
ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2563 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ (รอบที่ 1) 

 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้จัดโครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ 

ประจ าปี 2563 นั้น 

ในการนี้  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)   ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (รอบที่ 1) เรียบร้อยแล้ว  และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อ จึงขอ

ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดังนี้  

 

กนก  นิติมนตรี 

กนก  บุญชูยะ 

กนกชญา  บุญชยาพงษ์ 

กนกทิพย์  ระวังภัย 

กนกภรณ์  น้อยภาษี 

กนกวรรณ  ปั้นเจริญ 

กนกวรรณ  รัชชตาตะนันท์ 

กนกวรรณ  เลิศกิจไพศาล 

กนกวลี  ทวีกาญจน์ 

กมลทิพย์  ก้องเมือง 

กมลนุช  สุทธิประทีป 

กมลมาลย์  วันจรารัตต์ 

กรกนก  ธาราธีรเศรษฐ์ 

กรกมล  สมรักษ์ 

กรณัฏฐ์  ศิวัชย์วรโชต ิ

กรรณิกา  สุขจิตภิญโญ 
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กรรณิดา  จตุพรวิพัฒน์ 

กรรัชนี  กระจ่างฉาย 

กรวรรณ  ดวงสาร 

กรองทิพย์  อาสมาน 

กฤตณัฐ  กาญจนกันทร์ 

กฤตภาส  สุปัญญาโชติสกุล 

กฤตเมธ  จันทรักษ์ 

กฤตยา  ลัทธปรีชา 

กฤษกร  ชาติวงศ ์

กฤษฏ์  ศรีค าหู้ 

กฤษดา  อุ่นพงษ์ 

กฤษติกา  คุณาภรณ์ 

กวิน  เอ่ียมดีเลิศ 

กวินธิดา  อรรคชาติ 

กษิกัณฑิพัศ  ณพศุภิสัณหกุณ 

กษิดิ์เดช  มีเย็น 

กสิณา  ไกรเกตุ 

กสิเดช  มีเย็น 

ก่อพงษ์  ภรันยากุล 

กัญจน์ณัฏฐ์  พรมสุวรรณ์ 

กัญจน์รัตน์  ประเสริฐ 

กัญจน์รัตน์  เย็นยุวดี 

กัญจน์อมล  เหมือนพลอย 
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กัญญ์กนิษฐ์  ลิขิตอัมพร 

กัญญ์กุลจิณณ์ วงศ์ศรีชัย 

กัญญาภัค  บุญภาย 

กัญญาภัค  ยอดน้อย 

กัญญาภัทร  เหมรา 

กัณฐรัตน์  เหลืองอ่อน 

กัณฐิกา  บรรลือ 

กันตินันท์  หงษ์ชูเกียรติ 

กัลยา  มั่นพรรษา 

กาญจน์สิตา  เดชาทิพย์ธนากุล 

กาญจนา  ครองโปร่ง 

กาญจนา  อรัญชราธร 

กาญชฎา  รัฐวรกิตติ์ 

ก าธร  บุตรดี 

ก าพล  อนันฤทธิ์ 

กิตติ  ไยยะผลสุข 

กิตติธร  เริ่มอรุณรอง 

กิตตินันท์  เมฆทันต์ 

กิตติวรรณ  ธาตรีอดิเรก 

กิตติศักดิ์  สวัสด ี

กิตติศักดิ์  วิมล 

กิตติศักดิ์  เสมอภักดิ์ 

กิตสนีย์  จิรประมุขพิทักษ์ 
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กุลชา  เตียเติมศุภผล 

กุลยา  กมลศิลป์ 

กุลวธู  ฤทธิเดช 

กู้สกุล  วรรณบวร 

เกรียงศักดิ์  กิตติวัฒนางกูร 

เกษม  วงแหวน 

เกียรติศักดิ์  จันทร์แก้ว 

เกือ้กุล  พูลพุฒ 

แก่นนคร  ยาวิชัย 

โกวิท  ปิยสถิตธรรม 

ขวัญฤทัย  ศรีแสงฉาย 

ขาลทอง  ปะตาทะโย 

เขมวรรณ  ดีสกุล 

คงศักดิ์  ชัยรัตนศักดา 

คฑายุทธ์  อ่อนแก้ว 

คณากร  จูมั่น 

คมณรงค์  จงรุ่งเรืองพัฒนะ  

คมสันต์  เนินพลับ 

คริษฐา  โพชาสาลี 

คัธริยา  เนตรสกุลณี 

ค าภา  สุขกันหา 

คิม   ทรัพย์สิริปัญญา 

จตุพร  อมรพงษ์ 
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จตุพล  ภู่ระหงส์ 

จตุมาพร  ผดุงจ ารัสเสถียร 

จรัส  สถานเดิม 

จริยา  จันทรมา 

จักรกริช  พิจารวัต 

จักรพงศ์  บุนนาค 

จักรพงศ์  รินทะวงศ์ 

จักรพันธ์  กิจธนานันท์ 

จักรพันธ์  อยู่ทองอ่อน 

จักริน  บุณยธนาวิน 

จักรี  เนื่องจ านงค์ 

จนัทนา  ช ายาญหาญ 

จันทร์จิรา  สมิงทัศน์ 

จันทรฑิตย์  เดชะไกศยะ 

จันทร์แรม  ภิรมณ์มิ 

จารุวรรณ  ผลทอง 

จิณฐ์ญพัช  สุขประเสริฐ 

จิณานันทน์  เอ่ียมธนะมาศ 

จิตฐิติกาญจน์ ถิรเดชาภพ 

จิตร์นภา  จันทร์บรรจง 

จินตนา  นิลารักษ์ 

จินตนา  รอดเดช 

จินตนา  อินทนนท์ 
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จิรพงษ์  วรพันธ์ตระกูล 

