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การรับรอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio  

จ านวน  243  คน 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 2564290100/0011 นาย นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ 

2 2564290100/0026 นาย วสิษฐ์พ สวรรค์พิทักษ์ 

3 2564290100/0033 นาย ณฐกฤต รัตนไชย 

4 2564290100/0034 นางสาว พัทธนันท์ ไชยหูติ๊บ 

5 2564290100/0035 นางสาว ณัทชา สุวรรณมาศ 

6 2564290100/0038 นางสาว พรรณภัค กัณหะสิริ 

7 2564290100/0042 นาย ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิติ 

8 2564290100/0043 นาย ณัฐดนย์ ตันติพงศ์อนันต์ 

9 2564290100/0049 นาย ณภัสสร์ อารยางกูร 

10 2564290100/0050 นาย เมทริกซ์ เนาวรัตน์พงษ์ 

11 2564290100/0055 นางสาว ณัฐนิช กุลวิวัฒน์ 

12 2564290100/0057 นางสาว จันทลักษณ์ พรรณรายน์ 

13 2564290100/0059 นางสาว สุนิตา สุสมากุลวงศ์ 

14 2564290100/0062 นางสาว กานทิดา จันทร์อนุรักษ์ 

15 2564290100/0067 นาย พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ 

16 2564290100/0073 นางสาว อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร 

17 2564290100/0077 นางสาว พิราญาณ์ ศรีสถิตย์วัฒนา 

18 2564290100/0080 นางสาว ทองนัดดา ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

19 2564290100/0096 นางสาว ณัชชา ประสานสรรพกิจ 

20 2564290100/0115 นางสาว นัทธมน อาชวเมธีกุล 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

21 2564290100/0129 นาย จิรายุ ศรีไพบูลย์ 

22 2564290100/0134 นาย ศุภกฤต เกียวประเสริฐ 

23 2564290100/0143 นาย ปรัชญา เพ็ชราวรรณ 

24 2564290100/0152 นาย ชยธร ฉัตรธนพรโยธิน 

25 2564290100/0154 นาย ชนะชนม์ รัตนมังคลานนท์ 

26 2564290100/0157 นาย เตชินท์ สุขประกอบ 

27 2564290100/0161 นาย ปิยวัฒน์ คงคาฉุยฉาย 

28 2564290100/0167 นางสาว ศุภนุช ศิริวิบูลย์ไชยกุล 

29 2564290100/0168 นางสาว ฑรดา พุทธรักษ์ 

30 2564290100/0170 นางสาว จังคนิภา ฉัตรศิริเวช 

31 2564290100/0171 นาย คลีตาลิน หมายมั่น 

32 2564290100/0175 นางสาว ล าแพง สกุลรัตน์ 

33 2564290100/0180 นางสาว ชยุดา กิติภาวงค์ 

34 2564290100/0190 นาย ภารส ศิริรักษ์ 

35 2564290100/0192 นางสาว สุชญา ตันติพัฒน์ 

36 2564290100/0193 นางสาว ปภาพินท์ ไพโรจน์ธนชัย 

37 2564290100/0194 นางสาว พิมพ์พิชชา เลิศเกียรติด ารงค์ 

38 2564290100/0201 นางสาว วรีษา บรรณเภสัช 

39 2564290100/0203 นางสาว ยัสลีณ กอร์ ชาบรา 

40 2564290100/0208 นาย วรกานต์ ลีลาคุณากร 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

41 2564290100/0211 นางสาว พลอย เตชวัฒนสุข 

42 2564290100/0215 นาย สิทธิศักดิ์ กาญจนสภา 

43 2564290100/0234 นางสาว วนภัส วชิรเดชกุล 

44 2564290100/0239 นางสาว ปิติจุฑา ปานะบุตร 

45 2564290100/0244 นาย จิตบุญญ พุทธรักษา 

46 2564290100/0252 นาย ภาณุพล เทพยสุวรรณ 

47 2564290100/0255 นาย กัญจน์ ตันสุหัช 

48 2564290100/0264 นางสาว ภูลฎา รัตนกาญจนพันธ์ 

49 2564290100/0266 นางสาว เรือนบุญ เสถียรกิจ 

50 2564290100/0268 นาย ภูม ิแอลเบิท อิงคามระธร 

51 2564290100/0270 นางสาว วรณัน เจียนสุวรรณ 

52 2564290100/0271 นาย วัตซัล ซิงห์ 

53 2564290100/0274 นางสาว อธิชา อร่ามทวีทอง 

54 2564290100/0280 นาย ภทรพล ไตรสิกขาธรรม 

55 2564290100/0281 นาย ชนาธิป ซิงห์ 

56 2564290100/0282 นางสาว ปรีด์เปรม อภิรักษชัยกูร 

57 2564290100/0291 นาย ปณชัย โตมอญ 

58 2564290100/0292 นางสาว เจณิศา แอนเดรีย มอลจาดี 

59 2564290100/0295 นางสาว อารินดา วงศ์กิตติรักษ์ 

60 2564290100/0300 นาย ณัฐพนธ์ กิตติอุดม 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

