
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
รุ่นที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

เข้ารายงานตัว พร้อมผู้ปกครอง  
ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 

เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร  ชั้น 19   

อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ 

 

 

 

 



  

 

ประกาศ  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  
รุ่นที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและลงทะเบียน เพ่ือศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(ทุนส่วนตัว) 
 

ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

1 นางสาว ภรัณยา  เพิ่มไธสง 
2 นางสาว เมลิสสา มานาเวธ 

3 นางสาว พิมพ์วรีย์  เชื้อทหาร 
4 นางสาว ศุภิสรา  ก าลังเดช 

5 นางสาว ณิชากรณ ์ ทูลทรัพย ์

6 นางสาว ปวิชญาดา  ศิริคุณ 

7 นางสาว ภูริชญา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 

8 นาย ปฐมพร  กลิ่นคล้าย 

9 นางสาว ปิยกานต ์ ทองหัตถา 
10 นางสาว พัชรา  จะน ุ

11 นางสาว ศิริลักษณ์  อบมาพันธ ์

12 นาย ธนบด ี สิงห์ศิริ 
13 นาย ตฤณ   สงวนประสิทธิ ์
14 นางสาว ภรัณยา  ระเบียบงาม 

15 นางสาว รุ่งอรุณ  แซ่โฮ ่

16 นางสาว รังสิมันตุ ์ ไก่งาม 

17 นางสาว ญาณิศา  คอกขุนทด 

18 นางสาว เสาวภาคย ์ หงษ์โต 



ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

19 นางสาว ปนัดดา สมัครสมาน 

20 นางสาว ณัฐธิดา  สืบนาค 

21 นางสาว สายชล จันดาประดิษฐ ์

 

 

2. ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ตัวจริง) 
 

ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

1 นางสาว พรชนก สุวรรณประเสริฐ 

2 นางสาว ณัฏฐิยา   พันธ์ปัญญากรกุล 

3 นาย กรวิทย์  หมัดอะดั้ม 

4 นางสาว ช่อนพคุณ  ค านึง 
5 นาย ศรศิลป์ นงค์พรหมมา 
6 นางสาว เบญจมาศ ลาพุฒ 

7 นาย ชนินทร์  ทยาคุณหิรัณย์ 
8 นาย อภิสิทธิ์  ถาวรนิติกุล 

9 นางสาว นงนภัส  นาถศิริบ ารุง 
10 นาย ธนกฤต ธนะเดชาวัตร 
11 นางสาว มานิตา เถาว์เจือ 

12 นางสาว วาซิล  มะติศิลปนิ 

13 นางสาว จันทรัศม ์ จ านงค์ศาสตร ์
14 นางสาว สินนภา  สุริโยชัย 

15 นางสาว ลีนา  ขาวแย้ม 

16 นางสาว อัจฉรา นุชคุ้ม 

17 นางสาว จีราภรณ์ พุ่งพวง 
18 นางสาว กชกร   ศรีโยธา 
19 นางสาว ชญานิน  สมวงศ ์

20 นางสาว รัชฎาพรรณ  กระสันกลาง 
21 นางสาว จรูญวรรณ  นุชเจริญ 

22 นาย พงศภัค  ถินขาว 



ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

23 นางสาว พรธิตา  สุทธิอาจ 

24 นางสาว จิรัชญา  พรรณพานิช 

25 นางสาว ณัฐชา  แซ่โฉม 

26 นางสาว ภิญญาพัชญ ์ รุ่งสิทธิ์ชยะกุล 

27 นางสาว กรวรรณ  เหมกุล 

28 นางสาว นะซีฮะฮ ์ มะดิง 
29 นางสาว นันทน์ภัส  กระต่ายอินทร ์
30 นาง ศุภรดา วงศ์เรือน 

31 นางสาว อาอีชะฮ ์ เวาะโกะ 

32 นางสาว เครือแก้ว  ขุนพิลึก 

33 นางสาว พนิตา  ศรีวงษ์จันทร ์
34 นางสาว นูรูลฮูดา    เจ๊ะเต๊ะ 

35 นางสาว ศศิวิมล  เตมิยะ 

36 นางสาว อทิตติยา โคตรบัว 

37 นางสาว อภิญญา  ก้านขวา 
38 นางสาว ธัญลักษณ ์ ชูเลิศ 

39 นางสาว สุขปวีณ ์ วนารักษ์พิทักษ ์

40 นาย โชคทว ี ไกยเกษ 

 

ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ตัวส ารอง) 
 

ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

1 นาย ธนกร เกินค้างพล ู

2 นาย เจษฎา  กันยะ 

3 นางสาว กุลธิดา รัมมะพ้อ 

4 นางสาว อาจรีย์ เจริญบุญ 

5 นางสาว ศรัณยา  สถาปนพิทักษ์กิจ 

6 นางสาว อรุโณทัย ลิมปวัฒนานนท ์

7 นางสาว กานติมา มะปรางค ์

8 นางสาว ปวันรัตน ์ แก่นอินทร์ 



ที่ ชื่อ – นามสกลุ 

9 นางสาว พรรณิกา เพิ่มทรัพย ์

10 นาย ธนเดช  พุฒซ้อน 

11 นางสาว ภาวิดา   มหาธนาวงศ์ 
12 นางสาว กนกวรรณ  เอ่ียมเสริมลาภ 

13 นางสาว ศิรินภา  โสวรรณี 
14 นาย ภัครพล บูบ่ากา 
15 นาย ณัฐพรรดิ์  สิงห์ครุป 

16 นางสาว มาเรียนา   เจ๊ะแม 

17 นางสาว ปภาว ี ว่องวานชิ 

18 นางสาว ไอยรินทร ์ เล็กพุ่มพวง 

 

ผู้ไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

          
    ( ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์ ) 

      คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 