จิรภัทร  เชี่ยวชัชวาลชัย 

จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี 

จิรภาส  ประมะวงศ์อินทร์ 

จิรวรา  แสงอุทัย 

จิระนัฐ  กาสุวรรณ 

จีรพล  ก าลังแสง 

จีระศักดิ์  บัวอ าไพ 

จุฑาพัชร  เปรมบัญญัติ 

จุฑามาศ  วงศ์เศรษฐวิทย์ 

จุมพล  ปรีชานุกูล 

จุรีพร  ด านิล 

จุฬาภรณ์  มณีอินทร์ 

จุฬารัตน์  ทองอร่าม 

เจนจิรา  ดวดไธสง 

เจนจิรา  พุ่มชูศรี 

เจษฎา  อินทรัตน์  

ฉัตราภรณ์  จันทร์ทอง 

เฉลา  คณะพิจารณ์ 

เฉลิมศักดิ์  เสือยันต์  

ชญาธร  ชัยทัศน์ 

ชญานิศ  ยุวรัตน์ 

ชนกันต์  มหารัตนัง 
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ชนัญชิดา  ปาโทสิทธิ์ 

ชนาธิป  ทองผา 

ชนิตา  รักษาชนม์ 

ชนิตา  เสนแสง 

ชเนศวร์  เจริญวงค ์

ชรินทร์ทิพย์  สีดาพันธ์ 

ชลกนก  อยู่มั่น 

ชลทิชา  ดียิ่ง 

ชลธิชา  มโนถิรกุล 

ชลมาศ  อุดพ้วย 

ชลลดา  ปรัสพันธ์ 

ชวดล  เจษฎาวณิชา 

ชวนชมฉัตร  วุ่นอ่อน 

ชวลิต  ญาณฐิติรัตน์ 

ชวินทร์  จารุรัตน์เจริญ 

ชวีญา  กุลตังวัฒนา 

ช่อลัดดา  เวชานนท์ 

ชัชชญา  ถนอมวงศ์ 

ชัยเดช  กิตติชาญวุฒิ 

ชาญชัย  เกิดเมืองเล็ก 

ชาตรี  ศุภฤทธิ์ 

ชาติยา  แก้วโย 

ชาลิณี  ใจหงส์ 
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ชินวัฒน ์  กิ่งใบสมบูรณ์ 

ชูเกียรติ  จงสมบรูณ์กุศล 

ชูจิตร  ไชยา 

ชูศักดิ์  กุลนาพันธ์ 

เชาว์ชัยพัฒน์ ธนาบุญศิริ 

ไชยา  แก้วหาญ 

ซัน   ห้อมล้อม 

ซาหมวย  เเซ่อ้ึง 

ซูไฮมี  บูยา 

ฌัชฌา  ศิริพลับ 

ญาณิศา  อยู่แขก 

ฐษชัย  ชนะอรรถกาล 

ฐานปัทม์  ไชยชมภู 

ฐานวัฒน ์  นิติไชยโรจน์ 

ฐานิกา  ชื่นวิเศษ 

ฐานุตร์  เปี่ยมมงคลชัย 

ฐาปณัฐ  ทองถม 

ฐิตาภา  มหาปิยานนท์ 

ฐิตารีย์  กีรติภักดีพงศ์ 

ฐิตินันท์  บุญยงค์ 

ฐิวรรณภรณ์  สุทธิพงษ์ 

ฑัตยา  ยี่เกาะ 

ณฐพรรณ  บัญชาพันธกุล 
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ณภัทร  กิตยายุคกะ 

ณภัทร  สุดถนอม 

ณรงค์  สมบุญมี 

ณรงค์กรณ์  ทองดีพะเนาว์ 

ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล 

ณัชชา  พรหมโลก 

ณัชพล  ตัณยะกุล 

ณัฎฐพล  เทพวงค์ 

ณัฏฐ์ณิชชา  พ่ึงจักคลี่ 

ณัฏฐ์พิฌา  ธรรมมาเนียม 

ณัฏฐวรรณ  ทรงศิลป์ 

ณัฏฐา  วีรสุขวาณิช 

ณัฐกมล  เกษมเกียรติสันติ 

ณัฐกานต์  วงษ์ศิลป์ 

ณัฐฐาลดา  สภานท์ 

ณัฐธิดา  สุทธิศิลธรรม 

ณัฐนรี  เทพทอง 

ณัฐนันท ์  ทิพโกมุท 

ณัฐนันท ์  สมค า 

ณัฐพงศ์  โกสุมาศ 

ณัฐภัส  ฤทธิ์ส าแดง 

ณัฐภัสสร  กิจภัคสวัสดิ์ 

ณัฐยา  ไกรสิงห์เดชา 
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ณัฐรินทร์  อภิโชติสัมฤทธิ์ 