61 2564290100/0307 นางสาว พศิกา เตชาบูรพานนท์ 

62 2564290100/0308 นางสาว สิรินทรา แย้มบุญยิ่ง 

63 2564290100/0309 นาย สิรดรณ์ สีละมาด 

64 2564290100/0311 นาย ปุณยวีร์ สิงหวิชัย 

65 2564290100/0312 นางสาว นัชชา เฉลิมโชคเจริญกิจ 

66 2564290100/0313 นาย อานันท์ ไพจิตโรจนา 

67 2564290100/0315 นางสาว อันนา จุลกทัพพะ วทัญญุตา 

68 2564290100/0321 นางสาว บุญญาพร วสุโสภณ 

69 2564290100/0323 นางสาว ณัฐนรี จงศิริวัฒนา 

70 2564290100/0325 นาย แพงมาก พุ่มมาก 

71 2564290100/0332 นาย ภวัต สุรมิตรานนท์ 

72 2564290100/0335 นาย พลภัทร กล้าหาญ 

73 2564290100/0336 นาย ศวัสกร เต็มกิจถาวร 

74 2564290100/0337 นางสาว พิชามญชุ์ ศิริหล้า 

75 2564290100/0350 นางสาว อชิรญาณ์ บุญตรง 

76 2564290100/0352 นางสาว วิมลิน วัฒนเหล่าวิชย ์

77 2564290100/0359 นาย พรพิพัฒน์ กิติเรียงลาภ 

78 2564290100/0360 นางสาว ณญาดา สรวงศารัตน์ 

79 2564290100/0368 นางสาว พราวไพร ฉันทชัยวัฒน์ 

80 2564290100/0371 นางสาว ศศมน อ้างสันติกุล 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

81 2564290100/0377 นางสาว ภูรี บุญยกิจสมบัติ 

82 2564290100/0379 นางสาว นิชาภา หิรัญวโรดม 

83 2564290100/0384 นางสาว นิรมล แซ่หลี 

84 2564290100/0385 นางสาว ฑิตยาพร ประเสริฐสม 

85 2564290100/0390 นางสาว ใจฟ้า ชัญมาตรกิจ 

86 2564290100/0397 นางสาว รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์ 

87 2564290100/0398 นาย รวิศวร์ ชัยมงคล 

88 2564290100/0399 นางสาว วริศรา วงศ์เจริญถาวร 

89 2564290100/0400 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย 

90 2564290100/0404 นางสาว ทยิดา พานิช 

91 2564290100/0405 นางสาว นิชกานต ์ หวังชัย 

92 2564290100/0406 นางสาว ลีนา ภักดีเจริญ 

93 2564290100/0407 นางสาว พิชามญชุ์ ลอยฤทธิวุฒิไกร 

94 2564290100/0409 นาย พสุธร บ ารุงพล 

95 2564290100/0410 นางสาว แพรวา เอ้ืองโชคชัย 

96 2564290100/0412 นางสาว ปณิตา ไชยโย 

97 2564290100/0414 นาย ณัทพงศ์ เอ่ียมสินวรกุล 

98 2564290100/0415 นางสาว ปภัสวริณ ซื่อสัตย์ 

99 2564290100/0418 นาย ธนภัทร ธ ารงศักดิ์สุวิทย์ 

100 2564290100/0420 นางสาว ณัฐภัทรา ทาระวรรณ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

101 2564290100/0423 นางสาว หงสรถ คล่องประทีปผล 

102 2564290100/0436 นางสาว ชวิศา อรรควุฒิวาณิชย์ 

103 2564290100/0442 นางสาว เพ็ญพิชชา ปกค า 

104 2564290100/0445 นางสาว เมลิสสา นิรุตตินานนท์ 

105 2564290100/0447 นาย ชยุตม์ ยอดมนต์ 

106 2564290100/0451 นางสาว สุชานันท์ สืบกระพัน 

107 2564290100/0453 นางสาว สุพิชฌา ชัยประสิทธิกุล 

108 2564290100/0454 นาย ภูวิศ อภิมุขวรสกุล 

109 2564290100/0455 นาย ภมูิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์ 

110 2564290100/0457 นางสาว กนกกร กิจเลิศพรไพโรจน์ 

111 2564290100/0462 นาย ชิติพัทธ์ โตสุพันธ ์

112 2564290100/0468 นางสาว รวิสรา วิบูลย์อุทัย 

113 2564290100/0469 นางสาว สุภัชญา ผิวงาม 

114 2564290100/0472 นางสาว นภัสกร บุนนาค 

115 2564290100/0476 นางสาว กีรติยา เล็กชะอุ่ม 

116 2564290100/0478 นาย ปณฏิ ช่วงฉ่ า 

117 2564290100/0479 นางสาว บูรณี สเลลานนท์ 

118 2564290100/0483 นาย ภูวเมศฐ์ กิจชัยสวัสดิ ์

119 2564290100/0485 นาย ภาคภพ เลขวัต 

120 2564290100/0486 นาย ธีรุตม์ เเก้วสมนึกสกุล 

mr



หน้า 7 จาก 39 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

การรับรอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio  

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

121 2564290100/0488 นางสาว พิชญาภา วิจิตรวิกรม 

122 2564290100/0495 นาย ภีมวัศ สัตตวัชราเวช 

123 2564290100/0496 นางสาว ลิลลินีย ์ อานันธิโก 

124 2564290100/0498 นางสาว กันต์กมล ช. คงรักเกียรติยศ 

125 2564290100/0500 นาย คุณากร อนุเดชากุล 

126 2564290100/0505 นางสาว จินา ล ี

127 2564290100/0508 นางสาว เรเนสา คานิโย 

128 2564290100/0509 นาย วรบรรณ ร่มไตรรัตน์ 

129 2564290100/0511 นางสาว ภาวิดา สุ่มสวัสดิ์ 

130 2564290100/0512 นางสาว กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ 

131 2564290100/0517 นางสาว แสงญาดา ศรีวีระวานิชกุล 

132 2564290100/0522 นาย บุณยกร หว่อง 

133 2564290100/0524 นางสาว กวิสรา วัชโรทน 

134 2564290100/0527 นางสาว จิดาภา ลาภเจริญทวี 

135 2564290100/0528 นางสาว ภคลีนา พงษ์สุขเวชกุล 

136 2564290100/0531 นาย กนกรัศมิ์ จิรวัฒนวาณิช 

137 2564290100/0536 นางสาว นภัส สิปิยารักษ์ 

138 2564290100/0537 นางสาว พิชญาภา ศรีพิกุลทองดี 

139 2564290100/0540 นาย วงศธร อ่อนรักษา 

140 2564290100/0541 นาย จรณ์ เตชะศรินทร์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

