 219009 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

10 นางสาว ณัฐชพรรณ  สุขเกษม 219010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

11 นางสาว ณัฐณิชา  งามมี 219011 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

12 นางสาว ณัฐธินี  คล่ำดิษฐ์ 219012 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

13 นางสาว ธัญญลักษณ์  พงศ์เฉลิมพร 219013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

14 นาย นราภัทร์  กลิ่นหอม 219014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 นางสาว นฤพร  พ่ึงวิชา 219015 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

16 นางสาว นาถชนก  พิลึก 219016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 นาย มูฮัมหมัด  หะยีแวมิง 219017 มหาวิทยาลัยรังสิต 

18 นางสาว วันลดา  เชาวน์ด ี 219018 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

19 นาย วิรวรรธน์  ศรีสุทธิ์ 219019 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

20 นาย วีรภัทร  กิตติวิรยานนท์ 219020 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

21 นางสาว สิริรัตน์  จิตตขจรเกียรติ 219021 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

22 นาย สุทธินันท์  อินทร์แก้ว 219022 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

23 นางสาว สุนีย์  หมูนวล 219023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นางสาว สุไรดา  เฮ็งซา 219024 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 นาย อภิรัตน์  สุจิรายุกาล 219025 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

26 นาย อลงกรณ์  บุญมาก 219026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว กัญญ์ณพัชร  ธนเสฐกุลนันท์ 319001 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2 นางสาว กานดา  เดชพิทักษ์ 319002 มหาวิทยาลัยรังสิต 

3 นางสาว เกวลิน  เจริญพัฒน์ 319003 มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 นางสาว จิตต์วรา  รักชาติ 319004 มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 นางสาว จิราพัชร  พิลาโสภา 319005 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

6 นางสาว เจนนิพิฐ  ไชยยศ 319006 มหาวิทยาลัยรังสิต 

7 นางสาว ชญานิษฐ์  แก้วอุบล 319007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว ชฎาพร  ทิพยศรี 319008 มหาวิทยาลัยรังสิต 

9 นางสาว ชนากานต์  ทรัพย์เครือญาติ 319009 มหาวิทยาลัยรังสิต 

10 นางสาว ชวิศา  วิบูลย์คงสัจจะ 319010 มหาวิทยาลัยรังสิต 

11 นางสาว ชามา  สุริยวนากุล 319011 มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 นางสาว ญาณิศา  ล่องดุริยางค์ 319012 มหาวิทยาลัยรังสิต 

13 นางสาว ฐิตาพร  แสนพรม 319013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

14 นางสาว ณริศรา  โพธิ์คง 319014 มหาวิทยาลัยรังสิต 

15 นางสาว ณัชชารีย์  แซ่จึง 319015 มหาวิทยาลัยรังสิต 

16 นางสาว ณิชารีย์  รัตนเสรีเกียรติ 319016 มหาวิทยาลัยรังสิต 

17 นางสาว ดาริกา  พระโสภา 319017 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

18 นางสาว ถาวรีย์  จิตตั้งบุญญา 319018 มหาวิทยาลัยรังสิต 

19 นาย ธนัฏฐา  เกียรติยรรยง 319019 Adventist University of the Philippines 

20 นาย ธภัทร  นิลพันธุ ์ 319020 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

21 นางสาว นงนภัส  เจริญชาศรี 319021 มหาวิทยาลัยรังสิต 

22 นางสาว นชกร  วงศ์ประสิทธิ์ 319022 มหาวิทยาลัยรังสิต 

23 นางสาว นริศรา  ผิวอ่อน 319023 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

24 นางสาว นลพรรณ  ลือวิสุทธิชาติ 319024 มหาวิทยาลัยรังสิต 

25 นางสาว นาเดีย  ปะลาวัน 319025 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

26 นางสาว นิชาภา  อุณหวิชัย 319026 มหาวิทยาลัยรังสิต 

27 นางสาว ปภานัน  ประสมบุญ 319027 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

28 นางสาว ปวริศา  วิเศษจินดาวัฒน์ 319028 มหาวิทยาลัยรังสิต 

29 นางสาว ปูริดา  ศรีตงกิม 319029 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

30 นางสาว เปมิกา  แสงวิจิตร 319030 มหาวิทยาลัยรังสิต 

31 นาย พชร  ไพศาลสถาน 319031 มหาวิทยาลัยรังสิต 

32 นางสาว พรพิชชา  พระสว่าง 319032 มหาวิทยาลัยรังสิต 

33 นาย พลวัฒน์  กาบบัวศรี 319033 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