ณัฐวัชร  อภิเอกปฐม 

ณัฐสิทธิ์  ชาติวรนันท์ 

ณิชาพร  ยงศรีสวัสดิ์ 

ดนัย  กิจศุภนนท์ 

ดรุณ ี  จิตรเสงี่ยม 

ดวงเดือน  กิตติประภาส 

ดวงธิดา  จันทร์อ่ า 

ดวงสมร  ศักดิ์วรกุลชัย 

ดวงสวรรค์  จรัสเจษฎา 

ดุษณี  ลาภมาก 

เดชธนา  บัวศรี 

เดชมนตรี  วจีสุนทร 

เดชระวี  พุกกะพันธุ์ 

เดโชพล  พิสิษฐเจริญทัต 

เดวัฒน์  อะฮีร์ 

ต่อกมล  พิมพ์วงศ์ 

ไตรรัตน์  เธียรรัตนกุล 

ทรงพจน์  เทพวงศ์ 

ทวิเดช  เกศการุณกุล 

ทวีศักดิ์  ราชวงค ์

ทวีศักดิ์  สันโดษ 

ทวีศัดดิ์  เนนเลิศ 
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ทศพล  ศิริประเสริฐ 

ทองสา  ตั้งนาทีทอง 

ทัตติยะ  พูลสุข 

ทันยา  ยอดศรีเมือง 

ทัศนา  มัดดิน 

ทัศนีย์  พันเลิศจ านรรจ์ 

ทินกร  ดวงเกตุ 

ทินกฤต  เลิศศุภมงคล 

ทิพภัสสร  อรรถวุฒิศิลป์  

ทิพวรรณ  มีพ่ึง 

ธกร  นาคพันธุ์ 

ธนกรณ ์  สังข์สะนา 

ธนกฤต  เนติเดชารัตน์ 

ธนกฤต  มณีวงค์ 

ธนกฤต  วัฒนศิริทร 

ธนกิติ ์  ไทยทอง 

ธนเดช  ศรีวิเศษ 

ธนบดี  ชูศักดิ์ 

ธนบดี  ยอดมนต์ 

ธนพร  นพวิจิตร์ 

ธนพัฒน์  อธิปัญญาวงศ์ 

ธนวรรธน ์  ฐิติรัตน์ทวี 

ธนะ  กัญจนศิริกุล 
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ธนะศักดิ์  สิงห์ศร 

ธนัญญา  ตระกูลทอง 

ธนัญญา  สินประเสริฐกูล 

ธนันณัฏฐ  ชัยธรรมวาจา 

ธนาวุฒ ิ  พูลประเสริฐ 

ธบดี  ขาวบริสุทธิ์ 

ธรชล ี  ม่วงสุข 

ธรรญธร  จินจาคาม 

ธรรม์คม  กระแสร์ 

ธรรมฤทธิ์  โชติรัตน ์

ธรารัตน์  กฤษด า 

ธรารัตน์  ล าเจียก 

ธวัช  ขจรวงษ์ 

ธวัช  พรมฮวด 

ธวัชชัย  กุลทอง 

ธศิญา  ยอดด าเนิน 

ธัชกร  ศุภศักดิ์มนตรี 

ธัชชัย  บุนนาค 

ธัชนันท์ดา  ธนโชติสิริกุลธนา 

ธัญญ์ฐิตา  สุรพิพัฒนศิริ 

ธัญญ์นิธิ  ปภัสสุรีย์โชต ิ

ธัญญาภรณ์  วงศ์หิรัญวาทิน 

ธัญทิพา  มณีวาศ 
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ธัญมน  จงจิตต์ 

ธัญยธรณ์  ปฐพีรวิพงษ์ 

ธันยรัศม์ิ  งามณรงค์ชัย 

ธันวา  จั่นจ ารูญ 

ธานี  ธารามาศ 

ธิดาวัณย์  อ้นอารีย์ 

ธิดาอุมา  พานพรม 

ธิตยา  เมธาชวกิจ 

ธิติ   พสุนธาวิโรจน ์

ธิติมา  มิ่งโมฬี 

ธีรเดช  สุนทรรังสรร 

ธีรพงศ์  นิลวัชรมณี 

ธีรพล  ละม่อม 

ธีรพิชญ์  ธีระวัฒนสุข 

ธีรวัฒน ์  เติมใจ 

ธีรวัฒน ์  อุปลา 

ธีรวิทย์  แสงทอง 

ธีระ  วินัยถาวร 

ธีระพล  แก่นแก้ว 

ธีระวัจน์  มหานิล 

ธีราพร  ธนารักษ์ 

ธุวพร  พันชนะ 

นงลักษณ์  คีรีโต 
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นงลักษณ์  สุทธินันทวรกุล 

นชากฤษ  หทัยสายชล 

นพกร  สุชาติกุลวิทย์ 

นพพร  ฏิพิมพาคม 

นพภาภรณ์  ชวนประสงค์ 

นพรจุ  เชาวน์ชิษณุ 

นพวรรณ  ประวีณวรกุล 

นภดล  สินธุแปง 

นภสกร  กิตติเกิดกุลชัย 

นภาพร  ไชยยา 

นภาพร  ด ารงเกษม 

นรนิติ์  ทองวานิช 

นฤมล  ข าบางพูน 

นฤมล  เยาวโรจน ์

น้อย  สามาสา 

นันท์มนัส  ณรงค์สันติ 

นันทวรรณ  ธ ารงสมบัติสกุล 

นันท์วรัฏฐ ์  อินผง 

นันทิยา  โพธิ์เจริญ 

นันทิวัฒน์  ศรีคาน 

นับอนันต์  พรลี้เจริญ 

นาวิน  ผลเกิด 

นิชดา  ฉลองนันทกุล 
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นิทัศน์  นิตยชาติ 