141 2564290100/0543 นางสาว ขวัญรัตน์ มั่งจิตร 

142 2564290100/0545 นางสาว ปริยาภัทร เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

143 2564290100/0546 นางสาว ธาริตรตา อัตตาหกุล 

144 2564290100/0547 นาย ธีรพัฒน์ วสุประสาท 

145 2564290100/0549 นางสาว นิชปวีณ ์ชานา กอร์ดอน 

146 2564290100/0556 นางสาว ญาณินท์สินี กุลสมบูรณ์ 

147 2564290100/0564 นางสาว พลอย สุขศิริเวชรักษ์ 

148 2564290100/0565 นางสาว ปาณิศา วรรณวิสูตร 

149 2564290100/0568 นางสาว สวิตตา เกียรติคุณพันธุ์ 

150 2564290100/0569 นางสาว ชั่งคิด ประทุมมา 

151 2564290100/0570 นางสาว วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล 

152 2564290100/0577 นางสาว ยูนนาน ด าเนินชาญวนิชย์ 

153 2564290100/0585 นางสาว พัชรลักษณ์ กีรสว่างพร 

154 2564290100/0586 นางสาว ชวัลญา ร่วมพงษ์พัฒนะ 

155 2564290100/0588 นางสาว นันท์นภัส มีผดุง 

156 2564290100/0590 นางสาว นทชา ลีนะบรรจง 

157 2564290100/0591 นางสาว รัตนกรน์ สมชื่อ 

158 2564290100/0592 นาย ฐานัตถ ์ เลิศเธียรด ารง 

159 2564290100/0593 นาย ชวิศ วทานิยปราโมทย์ 

160 2564290100/0597 นาย นาธาน ยินประพันธ์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

161 2564290100/0599 นาย ครองไท ศีลาเจริญ 

162 2564290100/0601 นางสาว รสา อภิชาติวงศ์วณิช 

163 2564290100/0602 นางสาว สิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชัย 

164 2564290100/0606 นางสาว อภิชญา ปรปักษ์ขาม 

165 2564290100/0607 นาย ตั้งจิต ประทุมมา 

166 2564290100/0609 นางสาว สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล 

167 2564290100/0612 นาย ธนภัทร กิตติก้องนพกร 

168 2564290100/0613 นางสาว ณัชชา ธนสัมพันธ์ 

169 2564290100/0614 นาย ภูวิศ ตีวารี 

170 2564290100/0619 นาย วีรเกียรติ ตั้งสง่า 

171 2564290100/0622 นางสาว ศิริโสภา อนันตบุรี 

172 2564290100/0624 นางสาว อาภากร แววชาญ 

173 2564290100/0626 นางสาว รัญชิดา กิติเรืองแสง 

174 2564290100/0628 นาย ชินกฤต ตันเปาว์ 

175 2564290100/0630 นาย ณัฐพัชร์ เงาธรรมทรรศน์ 

176 2564290100/0632 นาย สรวิชญ ์ วงศ์จิตจรรยง 

177 2564290100/0633 นาย กิตติศักดิ์ เอกอัครชาติศักดิ์ 

178 2564290100/0637 นางสาว ณัฐนันท ์ เติมธีรพจน์ 

179 2564290100/0639 นาย วรชัย อมรสิริพาณิชย์ 

180 2564290100/0642 นางสาว วาสนา อัครเดชเดชาชัย 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

181 2564290100/0644 นางสาว อัชฌาภา พุ่มแก้ว 

182 2564290100/0645 นางสาว พิมตะวัน จตุพรภักดี 

183 2564290100/0648 นางสาว สาริศา โตสิตระกูล 

184 2564290100/0649 นางสาว นัทธมน พิทักษ์ 

185 2564290100/0656 นางสาว วิภาดา ทิพย์อารักษ์วงศ์ 

186 2564290100/0659 นางสาว นันท์นภัส แสงจันทร์ 

187 2564290100/0660 นาย พิชชานนท์ หอวิจิตร 

188 2564290100/0661 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง 

189 2564290100/0665 นาย กชบูรณ์ ตุลยพานิช 

190 2564290100/0667 นาย สิรวิชญ ์ ชัยจ ารูญพันธุ์ 

191 2564290100/0669 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 

192 2564290100/0671 นางสาว เฌนิศา ศิริวงษ์ศิลป์ 

193 2564290100/0672 นาย ภูมิอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ 

194 2564290100/0673 นางสาว ปราลินณ์ จงรุ่งสกุลโรจน์ 

195 2564290100/0675 นางสาว ภูณิศา คุณวุฒิดี 

196 2564290100/0676 นาย นกีรติ์กุล คณากรไพบูลย์ 

197 2564290100/0680 นาย ศิโยน คีรีโต 

198 2564290100/0683 นาย กษิดิ์เดช กิตติชญาน์ธร 

199 2564290100/0684 นางสาว ณัฐมน ทองปลาเค้า 

200 2564290100/0688 นางสาว ณีรนุช คูณวัฒนาพงษ์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