34 นางสาว พลอยไพลิน  ล้ายบ์ 319034 มหาวิทยาลัยรังสิต 

35 นางสาว พลับพลอย  ฉายรัตน์ 319035 มหาวิทยาลัยรังสิต 

36 นาย พศวัต  สุขกลัด 319036 มหาวิทยาลัยรังสิต 

37 นางสาว พิชชาภา  คงสาคร 319037 มหาวิทยาลัยรังสิต 

38 นางสาว พิชญ์สินี  ศิริโชติ 319038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

39 นางสาว พิชญา  รัตนยาติกุล 319039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

40 นางสาว พิมสิริ  อาวสกุลสุทธิ 319040 มหาวิทยาลัยรังสิต 

41 นางสาว เพลินฤด ี จุลวิจิตรพงษ์ 319041 มหาวิทยาลัยรังสิต 

42 นาย ภัคพล  กัมปนาทโกศล 319042 มหาวิทยาลัยรังสิต 

43 นางสาว ภัทรภร  วงศ์อนันทรัพย์ 319043 มหาวิทยาลัยรังสิต 

44 นางสาว ภีมวรา  นุ่มฤทธิ์ 319044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

45 นาย ภูพิชญ์  ภู่ศิร ิ 319045 มหาวิทยาลัยรังสิต 

46 นางสาว มัลลิกา  ทองอินทร์ 319046 มหาวิทยาลัยรังสิต 

47 นางสาว มุทิตา  บุษปวนิช 319047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

48 นาย ยิ่งพันธุ์  พูลวิทยกิจ 319048 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

49 นางสาว รฏชา  ฉิ่งสุวรรณโรจน ์ 319049 มหาวิทยาลัยรังสิต 

50 นางสาว รัญชิดา  เทพชาตรี 319050 มหาวิทยาลัยรังสิต 

51 นางสาว รัตนมน  ตันติธนวัฒน์ 319051 มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

52 นางสาว วชิรญาณ์  ไตรเมธาวี 319052 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

53 นางสาว วชิราภรณ์  ปี่ทอง 319053 มหาวิทยาลัยรังสิต 

54 นางสาว ศศิรษาว์  ตั้งลิ้มสมานศักดิ์ 319054 มหาวิทยาลัยรังสิต 

55 นางสาว สัญชัจจ์  ชื่นโพธิ์ชัย 319055 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

56 นางสาว สุดารักษ์  อินทวงษ์ 319056 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

57 นาย สุประวีณ์  นิตย์เกษม 319057 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

58 นางสาว หนึ่งฤทัย  ถุงทอง 319058 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

59 นางสาว อชิรญา  จำปานิล 319059 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

60 นางสาว อนัญญา  เหงบารู 319060 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

61 นางสาว อนุธิดา  โสภัย 319061 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

62 นางสาว อรพรรณ  เย็นอก 319062 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

63 นาย อรรถชัย  มหาวัน 319063 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

64 นางสาว อันนา  ไชยารักษ์ 319064 มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย เจตน์พันธุ์  วิริยะพันธ์ 419001 มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 นางสาว ชญานุช  อากาศวิภาต 419002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

3 นาย ณัฐพัชร์  ธนนนท์กิตติยศ 419003 มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 นางสาว นนทพร  สุวรรณโพธิ์รุ่ง 419004 มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 นางสาว นวลักษณ์  พิพิธสุขสันต์ 419005 มหาวิทยาลัยรังสิต 

6 นางสาว นุสรา  อังสนันท ์ 419006 มหาวิทยาลัยรังสิต 

7 นางสาว ปภัสรา  ธีระรัตนานนท์ 419007 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

8 นางสาว ปวีณา  วรรณภักด ี 419008 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

9 นางสาว ภัทรานิษฐ์  เจริญสุขพัฒนา 419009 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา) 

10 นางสาว รัชดาพร  รุ่งรัชตไพโรจน์ 419010 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

11 นาย วรพล  บุญฤทธิ์ 419011 มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 นางสาว สริตา  ยงประพัฒน์ 419012 มหาวิทยาลัยรังสิต 

13 นางสาว สุวธิดา  ฐานโชต ิ 419013 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
6.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DD618) 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นาย นิรัติศัย  คันธะมา 421001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 นางสาว อัญชิสา  แสงคำ 421002 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  

 
         ประกาศ ณ วันที ่8 มีนาคม พ.ศ.2566           

 
 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ) 
  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 

 