นิธิวิทย์  ฐิติเลิศนนท ์

นิธิศ  อินทิราวรนนท์ 

นิพนธ์  จารุวัฒนต์ 

นิพนธ์  โชคเหรียญสุขชัย 

นิพัฒน์  สิทธิบุศย์ 

นิภาภรณ์  ภู่เกต ุ

นิ่มอนงค์  กาษร 

นิรดา  คานทอง 

นิรันดร์  จนัทร์รุ่ง 

นิลุบล  แสงสาคร 

นิเวช  วัชรกิติพงศ์ 

นิเวศน์  ระม่ัง 

เนตรสุรางค์  ธีระธรรม 

บงกชทิพ  เทียมพิภพ 

บดินทร์  จิตตามัย 

บรรศักดิ์  เกิดชัยฤทธิ์ 

บังอรสิริ   เชื้ออภัย 

บ าเพ็ญ  ค าหมอน 

บุญช่วย  เกษตรรัตนชัย 

บุญชัย  สายธเรศ 

บุญญาดา  อาภาเศรษฐโชค 

บุญธวัช  เลิศปรีชา 
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บุเรง  ธนะพันธุ์ 

เบญจพล  ไตรทรัพย์ 

เบญจรัตน์  กิตติกูรธินานนท์ 

เบญจวรรณ  สุวรรณเนตย์ 

เบญญาภา  เรือนตะขบ 

ปฏิภาณ  กสิกุลไพศาล 

ปฏิมาพร  พิพัฒนาโฆษิต 

ปฏิเวธ  เขียนวงศ์ 

ปฐมาภรณ์  อ่อนศรี 

ปณิดา  น้ าแก้ว 

ปนัดดา  เขียดชื่น 

ปนัดดา  บุญยัง 

ปพัสธกาญจน์ ข าประดิษฐ์ 

ปภัคฐิณี  โล่ห์ธีรกรณ์ 

ปภาดา  ค าดี 

ปรเมศร์  ไชยลือเลิศ 

ปรเมษฐ์  ล้อตระกานนท์ 

ประกฤติ  ตันพิพัฒน์ 

ประกอบ  นิรัติศยานนท์ 

ประกายแก้ว ลออพิทักษ์ 

ประทีป  เดชสุภาการ 

ประทีป  พ่ึงวัฒนาพงศ์ 

ประพนธ์  ปูชะพันธ์ 
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ประภาพร  พันธ์ยานุกูล 

ประภาพรรณ ทองปล้อง 

ประภาวดี  สมุทรสารัญ 

ประยูร  บุญฤทธิ์ 

ประยูร  วิลัย 

ประวุท  โรหะสี 

ประเสริฐ  วิภาโตทัย 

ประเสริฐ  ภัทร์จรานนท์ 

ประหยัด  ใจเก่ง 

ปราณี  กาญจนนาเจริญ 

ปริโชต ิ  ลิมปโชติ 

ปริญญา  กองแก้ว 

ปริญญา  พหลโยธิน 

ปริญญา  เอกศิริวรานนท์ 

ปริญดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ปริวัฒน์  อัครเดชาธร 

ปรีชา  ลือเลื่อง 

ปรีชา  อินทรักษ์ 

ปรีชากรณ์  รัตน์สิริตระกูล 

ปรียานุช  ยอดมนตรี 

ปวันรัตน์  ไชยวิเศษสกุล 

ปวีณา  มานมาน 

ปวีณา  ทองทราย 
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ปวีณา  พงษ์พันนา 

ปัญญา  ปัญจวรานนท์ 

ปัฐว ี  ลือเลื่อง 

ปัณณ์ปวีณ์รดา เหมจิราพัชร 

ปัณณภัสร์  กตัญญู 

ปัทมา  ปากประโคน 

ปัทมาพร  ลักษมีจันทร์พร 

ปางน้ าฟ้า  เปล์ลาลิน 

ปาณิศา  เรืองปภากรณ์ 

ปาณิสรา  อยู่สุข 

ปารย์ณิสา  เจียมมุ่งกิจ 

ปาหนัน  สุขมาก 

ปิติพงษ์  วาทะวุฒิ 

ปิตุรัตน์  นาคค า 

ปิยพงษ์  ประทุมสุวรรณ 

ปิยพร  แสงรัตน์ 

ปิยะฉัตร  เอ้ืออารยะ 

ปิยะดา  ตีระสหกุล 

ปิยะนุช  กังวล 

ปีนณ์ฬยาข์  ฒิตสุนทโรทยาน 

ปุณฑิตา  อทัญญูตา 

ปุณณภา  จินดาพงษ์ 

ปุณรดา  เปรมฤทัยสกุล 
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เปมิกา  ทัศนมาลี 