201 2564290100/0691 นางสาว อติภา ธรรมวิชัย 

202 2564290100/0694 นาย ปรเมษฐ์ กุลทวีธนโชค 

203 2564290100/0695 นางสาว กัญญาภัค ชาญพัฒนากร 

204 2564290100/0696 นาย ณัฐ ศานติจารี 

205 2564290100/0697 นางสาว นลพรรณ โพธิ์ทองนาค 

206 2564290100/0698 นางสาว พริมโรส โตธนะรุ่งโรจน์ 

207 2564290100/0703 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ 

208 2564290100/0704 นางสาว จัสมิน เเก้วมณี 

209 2564290100/0707 นาย ปัณณ์ ปโกฏิประภา 

210 2564290100/0709 นาย ธีร์ธวัช สถิรพัฒน์ไพศาล 

211 2564290100/0710 นาย ชัชชัย ชัานาญช่าง 

212 2564290100/0723 นาย ภีรภัทร เผ่าประพันธ์ 

213 2564290100/0724 นาย ล้อมเดช ลือสุขประเสริฐ 

214 2564290100/0725 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์สุจริต 

215 2564290100/0726 นาย สาริน ศิริมงคลสกุล 

216 2564290100/0731 นาย กษิดิศ จึงทองดี 

217 2564290100/0733 นางสาว ปนัสยา ฉ่ าตะคุ 

218 2564290100/0735 นาย พิทวัส ยิ่งสุขกมล 

219 2564290100/0736 นางสาว วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล 

220 2564290100/0743 นาย ปวริศร์ ชินาพันธุ์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

221 2564290100/0745 นางสาว อารยา วงศ์แกล้ว 

222 2564290100/0746 นางสาว ปาลิน ค าตัน 

223 2564290100/0749 นางสาว พรนับพัน เเซ่โล้ 

224 2564290100/0750 นางสาว ณฐวลัญช ์ ธีระพันธ์เจริญ 

225 2564290100/0751 นาย ชินกฤต กลิ่นหอม 

226 2564290100/0755 นางสาว รสริน ฤกษ์ไกร 

227 2564290100/0757 นางสาว ณัฐธัญญา ทรงอธิกมาศ 

228 2564290100/0761 นาย ภวัต สันติวงศ ์

229 2564290100/0762 นางสาว อรรัมภา อัศวเทววิช 

230 2564290100/0772 นาย จิราเจต เจนสุริยะกุล 

231 2564290100/0776 นาย ธีรภัทร อ่ิมอ านวยทรัพย์ 

232 2564290100/0782 นางสาว ณญาดา ดีวิเศษพันธ์ 

233 2564290100/0783 นาย กิติเมธี ศรีวัชรานนท์ 

234 2564290100/0787 นางสาว มินท์ธิตา เตชพรชยาสินธ์ 

235 2564290100/0789 นางสาว นภัสสร เกษมธรรมคุณ 

236 2564290100/0792 นาย ศุภเศรษฐ์ เหล่าวรพงศ์ 

237 2564290100/0794 นางสาว ปทุมพร อภิชนสุข 

238 2564290100/0795 นางสาว ณัชชา หรรษานิมิตกุล 

239 2564290100/0796 นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน ์

240 2564290100/0800 นางสาว อนัชชา มีถม 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

241 2564290100/0801 นาย กวิน เตชะเสน 

242 2564290100/0810 นางสาว ชุติรัตน์ แสงยิ่งยงวัฒนา 

243 2564290100/0820 นาย ทินกฤต วิชยประเสริฐกุล 

หมายเหตุ    :    จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์  243 คน 

  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัครสอบ 
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จ านวน 61 คน 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 2564290100/0012 นางสาว อภิชญา ชินภูมิวสนะ 

2 2564290100/0026 นาย วสิษฐ์พ สวรรค์พิทักษ์ 

3 2564290100/0043 นาย ณัฐดนย์ ตันติพงศ์อนันต์ 

4 2564290100/0080 นางสาว ทองนัดดา ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

5 2564290100/0115 นางสาว นัทธมน อาชวเมธีกุล 

6 2564290100/0171 นาย คลีตาลิน หมายมั่น 

7 2564290100/0175 นางสาว ล าแพง สกุลรัตน์ 

8 2564290100/0250 นางสาว ปารมี เลิศวานิชกิจ 

9 2564290100/0280 นาย ภทรพล ไตรสิกขาธรรม 

10 2564290100/0296 นางสาว ธัญชนก วิเศษสุข 

11 2564290100/0306 นางสาว อาริกา ธรรมโน 

12 2564290100/0321 นางสาว บุญญาพร วสุโสภณ 

13 2564290100/0336 นาย ศวัสกร เต็มกิจถาวร 

14 2564290100/0350 นางสาว อชิรญาณ์ บุญตรง 

15 2564290100/0360 นางสาว ณญาดา สรวงศารัตน์ 

16 2564290100/0397 นางสาว รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์ 

17 2564290100/0400 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย 

18 2564290100/0409 นาย พสุธร บ ารุงพล 

19 2564290100/0468 นางสาว รวิสรา วิบูลย์อุทัย 

20 2564290100/0495 นาย ภีมวัศ สัตตวัชราเวช 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

21 2564290100/0496 นางสาว ลิลลินีย ์ อานันธิโก 

22 2564290100/0511 นางสาว ภาวิดา สุ่มสวัสดิ์ 

23 2564290100/0524 นางสาว กวิสรา วัชโรทน 

24 2564290100/0528 นางสาว ภคลีนา พงษ์สุขเวชกุล 

25 2564290100/0537 Mrs. พิชญาภา ศรีพิกุลทองดี 

26 2564290100/0540 นาย วงศธร อ่อนรักษา 

27 2564290100/0541 นาย จรณ์ เตชะศรินทร์ 

28 2564290100/0547 นาย ธีรพัฒน์ วสุประสาท 

29 2564290100/0556 นางสาว ญาณินท์สินี กุลสมบูรณ์ 

30 2564290100/0568 นางสาว สวิตตา เกียรติคุณพันธุ์ 

31 2564290100/0580 นาย รัญชน์ ริ้วตระกูล 

32 2564290100/0585 นางสาว พัชรลักษณ์ กีรสว่างพร 

33 2564290100/0590 นางสาว นทชา ลีนะบรรจง 

34 2564290100/0591 นางสาว รัตนกรน์ สมชื่อ 

35 2564290100/0602 นางสาว สิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชัย 

