
 ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
และหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรทวภิาษา) หลักสตูร 6 ป ี
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบที่ 1 Portfolio 
---------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  
ประจ าปกีารศึกษา 2566 รอบท่ี 1 Portfolio นั้น  

 บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบและ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้  

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ ทปอ. ที่ student.mytcas.com
วันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ์ 2566

2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทีย่ืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ที่ www.cicm.tu.ac.th
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง
สาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม่เลือกสาขาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (เวลา 23.59 น. 
ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกใน
รอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลัง 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

   (รองศาสตราจารย์ สมชาติ  แตรตุลาการ) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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หน้าที่ 1/3 
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  

รอบที่ 1 Portfolio   
 

จ านวน 29 คน  ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัคร 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 2566290100/0169 นาย พลกวี เจียมจรรยา 
2 2566290100/0190 นางสาว บุณยวีร์ อุทัยสาง 
3 2566290100/0218 นางสาว นาถญาดา วิศรุตานันท์ 
4 2566290100/0330 นางสาว กสิณธรา กสิณธร 
5 2566290100/0347 นาย วริศ หิรัญวัฒนานนท์ 
6 2566290100/0388 นางสาว อัณศยา ชัยรัชนีบูลย์ 
7 2566290100/0400 นางสาว อัญญา ก้องสว่างชัย 
8 2566290100/0405 นางสาว รมิตา ศิริจรรยากุล 
9 2566290100/0440 นาย เนตต์ ศิวะโกศิษฐ 
10 2566290100/0456 นางสาว กรชนก เบญจาธิกูล 
11 2566290100/0466 นาย ภมรพล พุ่มไม้ 
12 2566290100/0521 นางสาว ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง 
13 2566290100/0620 นางสาว ฐิติลาภา แซ่เฮง 
14 2566290100/0622 นาย ภาวัต ศิริไกร 
15 2566290100/0648 นาย ติณณ์ เบ็ญจอาภรณ์ 
16 2566290100/0655 นางสาว สุรัญชนา จึงพานิช 
17 2566290100/0722 นางสาว พัฐสุชา จินาวัฒน์ 
18 2566290100/0756 นางสาว ปัณฑา รังษีนพมาศ 
19 2566290100/0782 นางสาว เมสา พร้อมพัฒนภัค 
20 2566290100/0881 นางสาว ธิดาธรรม จงพิศุทธิโสภณ 
21 2566290100/0926 นางสาว กวินกาญจน์ ฉัตรยศอนันต์ 
22 2566290100/0967 นาย พระนาย มั่นคงเจริญ 
23 2566290100/0980 นางสาว ฟุกุเอะ สุนทรัตน์ 
24 2566290100/1007 นางสาว ธมลวรรณ สุนทรเจริญนนท์ 
25 2566290100/1018 นางสาว ศตพร ทิพยรัตน์พรทวี 

 
 
 



 

หน้าที่ 2/3 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
26 2566290100/1021 นางสาว พัณณิน เหรียญเจริญสุข 
27 2566290100/1025 นางสาว ณัชชา นาควัชระ 
28 2566290100/1027 นางสาว ณัฐวดี เกียรติโอภาส 
29 2566290100/1035 นางสาว ปัญญภรณ์ ธนกรนุวัฒน์ 

 
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบที่ 1 Portfolio   
 

จ านวน 15 คน  ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัคร 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 2566290100/0123 นางสาว ทริชา จาวะลา 
2 2566290100/0138 นาย รวิภาส กิมชูวาณิช 
3 2566290100/0175 นางสาว ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 
4 2566290100/0196 นางสาว พลอยธิดา บิสลาม 
5 2566290100/0206 นาย อาชว์ ทองอนันต์ 
6 2566290100/0340 นาย ภักดี สันติชัยเวคิน 
7 2566290100/0680 นางสาว ลภัสรดา พงศ์พิเชฐกุล 
8 2566290100/0711 นางสาว ธนวัน อังคณานุชาติ 
9 2566290100/0727 นางสาว ปุณญภา ธาราอริยกุล 
10 2566290100/0770 นางสาว ศิรยาภา ศุทธรัตน์ 
11 2566290100/0794 นางสาว ธชพรรณ์ ภุมราพันธ์ุ 
12 2566290100/0828 นาย วรุตม์ เต็มยอด 
13 2566290100/0842 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 
14 2566290100/0908 นางสาว วีวาร์ มัลเลน 
15 2566290100/0969 นางสาว ลภัธ กฤตอภิสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้าที่ 3/3 

 
หมายเหตุ:  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศตามล าดับของเลขท่ีสมัครสอบ                    

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินผลของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ ทปอ.                   

ที ่student.mytcas.com ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 หากผู้ผ่านการคัดเลือก             
ไม่ด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทีย่ืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของ ทปอ.) ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.cicm.tu.ac.th 

4. ก าหนดการท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อมช าระมัดจ า   
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

     (ก าหนดการพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์     
 เข้าศึกษา) 

 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบภายหลังว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากผู้ใดใช้หรืออ้าง

เอกสารปลอมในการสมัครหรือการสอบคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           ติดต่อโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
    โทรศัพท์ 094-325-9199 หรือ 094-553-1535 

          ติดต่อโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 
    โทรศัพท์  098-446-3554 

http://www.cicm.tu.ac.th/