เปรมจิต  จรัสสมบูรณ์สุข 

เปล่งศักดิ์  บุญมี 

ผ่องศรี  บัวบุตร 

เผ่าไท  เจริญสุระสถล 

แผน  สวาสดิ์นา 

พงศ์ศรัณย์  หิรัญโญภาส 

พงษ์ธเนศ  โชติวิริยะพรกุล 

พงษ์พิพัฒน์  เพชรดิน 

พจนพร  อินทร์หา 

พจนารถ  ทรัพย์ประเสริฐ 

พจนี  เติมทานาม 

พจมาน  ศิริรัตน์ฤกษ์ 

พชร  ชินยศศักดิ์ 

พชรพงษ์   คงอาวุธ 

พชรพร  สาระสนธิ 

พนธกร  รัตนวิเชียร 

พนมศักดิ์  ธรรมนาม 

พนิดา  เคนโน 

พนิดา  เดชสุภาการ 

พนิดา  สิริธนะวัฒน์ 

พรทิพย์  กลิ่นทิพย์ 

พรทิพย์  ชินวงศ์ 
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พรทิพย์  สุขเจริญพงษ์ 

พรนิภา  บัวชน 

พรพรรณ  ทอนชัย 

พรพรรณ  แม้นศิริ 

พรพรหมเทพ จิตต์สม 

พรพิมล  เจริญสุข 

พรพิมล  พรมชาติ 

พรรณกมล  พลพันธุ 

พรรณทิพา  โทประเสริฐ 

พรรณวิภา  นวจองพันธ์ 

พรรณิพา  วีระเมธีวงศ์ 

พรฤดี  จันทะแจ่ม 

พรศกดิ์  ฉันทนาสกุล 

พรศักดิ์  ชูศักดิ์ 

พรสวรรค์  หลักทอง 

พรหม  หงษ์อ่อน 

พระพงษ์สิทธิ์ เทพอารีนันท์ 

พระมหาเอก มณีรัตน์ประภา 

พระวันชัย  หาระโคตร 

พลอยภัสสรร์ หอมสาตร์ 

พลิศาน์  ภูวิมลพีรพร 

พสชนันวัณย์ พงษ์พัฒน์ 

พัชรภณ  ฉัตรนรเศรษฐ 
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พัชรยวัสส ์  ทานตะวิรยะ 

พัชรวลี  ช่ าชอง 

พัชรวิทย์  สุวรรณประเสริฐ 

พัชรินทร์  สอาดนวม 

พัชรี  คล้ายมณี 

พัชรี  ปะตังเวสา 

พัทธ์ชลิต  แสงเอี่ยม 

พันธ์ทิพย์  แจ่มโกมัย 

พิจิตรา  เตชะสุริโย 

พิชญ์  พิมพ์รัตน์ 

พิชญะ  ตันติกุลวรชัย 

พิชญานุช  พูลเพิ่ม 

พิชญาภัสสร์  กุฎีพันธ์ 

พิชามญชุ์  ลิ้มศุภวานิช 

พิชิต  ลาภเจริญพานิช 

พิเชฐ  รุจิวรารัตน์ 

พิณภรณ์  อริยวานิชวงศ์์ 

พิบูลย์  กมลเสถียรรัตน์ 

พิบูลย์  ไพบูลย์ลีสกุล 

พิมพ์ชนก  ทรัพย์ประเสริฐ 

พิมพ์ชนก  สกุลเรืองวัฒน์ 

พิมพ์นิภา  วงษ์พยัคฆ์ 

พิมพ์ปวีณ์  พิลาสินี 
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พิมพ์รัตน์  มณีอินทร์ 