36 2564290100/0623 นาย ธนวิชญ ์ จันทามงคล 

37 2564290100/0624 นางสาว อาภากร แววชาญ 

38 2564290100/0628 นาย ชินกฤต ตันเปาว์ 

39 2564290100/0637 นางสาว ณัฐนันท ์ เติมธีรพจน์ 

40 2564290100/0645 นางสาว พิมตะวัน จตุพรภักดี 

I
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

การรับรอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio  

หมายเหตุ    :  จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ 61 คน 

 ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัครสอบ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

41 2564290100/0648 นางสาว สาริศา โตสิตระกูล 

42 2564290100/0649 นางสาว นัทธมน พิทักษ์ 

43 2564290100/0656 นางสาว วิภาดา ทิพย์อารักษ์วงศ์ 

44 2564290100/0659 นางสาว นันท์นภัส แสงจันทร์ 

45 2564290100/0660 นาย พิชชานนท์ หอวิจิตร 

46 2564290100/0661 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง 

47 2564290100/0667 นาย สิรวิชญ ์ ชัยจ ารูญพันธุ์ 

48 2564290100/0672 นาย ภูมิอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ 

49 2564290100/0673 นางสาว ปราลินณ์ จงรุ่งสกุลโรจน์ 

50 2564290100/0688 นางสาว ณีรนุช คูณวัฒนาพงษ์ 

51 2564290100/0694 นาย ปรเมษฐ์ กุลทวีธนโชค 

52 2564290100/0695 นางสาว กัญญาภัค ชาญพัฒนากร 

53 2564290100/0696 นาย ณัฐ ศานติจารี 

54 2564290100/0697 นางสาว นลพรรณ โพธิ์ทองนาค 

55 2564290100/0703 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ 

56 2564290100/0724 นาย ล้อมเดช ลือสุขประเสริฐ 

57 2564290100/0725 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์สุจริต 

58 2564290100/0726 นาย สาริน ศิริมงคลสกุล 

59 2564290100/0749 นางสาว พรนับพัน เเซ่โล้ 

60 2564290100/0772 นาย จิราเจต เจนสุริยะกุล 

61 2564290100/0783 นาย กิติเมธี ศรีวัชรานนท์ 

my
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3.  ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ รายงานตัวตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายนี้โดยเคร่งครัด พร้อมน าส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

x Download แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ ที่ www.cicm.tu.ac.th (ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สมัครให้ครบถ้วน ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้)   

x ใบสมัครทีส่มัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ตไว้ ที่ 

www.cicm.tu.ac.th  

x หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์   

x บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับ 

x ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1 ฉบับ 

x วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและ

ต่างประเทศ พร้อมผลคะแนนตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 

x ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและต่างประเทศ จะต้องแสดง

ใบรับรองการเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2564 นี้  จ านวน 1 ฉบับ 

x ใบรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ (พิมพ์แบบฟอร์มที ่www.cicm.tu.ac.th) 

x ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา และ

ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ   

* ให้น าเอกสารฉบับจริงพร้อมส าเนา และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในฉบับส าเนา  

ส าหรับหลักฐานฉบับจริงเม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนให้ผู้สมัคร 

4.  เมื่อตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ตรงจุดพักรอ เพื่อรอทดสอบ         

บุคลิกภาพโดยท าแบบทดสอบ CPSQ Cambridge (Cambridge Personal Styles Questionnaire) ต่อไป  

5.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพกรอกข้อมูล E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของ

ตนเองที่ Link : https://forms.gle/czK7aEqKG2uhZ4Tt9 หรือ QR Code                                           

ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.  เพื่อใช้ในการ Login ทดสอบ

บุคลิกภาพ (CPSQ) และสอบสัมภาษณ์ (หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง) 

6. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ตามท่ี ทปอ.ก าหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 5 

มกราคม 2564 ที่ student.mytcas.com 

หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  อาจมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ

สัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพตามความเหมาะสม โปรดติดตามประกาศที่ www.cicm.tu.ac.th อีกครั้ง 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที ่5-7  มกราคม  2564 

         ก าหนดให้ผู้ที่ มีรายชื่อต่อไปนี้  รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด      

โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

วันที่  5 มกราคม  2564   

ล าดับ 1-12  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 08.00 น.  ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

         

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นาย นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

2 นาย ณฐกฤต รัตนไชย 

3 นางสาว พัทธนันท์ ไชยหูติ๊บ 

4 นางสาว ณัทชา สุวรรณมาศ 

5 นางสาว พรรณภัค กัณหะสิริ 

6 นาย ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิติ 

7 นาย ณภัสสร์ อารยางกูร 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

8 นาย เมทริกซ์ เนาวรัตน์พงษ์ 

9 นางสาว ณัฐนิช กุลวิวัฒน์ 

10 นางสาว จันทลักษณ์ พรรณรายน์ 

11 นางสาว สุนิตา สุสมากุลวงศ์ 

12 นางสาว กานทิดา จันทร์อนุรักษ์ 
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ล าดับ 13-24  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร          เวลา 09.00 น.  ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

13 นาย พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

14 นางสาว อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร 

15 นางสาว พิราญาณ์ ศรีสถิตย์วัฒนา 

16 นางสาว ณัชชา ประสานสรรพกิจ 

17 นาย จิรายุ ศรีไพบูลย์ 

18 นาย ศุภกฤต เกียวประเสริฐ 

19 นาย ปรัชญา เพ็ชราวรรณ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

20 นาย ชยธร ฉัตรธนพรโยธิน 

21 นาย ชนะชนม์ รัตนมังคลานนท์ 

22 นาย เตชินท์ สุขประกอบ 

23 นาย ปิยวัฒน์ คงคาฉุยฉาย 

24 นางสาว ศุภนุช ศิริวิบูลย์ไชยกุล 
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ล าดับ 25-36  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร          เวลา 10.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

