
 
 

ประกาศศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ที่  4  /2566 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานที่สอบ  

เพื่อประเมนิความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพ้ืนฐาน  

ครั้งที่ 1/2566 ระหวางวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2)  
       

ตามท่ีศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)  

ไดกำหนดใหมีการสอบเพ่ือประเมินความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและทันตแพทยพื้นฐานและการสอบเพ่ือ

ประเมินความรูภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1/2566 ระหวางวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  

  อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 ของขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยศูนยประเมินและรับรอง

ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ศ.ป.ท. ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบ

เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ เลขที่น่ังสอบและสถานที่สอบ เพื่อประเมินความรูทางวิทยาศาสตร

การแพทยและทันตแพทยพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 ระหวางวันท่ี 14 – 15 มกราคม 2566 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2)

ดังตอไปนี้  

 

กำหนดการสอบ 

ระหวางวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 

08.00 – 08.35 น. ผูสมัครสอบเขาหองสอบ เพ่ือลงชื่อ และตรวจสอบการใชงานระบบ 

08.35 – 10.20 น.   สอบขอสอบชุดที่ 1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 

10.20 – 10.35 น.   พักเบรก 15 นาที 

10.35 – 12.20 น.  สอบขอสอบชุดที่ 2 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที 

 

 สถานที่สอบ  

1.คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5 หอง 515 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 11  

   อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 

ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล เลขท่ีนั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว ชนญัชิดา  ดำเกิงพันธุ 111116 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2 นางสาว ชนสิรา  วิชัยดิษฐ 111117 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3 นางสาว ชยาภรณ  พิชญอนันตกุล 111118 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล เลขท่ีนั่งสอบ สถานศึกษา 

4 นางสาว ทศพร  พิมนาคุณ 111119 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5 นาย ธนวัฒน  ชัยรัชวิทย 111120 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

6 นางสาว ปวารณา  วุทธเสถียร 111121 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

7 นางสาว พรรณธิภา  รุงเรือง 111122 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8 นางสาว ฟุลลา  หะราตี 111123 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

9 นาย มณฑล  ทวีปรังษีพร 111124 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

10 นางสาว รอฮีหมะ  ลาเตะ 111125 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

11 นางสาว สายรุง  ปดจัตุรัส 111126 มหาวิทยาลัยเวสเทริน 

12 นางสาว สิรนิทรรัตน  เเกวจุนันท 111127 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

13 นางสาว อรวิชญ  บุญสนอง 111128 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

14 นางสาว อาวาตีฟ  แวดาโอะ 111129 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

2.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

   หอง Simulation Clinic ชั้น 4 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ (12/1)  

ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล เลขท่ีนั่งสอบ สถานศึกษา 

1 นางสาว จิตราภรณ  ธุระกิจ 119088 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2 นาย จิรเกียรติ์  บุญมีทวีทรัพย 119089 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3 นางสาว ญาณิศา  เกษรศรี 119090 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4 นางสาว ญาดา  โชติวรวิทย 119091 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5 นางสาว ณัฐมน  ถาเปนบุญ 119092 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

6 นางสาว ณัฐสินี  สุภัทรากุล 119093 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

7 นาย ธราเทพ  สุระวัฒนกุล 119094 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

8 นางสาว นภัสรพี  คูหะรัตน 119095 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

9 นางสาว นันทนภัส  สะระนะ 119096 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

10 นาย ปริณ  เจษฎาชัยยุทธ 119097 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

11 นางสาว ปองจิตร  เสรีวิชยสวัสดิ ์ 119098 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

12 นาย พัฒนพล  พิมพบุตร 119099 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

13 นางสาว เพชรไพลนิ  ประสานสุทธิพร 119100 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

14 นางสาว ภคินี  มณีแจมใส 119101 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ลำดับ คำนำหนา ชื่อ สกุล เลขท่ีนั่งสอบ สถานศึกษา 

15 นางสาว รอฮาณา  กะเส็น 119102 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

16 นางสาว รัตนาภา  จองลิขิต 119103 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

17 นางสาว วทันยา  สุวานิช 119104 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

18 นาย วสกร  วัฒนาพล 119105 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

19 นางสาว ศศินันท  คงวาณิช 119106 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

20 นางสาว สุภาณี  โกวิทวัฒนพงศ 119107 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

21 นางสาว อริสรา  ศรีคุณโน 119108 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

          ประกาศ ณ วันที ่9 มกราคม พ.ศ.2566           

                      

                     

(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.จรินทร  ปภังกรกิจ) 

 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ 