พิรักษ์  เหลืองสมพิทักษ์ 

พิสมัย  ศรีสุวรรณวงศ ์

พิศุทธิ์  วิริยะชัยเจริญเลิศ 

พี   เพ่ิมพูล 

พีรพงศ์  บดีธีรโยธิน 

พีระพันธ์  ผ่องศีล 

พุฒชาติ  ม่วงมัย 

เพ็ญจันทร์  วิทยานุพงศ์ 

เพ็ญนภา  นิลออ 

เพ็ญนภา  อ่ิมพลี 

เพ็ญพักร์  เลาเทาะ 

เพ็ญพิมล  สิริเกริกไกร 

เพ็ญพิสุทธิ์  อาตยากุล 

เพย  โฉมเฉลา 

เพ่ิมศักดิ์  เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 

เพ่ือเพียร  โลหะรังสิกุล 

แพรวณิชาภัทร สิริตระกูลวงศ์ 

ไพชยนต์  เจริญศรี 

ไพฑูรย์  สุขแสน 

ไพรัช  เกียรติพงศกร 

ไพโรจน์  ภู่ต้อง 

ไพเลิศ  สุขเจริญพงษ์ 



ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2563 

ภควรรณ  ตุลยเมธี 

ภคิน  ชนัทรัชชานนท์ 

ภัคพล  โชติพัฒนเสรี 

ภัควลัณชญ์  กังวานวงษ์ 

ภัชภิชา  สิงหกันต์ 

ภัทรกร  หยูทองค า 

ภัทรญา  ภูไตรรัตน์ 

ภัทรวดี  สินจันทร์ 

ภัทรวรรณ  กงมะณี 

ภัทรศยา  ช่างกุดเวียน 

ภัทรานิษฐ์  ชูเพชร 

ภัทราภรณ์  โพธิ์ทอง 

ภาณุวัตร  หอมสุวรรณ์ 

ภาทิพรรณ  กิตติวชิรพงศ์ 

ภานุวัฒน ์  พฤกษชาติ 

ภาวนา  เจียรเจริญกิจ 

ภาวิณี  จุมพลษ์ 

ภาวิณี  ไชยสิทธิ์ 

ภาวิณีย์  ส าเภาทอง 

ภาสันต์  ศรีสมบัติ 

ภิญญลักษณ์ เลิศพัชรพรชัย 

ภิญโญ  ศรีษะโคตร 

มงคล  ตันไทย 
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มณฑล  ขันทอง 

มณีภรณ์  เสนวสุภิรมย์  

มณีรัตน์  จันทร์มี 

มนสิชา  พิมสอน 

มนัสนันท์  แสงแก้วรัตนมณี 

มยุรี  จันทรัตโน 

มรกต  ศิรพิรม 

มัชฌิมา  เติมคงเดช 

มาธินี  คงสถิตย์ 

มานะ  โตมา 

มานัส  ล่าลี 

มาลี  ศรีเอ่ียมจันทร์ 

เมธยา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ 

ยงยุทธ  กุลชาตรี 

ยุทธนา  จันทร์บรรจง  

ยุพารัตน์  พานนาค 

ยุพิน  กล้าหาญ 

ยุภา  มิ่งธเนศ 

ยุภาพร  ถีระแก้ว 

ยุภาภรณ์  เอ่ียมพินิจศิริกุล 

ยุรนันท์  ลิมป์รัตนกาญจน์ 

เยาวรีย์  จงขจรวิทย์ 

เยาวลักษณ์  เนียมเตียง 
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เยาวลักษณ์  บุญครอง 

โยษิตา  ชูเชิด 

รดา  พิมพ์สุวรรณ 

รฤก  ออินทรวิชิต 

รวิพล  นทีหลวง 

รวิศุทธ์  ผดุงจ ารัสเสถียร 

รอง  ธนารักษ์เจริญกุล 

รักนภา  นาคพันธ์ 

รักษณาลี  สมเดช 

รังสฤษฏิ   ฒสกุลวงศ ์

รัชชาภัท  นามพริ้ง 

รัชฎารัช  สอนการ 

รัชนีวรรณ  สว่างเนตร 

รัญชนา  โภชนกิจ 

รัฐ   ก้ าตระกูล 

รัตตพร  ฉายาสิริวงศ์ 

รัตนพร  แจ้งเรื่อง 

รัตนา  กิจศิริลาภ 

รัตนา  ผ่องอ าพันธ์ 

รัตนา  สุขสบาย 

รัตนาพร  พุ่มฉัตร 

ริการศิริ  บุญมนตรี 

รินรดา  ตั้งตรงคิด 
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รุ่งทิวา  ปานไกร 

รุ่งนภา  รุ่งเกษมธิกุล 

รุ่งโรจน์  แสงวิโรจน์พัฒน์ 

รุ่งอรุณ  ศรีมันตะ 

รุจิรา  เหล่าบุตรสา 

รุจิวรรณ  พันธ์ยานุกูล 

รุสดี  ชลศิริ 

เรณ ู  ชาวเขา 

เริงศานติ์  ทยามันทิรนันท์ 

เรืองศักดิ์  ธรรมทินโน 

ลดารัศม์ิ  สิริอัครวาริส 

ลลิตา  ชุณหเชิดชัย 

ลลิตา  ศิลาโคกกรวด 

ละไม  สันควง 

ลักขณา  นิวัฒนกาญจนา 

ลักษณ์ชนก  ธนะวรรณ์ 

ลัดดา  พรเสมอภาค 

ลัดดาวรรณ  วรพฤกษ์จารุ 

ลัดดาวัลย์  มาชมสมบูรณ์ 

ลัทธพรรณ  แท่นงาม 

ลินดา  เหล่ารัตนใส 

เล็ก  แช่มทรัพย์ 

วงศ์เดือน  เทวสัตย์ 
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วชิรเดช  เมืองดี 

วชิรวิทย ์  ธนธาดาพัฒน์ 

วรนิษฐ์  อ่ าทับ  

วรพต  ศิริชุมแสง 

วรรณนภา  ศิริฤทธิ์ 

วรรณา  แซ่เล้า 

วรรณา  เริ่มรวย 

วรรณา  สุทธิกาญจนพันธุ์ 

วรรณี  ไกรทอง 

วรวรรณ  สมวงษ ์

วรวลัญช ์  ประทิศ 

วรวุฒ ิ  เชียงชัย 

วรเศรษฐ์  โภคินวรรัชต ์

วรัชยา  นิลนารถ 

วรัญญา  ไชยพันโท 

วรากร  ศิลปศาสตร์ 

วรางคณา  สงสังข์ทอง 

วราภรณ์  พิมา 

วราภรณ์  พูลผล 

วลาภร  อมรพินิจกิจ  

วัชพร  มานะจิตร 

วัชรเมธน ์  ชิษณุคุปต์ ศรีเนธิโรทัย 

วัฒนพล  วิหาร 
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วันชัย  ตั้งฤกษ์พิพัฒน์ 