25 นางสาว ฑรดา พุทธรักษ์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

26 นางสาว จังคนิภา ฉัตรศิริเวช 

27 นางสาว ชยุดา กิติภาวงค์ 

28 นาย ภารส ศิริรักษ์ 

29 นางสาว สุชญา ตันติพัฒน์ 

30 นางสาว ปภาพินท์ ไพโรจน์ธนชัย 

31 นางสาว พิมพ์พิชชา เลิศเกียรติด ารงค์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

32 นางสาว วรีษา บรรณเภสัช 

33 นางสาว ยัสลีณ กอร์ ชาบรา 

34 นาย วรกานต์ ลีลาคุณากร 

35 นางสาว พลอย เตชวัฒนสุข 

36 นาย สิทธิศักดิ์ กาญจนสภา 
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ล าดับ 37-48  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร          เวลา 11.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

37 นางสาว วนภัส วชิรเดชกุล 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

38 นางสาว ปิติจุฑา ปานะบุตร 

39 นาย จิตบุญญ พุทธรักษา 

40 นาย ภาณุพล เทพยสุวรรณ 

41 นาย กัญจน์ ตันสุหัช 

42 นางสาว ภูลฎา รัตนกาญจนพันธ์ 

43 นางสาว เรือนบุญ เสถียรกิจ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

44 นาย ภูมิ แอลเบิท อิงคามระธร 

45 นางสาว วรณัน เจียนสุวรรณ 

46 นาย วัตซัล ซิงห์ 

47 นางสาว อธิชา อร่ามทวีทอง 

48 นาย ชนาธิป ซิงห์ 
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ล าดับ 49-60  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร      เวลา 12.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

49 นางสาว ปรีด์เปรม อภิรักษชัยกูร 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

50 นาย ปณชัย โตมอญ 

51 นางสาว เจณิศา แอนเดรีย มอลจาดี 

52 นางสาว อารินดา วงศ์กิตติรักษ์ 

53 นาย ณัฐพนธ์ กิตติอุดม 

54 นางสาว พศิกา เตชาบูรพานนท์ 

55 นางสาว สิรินทรา แย้มบุญยิ่ง 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

56 นาย สิรดรณ์ สีละมาด 

57 นาย ปุณยวีร์ สิงหวิชัย 

58 นางสาว นัชชา  เฉลิมโชคเจริญกิจ 

59 นาย อานันท์ ไพจิตโรจนา 

60 นางสาว อันนา จุลกทัพพะ วทัญญุตา 
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ล าดับ 61-72  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร          เวลา 13.00 น.  ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

61 นางสาว ณัฐนรี จงศิริวัฒนา 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

62 นาย เเพงมาก พุ่มมาก 

63 นาย ภวัต สุรมิตรานนท์ 

64 นาย พลภัทร กล้าหาญ 

65 นางสาว พิชามญชุ์ ศิริหล้า 

66 นางสาว วิมลิน วัฒนเหล่าวิชย ์

67 นาย พรพิพัฒน์ กิติเรียงลาภ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

68 นางสาว พราวไพร ฉันทชัยวัฒน์ 

69 นางสาว ศศมน อ้างสันติกุล 

70 นางสาว ภูรี บุญยกิจสมบัติ 

71 นางสาว นิชาภา หิรัญวโรดม 

72 นางสาว นิรมล แซ่หลี 
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ล าดับ 73-83  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 14.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

73 นางสาว ฑิตยาพร ประเสริฐสม 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

74 นางสาว ใจฟ้า ชัญมาตรกิจ 

75 นาย รวิศวร์ ชัยมงคล 

76 นางสาว วริศรา วงศ์เจริญถาวร 

77 นางสาว ทยิดา พานิช 

78 นางสาว นิชกานต ์ หวังชัย 

79 นางสาว ลีนา ภักดีเจริญ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

80 นางสาว พิชามญชุ์ ลอยฤทธิวุฒิไกร 

81 นางสาว แพรวา เอ้ืองโชคชัย 

82 นางสาว ปณิตา ไชยโย 

83 นาย ณัทพงศ์ เอ่ียมสินวรกุล 
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วันที่  6 มกราคม  2564   

ล าดับ 84-95  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร      เวลา 08.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

84 นางสาว ปภัสวริณ ซื่อสัตย์ 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

85 นาย ธนภัทร ธ ารงศักดิ์สุวิทย์ 

86 นางสาว ณัฐภัทรา ทาระวรรณ 

87 นางสาว หงสรถ คล่องประทีปผล 

88 นางสาว ชวิศา อรรควุฒิวาณิชย์ 

89 นางสาว เพ็ญพิชชา ปกค า 

90 นางสาว เมลิสสา นิรุตตินานนท์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

91 นาย ชยุตม์ ยอดมนต์ 

92 นางสาว สุชานันท์ สืบกระพัน 

93 นางสาว สุพิชฌา ชัยประสิทธิกุล 

94 นาย ภูวิศ อภิมุขวรสกุล 

95 นาย ภูมิพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์ 
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ล าดับ 96-107  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 09.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

96 นางสาว กนกกร กิจเลิศพรไพโรจน์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