วันชัย  เอกพิพัฒน์ 

วันดี  กิจบ ารุงลาภ 

วันทนีย์  ธาดาชนะบวร 

วันเพ็ญ  สุดสิ้น 

วารี  พุทธศาสน์ 

วารุณี  คูสุวรรณ 

วาสนา  อาโป 

วาสนา  ดารินทร์ 

วิจิตร  ศรีตั้งรัตนกุล 

วิชญ์วสิฐ  เศรษฐีแสง 

วิชาติ  วรดิษฐ์ฤทธิกุล 

วิชิต  พรมนุกูล 

วิชุดา  มูลวงษ ์

วิเชียร  วงศ์สิทธิชัยกุล 

วิฑูรย์  ภูริปัญญวานิช 

วินัย  บุญสมจินต์ 

วินัย  ปรากฎมาก 

วิบูลย์  แสงชัยทวีรักษ์ 

วิภาพร  นวนนุกูล 

วิรัช  ฤทธิ์งาม 

วิโรจน ์  ดาราวิโรจน ์

วิศรุต  ชมวงค์ 
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วีรญา  อุษณีย์งามเจริญ 

วีรวุฒ ิ  ทัฬหิกรรม 

วีราพัชญ์  ไตรรัตน์ธนัน 

วีริสา  เช้าเจริญ 

วุฒิ   ชัยวงศาไพบูลย์ 

วุฒิชัย  พูนลาภเพ่ิมพูน 

ศรชัย  เชื้อสมัน 

ศรอนงค์  อุยโต 

ศรัณย์  บุญอธึก 

ศรินทร์รัตน์  บุญรัตน์ 

ศรีเพ็ญ   อ่อนฉ่ า 

ศรุตยา  เดชธรรมรงค์ 

ศรุตา  อมรรัตนานนท์ 

ศศมน  ตัณฑผาติ 

ศศิธรณ์  จรรยาศิริ 

ศศิวิมล  มณีกุล 

ศักดิชญ์  อนุโลมสมบัติ 

ศักรินทร์  นิติวราการ 

ศันสนีย์  กองพันธ์ 

ศิริกานต์  ปิดกันภัย 

ศิรินภา  ศรีประเสริฐ 

ศิริพร  กัลนาสกุล 

ศิริพร  บุญยืน 
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ศิริมล  มีกรสม 

ศิริยากร  มีศิลป์ 

ศิริรัตน์  กมลศุภประเสริฐ 

ศิริวรรณ  ดวงงาม 

ศิวคุปต์  ธัญญเจริญ 

ศิวณัฐ  กลัดภิรมย์ 

ศีลวรรณ  อัชกุลพร 

ศุภกร  จรณะ 

ศุภพิชญ์  ชุติจิรัฐิติกาล 

ศุภวิชญ์  แพฟืน 

ศุภษิจ  ชาตรูประชีวิน 

ศุภากร  นพไพศาลศิริ 

สนทรา  ตันสกุล 

สมเกียรติ  อิทธิ์ศักดิ์สกุล  

สมจิต  ทรงตระกูล 

สมใจ  ตรีขันธ์ 

สมใจ  ทองงาม 

สมชาติ  เลิศคชลักษณ์ 

สมชิต  มณีปรุ 

สมบัติ  ณรงค์สันติ 

สมบูรณ์   พันเลิศจ านรรจ์ 

สมบูรณ์  ภิรมย์ 

สมประสงค์   ชัยมัง 
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สมปราชญ์   ปรมัตถ์คุณโกศล 

สมพร   กลิ่นบ ารุง 

สมพร   ธนารักษ์ 

สมพร  ภัทรเรืองชัย 

สมฤกษ์   สุวิชานรากุล 

สมสงัด   นภาสกุลคู 

สมิตานัน   อินสุข 

สยาม   ธนัตวรานนท์ 

สยาม   สุขะพัฒน์ 

สรวิชญ์   ดวงแก้ว 

สัตตบงกช   ชูชื่น 

สาคร   ดวงแก้ว 

สามารถ   เหล่าคนค้า 

สายชล   ฉัตรแก้ว 

สายทอง   ไววัฒนกุลชัย 

สายสุนีย์   พลอยสุวรรณ 

ส ารวย   ขุนไชย 

สิทธิรัตน์  เอกพิชิตมาร 

สินทรัพย์  สุขปลั่งสมบัติ 

สินทอง  หล่อสัญญาลักษณ์ 

สิริกัญญา  วิเชียรฉาย 

สิริช์พัฒน์  พวยอ้วน 

สิริวรรณ  ชูเชิด 
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สุชัย  คงวณิช 

สุชาติ  สันติรุ่งโรจน์ 

สุชีลา  อิงธรรมจิตร์ 

สุทธิพร  พลังพัฒนากิจ 

สุทธิพร  อุทัยลาภทอง 

สุธิน ี  สุประดิษฐอาภรณ์ 

สุธีลา  อุดมมิตร 

สุนทรี  จิตต์ไพศาล 

สุพจน์  เกตุบุญลือ 

สุพจน์  ผาติโชต ิ

สุพจน์  สมรรถชัย 

สุพัฒน์  ดรจันแดง 

สุพัตรา  คงถ่ิน 

สุพัตรา  สุขสันติกาล 

สุพิชฌาย์  สาธราลัย 

สุภัสสรา  รอดสะอาด 

สุภางค์  ศิริกุล 

สุภาพร  ล้อมสุธาวาท 

สุภาพร  สุทธิกาญจนพันธุ์ 

สุภาพร  แสนสิงห์ 

สุภาภรณ์  นาควิเชียร 

สุภาภรณ์  พงษ์พยัคเลิศ 

สุภาวิณี  ขยันการ 
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สุมลฑา  โพธิ์สุวรรณ 