97 นาย ชิติพัทธ์ โตสุพันธ์ 

98 นางสาว สุภัชญา ผิวงาม 

99 นางสาว นภัสกร บุนนาค 

100 นางสาว กีรติยา เล็กชะอุ่ม 

101 นาย ปณฏิ ช่วงฉ่ า 

102 นางสาว บูรณี สเลลานนท์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

103 นาย ภูวเมศฐ์ กิจชัยสวัสดิ ์

104 นาย ภาคภพ เลขวัต 

105 นาย ธีรุตม์ เเก้วสมนึกสกุล 

106 นางสาว พิชญาภา วิจิตรวิกรม 

107 นางสาว กันต์กมล ช. คงรักเกียรติยศ 
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ล าดับ 108-119  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 10.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

108 นาย คุณากร อนุเดชากุล 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

109 นางสาว จินา ลี 

110 นางสาว เรเนสา คานิโย 

111 นาย วรบรรณ ร่มไตรรัตน์ 

112 นางสาว กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ 

113 นางสาว แสงญาดา ศรีวีระวานิชกุล 

114 นาย บุณยกร หว่อง 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

115 นางสาว จิดาภา ลาภเจริญทวี 

116 นาย กนกรัศมิ์ จิรวัฒนวาณิช 

117 นางสาว นภัส สิปิยารักษ์ 

118 นางสาว ขวัญรัตน์ มั่งจิตร 

119 นางสาว ปริยาภัทร เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
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ล าดับ 120-131  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 11.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

120 นางสาว ธาริตรตา อัตตาหกุล 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

121 นางสาว นิชปวีณ ์ชานา กอร์ดอน 

122 นางสาว พลอย สุขศิริเวชรักษ์ 

123 นางสาว ปาณิศา วรรณวิสูตร 

124 นางสาว ชั่งคิด ประทุมมา 

125 นางสาว วาสิตา นิมิตรวงศ์สกุล 

126 นางสาว ยูนนาน ด าเนินชาญวนิชย์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

127 นางสาว ชวัลญา ร่วมพงษ์พัฒนะ 

128 นางสาว นันท์นภัส มีผดุง 

129 นาย ฐานัตถ ์ เลิศเธียรด ารง 

130 นาย ชวิศ วทานิยปราโมทย์ 

131 นาย นาธาน ยินประพันธ์ 
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ล าดับ 132-143  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร      เวลา 12.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

132 นาย ครองไท ศีลาเจริญ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

133 นางสาว รสา อภิชาติวงศ์วณิช 

134 นางสาว อภิชญา ปรปักษ์ขาม 

135 นาย ตั้งจิต ประทุมมา 

136 นางสาว สุพิชฌาย์ หาญพุทธภักดีกุล 

137 นาย ธนภัทร กิตติก้องนพกร 

138 นางสาว ณัชชา ธนสัมพันธ์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

139 นาย ภูวิศ ตีวารี 

140 นาย วีรเกียรติ ตั้งสง่า 

141 นางสาว ศิริโสภา อนันตบุรี 

142 นางสาว รัญชิดา กิติเรืองแสง 

143 นาย ณัฐพัชร์ เงาธรรมทรรศน์ 
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ล าดับ 144-155  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 13.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

144 นาย สรวิชญ ์ วงศ์จิตจรรยง 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

145 นาย กิตติศักดิ์ เอกอัครชาติศักดิ์ 

146 นาย วรชัย อมรสิริพาณิชย์ 

147 นางสาว วาสนา อัครเดชเดชาชัย 

148 นางสาว อัชฌาภา พุ่มแก้ว 

149 นาย กชบูรณ์ ตุลยพานิช 

150 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

151 นางสาว เฌนิศา ศิริวงษ์ศิลป์ 

152 นางสาว ภูณิศา คุณวุฒิดี 

153 นาย นกีรติ์กุล คณากรไพบูลย์ 

154 นาย ศิโยน คีรีโต 

155 นาย กษิดิ์เดช กิตติชญาน์ธร 
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ล าดับ 156-166  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 14.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

156 นางสาว ณัฐมน ทองปลาเค้า 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

157 นางสาว อติภา ธรรมวิชัย 

158 นางสาว พริมโรส โตธนะรุ่งโรจน์ 

159 นางสาว จัสมิน เเก้วมณี 

160 นาย ปัณณ์ ปโกฏิประภา 

161 นาย ธีร์ธวัช สถิรพัฒน์ไพศาล 

162 นาย ชัชชัย ชัานาญช่าง 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

163 นาย ภีรภัทร เผ่าประพันธ์ 

164 นาย กษิดิศ จึงทองดี 

165 นางสาว ปนัสยา ฉ่ าตะคุ 

166 นาย พิทวัส ยิ่งสุขกมล 
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วันที่  7 มกราคม  2564   

ล าดับ 167-178  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 08.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

167 นางสาว วรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

168 นาย ปวริศร์ ชินาพันธุ์ 

169 นางสาว อารยา วงศ์แกล้ว 

170 นางสาว ปาลิน ค าตัน 

171 นางสาว ณฐวลัญช ์ ธีระพันธ์เจริญ 

172 นาย ชินกฤต กลิ่นหอม 

173 นางสาว รสริน ฤกษ์ไกร 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

174 นางสาว ณัฐธัญญา ทรงอธิกมาศ 

175 นาย ภวัต สันติวงศ์ 

176 นางสาว อรรัมภา อัศวเทววิช 

177 นาย ธีรภัทร อ่ิมอ านวยทรัพย์ 

178 นางสาว ณญาดา ดีวิเศษพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 34 จาก 39 

ล าดับ 179-190  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 09.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

179 นางสาว มินท์ธิตา เตชพรชยาสินธ์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

180 นางสาว นภัสสร เกษมธรรมคุณ 

181 นาย ศุภเศรษฐ์ เหล่าวรพงศ์ 

182 นางสาว ปทุมพร อภิชนสุข 

183 นางสาว ณัชชา หรรษานิมิตกุล 

184 นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน ์

185 นางสาว อนัชชา มีถม 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

186 นาย กวิน เตชะเสน 

187 นางสาว ชุติรัตน์ แสงยิ่งยงวัฒนา 

188 นาย ทินกฤต วิชยประเสริฐกุล 

189 นาย วสิษฐ์พ สวรรค์พิทักษ์ 

190 นาย ณัฐดนย์ ตันติพงศ์อนันต์ 
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ล าดับ 191-202  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 10.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

191 นาย คลีตาลิน หมายมั่น 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

192 นางสาว ล าแพง สกุลรัตน์ 

193 นาย ภทรพล ไตรสิกขาธรรม 

194 นางสาว บุญญาพร วสุโสภณ 

195 นาย ศวัสกร เต็มกิจถาวร 

196 นางสาว อชิรญาณ์ บุญตรง 

197 นางสาว ณญาดา สรวงศารัตน์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

198 นางสาว รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์ 

199 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย 

200 นาย พสุธร บ ารุงพล 

201 นางสาว รวิสรา วิบูลย์อุทัย 

202 นาย ภีมวัศ สัตตวัชราเวช 
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ล าดับ 203-214  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 11.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

203 นางสาว ลิลลินีย ์ อานันธิโก 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

204 นางสาว ภาวิดา สุ่มสวัสดิ์ 

205 นางสาว กวิสรา วัชโรทน 

206 นางสาว ภคลีนา พงษ์สุขเวชกุล 

207 นางสาว พิชญาภา ศรีพิกุลทองดี 

208 นาย วงศธร อ่อนรักษา 

209 นาย จรณ์ เตชะศรินทร์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

210 นาย ธีรพัฒน์ วสุประสาท 

211 นางสาว ญาณินท์สินี กุลสมบูรณ์ 

212 นางสาว สวิตตา เกียรติคุณพันธุ์ 

213 นางสาว พัชรลักษณ์ กีรสว่างพร 

214 นางสาว นทชา ลีนะบรรจง 
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ล าดับ 215-226  : รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 12.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

215 นางสาว สิริภัทริญญา ว่องพิทูรมานะชัย 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

216 นางสาว อาภากร แววชาญ 

217 นาย ชินกฤต ตันเปาว์ 

218 นางสาว พิมตะวัน จตุพรภักดี 

219 นางสาว สาริศา โตสิตระกูล 

220 นางสาว นัทธมน พิทักษ์ 

221 นางสาว วิภาดา ทิพย์อารักษ์วงศ์ 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

222 นางสาว นันท์นภัส แสงจันทร์ 

223 นาย พิชชานนท์ หอวิจิตร 

224 นางสาว วริศรา รุ่งเรือง 

225 นาย ภูมิอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ 

226 นางสาว ปราลินณ์ จงรุ่งสกุลโรจน์ 
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ล าดับ 227-238  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร          เวลา 13.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

227 นาย ปรเมษฐ์ กุลทวีธนโชค 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

301 

228 นางสาว กัญญาภัค ชาญพัฒนากร 

229 นาย ณัฐ ศานติจารี 

230 นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ 

231 นาย ล้อมเดช ลือสุขประเสริฐ 

232 นางสาว ธัญชนก ศักดิ์สุจริต 

233 นาย สาริน ศิริมงคลสกุล 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                

302 

234 นางสาว พรนับพัน เเซ่โล้ 

235 นาย จิราเจต เจนสุริยะกุล 

236 นาย กิติเมธี ศรีวัชรานนท์ 

237 นางสาว ทองนัดดา ทองใหญ่ ณ อยุธยา 

238 นางสาว นัทธมน อาชวเมธีกุล 
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ล าดับ 239-249  :  รายงานตัวพร้อมน าส่งเอกสาร     เวลา 14.00 น.   ณ  อาคารราชสุดา  ชั้น 3 

 

ล าดับสอบสัมภาษณ์ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

239 นางสาว รัตนกรน์ สมชื่อ 

 

รายงานตัว 

ณ ห้องบรรยาย                
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240 นางสาว ณัฐนันท ์ เติมธีรพจน์ 

241 นาย สิรวิชญ ์ ชัยจ ารูญพันธุ์ 

242 นางสาว ณีรนุช คูณวัฒนาพงษ์ 

243 นางสาว นลพรรณ โพธิ์ทองนาค 

244 นางสาว อภิชญา ชินภูมิวสนะ 

245 นางสาว ปารมี เลิศวานิชกิจ 

รายงานตัว 
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246 นางสาว ธัญชนก วิเศษสุข 

247 นางสาว อาริกา ธรรมโน 

248 นาย รัญชน์ ริ้วตระกูล 

249 นาย ธนวิชญ ์ จันทามงคล 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 ข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลกัสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรทวิภาษา) โดยยึดหลักส าคัญ 3 ข้อ คือ  (1) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  (2) ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้สมัครเข้าศึกษา
วิชาแพทยศาสตร์  และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม 
จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดงันี้    

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 
โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไข
ของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม ดังต่อไปนี้  
(1)  ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) 
ชนิด Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders  รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
ทันตกรรม 

(2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผล ให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ        
เวชกรรม/ทันตกรรม 

(3) โรคไม่ตดิต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง  ต่อผู้ป่วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม 

(4) ความพิการทางร่างกายอันอาจเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงานและการ ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม   

(5) ความผิดปกติในการได้ยินท้ังสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่  500-2,000 เฮิรตซ์ สูง
กว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) 
น้อยกว่าร้อยละ70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural 
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ ทันตกรรม 

(6)  ความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ เห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม โดยมี
ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40  

(7)  โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆ 
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ทันตกรรม 

(8)  มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เฉพาะสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์) 

 