สุมาลี  สุทธิกาญจนพันธุ์ 

สุรเชษฐ์  พูลธัญกิจ 

สุรพล  กรเกตุมหาชัย 

สุรเมศวร์   มณีโชติ 

สุรศักดิ์  ปิติพัตรา 

สุรัตน์  ถกลธรรม 

สุรัตน์  บริสุทธิ์ 

สุรินทร์  ภูกาม 

สุริยา  คงทน 

สุริยา  สมใจมั่น 

สุรีย์  พัชรวาสนันท์ 

สุรีรัตน์  ศรีบุญเพ็ง 

สุไรน่า  ศรีแสงจันทร์ 

สุวดี  พิมพ์รัตน์ 

สุวรรณา  อิงธรรมจิตร์ 

สุวิทย์  เถื่อนน้อย 

สุวิภาส  ชุมภูทอง 

สุวิมล  บัวทอง 

สุวิส  โตสุจริตธรรม 

สูติชัย  วรรณวิจิตร 

เสกสรร  แย้มเพชร 

เสน่ห์  โพธิ์งาม 
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แสงชัย  แสงอุทัย 

แสงเดือน  เมธสาร 

แสนศักดิ์  ณ ชม 

หงส์เหม  พิมดี 

หทัยรัฐ  เจริญยิ่ง 

หทัยรัตน์  โสตถิธรรมรักษ์ 

หาญระวี  ทองดีนอก 

เหมือนฝัน  แก้วนิล 

อชิตะ  อุตป้อง 

อชิรญา  มณีวัฒนเศรษฐ์ 

อชิรญา  สังสุทธิพงศ์ 

อชิรณัญช์  ชวัลณัฐชย ่

อดิศร  มานุจ า 

อธิษฐ์  อธิปัญญาวงศ์ 

อนงค์  พิมเสน 

อนวัช  บุญญภักดี 

อนันท์  คูหาอภิรมย์ 

อนุชา  อยู่สมบูรณ์ 

อนุชา  ชื่นอะลวย 

อนุชา  เย็นยุวดี 

อนุชิตร์  เวชานนท์ 

อนุพจน์  ทรัพย์เมฆ 

อนุวัฒน์  พวงทอง 
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อนุวัติ    เตียวตระกูล 

อนุสรณ์    รัฐอนันต์พินิจ 

อภิชาติ   ตลับทอง 

อภิญญา   คัดสันเที๊ยะ 

อภิญญา   ช่วงมณี 

อภิณห์พร   วิวัฒน์อิทธิธาดา 

อภินันท์   ใจยิ้ม 

อภิรักษ์  แก้วอมตวงศ์ 

อภิรัฐ   อินตัน 

อภิวัฒน์  โตโยทะกา 

อมรรัตน์  สุวรรณรัตน์ 

อมรเศรษฐ์  ปัญญาเวชมนตรี 

อรทัย  ตุ่นสาจันทร์ 

อรนภา  ถินถาวร 

อรนุช  ฉุยฉาย 

อรพิน  แสงอุทย 

อรพินท์  โภคาลัย 

อรรก  พาพงษ์เกษม 

อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย ์

อรอมล  เดชหาญสถิต 

อริศรา  จุลละโพธิ์ 

อริสรา  เกิดผล 

อรุณรัฐฏ์   พรหมอินแก้ว 
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อลงกรณ์   แนบนวล 

อลงกรณ์   ทาเจริญ 

อัครนันท์   ชวพงศ์ธนนนท์ 

อัจฉรา   ศิลาคุ้ม 

อัจฉรา   อัศวชัชพล 

อัญชนา   ส่วนมนทิระ 

อัญญรัตน์   วิจาราณ์ 

อัศวิน   มันจันดา 

อัษฎาวัชญ์   วรัฑถรพงษ์ 

อาชวิน   อินทรเสนา 

อาทิตย์    วิริยวาทีกิจ 

อาทิศักดิ์    นิยมไทย 

อานนท์   ไชยมังคลายนต์ 

อาภรณ์   พรพิทยากุล 

อาภรณ์   แพงพงษ์มา 

อาภัสสร   พรหมอินทร์ 

อ าพันธ์   ศิริบัณฑิตย์ 

อิงคสรณ์   โรจน์จิรวงษ ์

อิงฟ้า   วิเลปนานนท์ 

อินทราธร   ล าน้อย 

อิษฎา   ชุตังกร 

อุโฆษ   วัฒนพันธุ์ 

อุดมพร   เรืองช่วย 
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อุทัยวุธ   บริบูรณ ์

อุบลวรรณ   ค าเพราะ 

อุรา   เทียนจิ้ว 

อุไร    สกุลธีระ 

เอกชัย   หงส์จินดาสกุล 

เอกชัย   อินขะ 

เอกสิทธิ์   สุวรรณเลิศวัฒนา 

เอกสิทธิ์   เอกปรีชาชาญ 

เอนก   วังภา 

โอฬาร   ศิริวัฒน์ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการต่อไป มีดังนี้ 
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ตามคิวที่ได้นัดหมาย   

• เมื่อทันตแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้วแจ้งว่าสามารถให้การรักษาได้   จึงจะได้รับสิทธิ์และคิวการ
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