
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ ์

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบที ่1 Portfolio 
---------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  
Portfolio นั้น 

  บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์  พร้อมรายละเอียดเพ่ือทราบและ
ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าขาดสอบ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

   (รองศาสตราจารย์ สมชาติ  แตรตุลาการ) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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หน้าที ่1/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
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รอบท่ี 1 Portfolio 

 

จ านวน 260 คน ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัครสอบ 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 2566290100/0014 นาย มีเซฟ นาวิกนิเวท 

2 2566290100/0036 นางสาว พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 

3 2566290100/0037 นางสาว ณัฐวิภาดา มาลัย 

4 2566290100/0046 นางสาว เอฎา อดัมสแซค 

5 2566290100/0083 นางสาว รดา ชัยมงคล 

6 2566290100/0118 นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทัต 

7 2566290100/0127 นางสาว ปัณชญา วงษ์ธนสุภรณ์ 

8 2566290100/0128 นางสาว ปรายฟ้า สกุลวงศ์ธนา 

9 2566290100/0134 นางสาว เรณุภา แพทย์ชีพ 

10 2566290100/0137 นาย สรวิชญ ์ เอ้ือสุกิจวัฒนา 

11 2566290100/0138 นาย รวิภาส กิมชูวาณิช 

12 2566290100/0160 นางสาว ยูมี ่ ธนพัฒนาวิบูลย์ 

13 2566290100/0162 นาย ณัฐธัญ จิรไชยภาส 

14 2566290100/0165 นางสาว ศศิรดา เจริญศรี 

15 2566290100/0166 นาย ณธัญ วิทยะสิรินันท์ 

16 2566290100/0169 นาย พลกวี เจียมจรรยา 

17 2566290100/0174 นาย กษิดิศ ศรีกฤษณ์ 

18 2566290100/0175 นางสาว ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 

19 2566290100/0181 นางสาว เอมอรสิริ เนียมประดิษฐ์ 

20 2566290100/0190 นางสาว บุณยวีร์ อุทัยสาง 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

21 2566290100/0195 นางสาว ชาลิสา ขาวเมืองน้อย 

22 2566290100/0197 นางสาว ภัสชญา โอสถาเลิศ 

23 2566290100/0201 นางสาว ธนพร ฉันท์ศิริเดชา 

24 2566290100/0203 นาย ภูธรรม บิสลาม 

25 2566290100/0209 นางสาว นรนรร กุลจิตติพิพัฒน์ 

26 2566290100/0211 นาย ธนเสฏฐ ์ คณิศรมงคลชัย 

27 2566290100/0215 นาย สิรวิชญ ์ ลิมาภิรักษ์ 

28 2566290100/0218 นางสาว นาถญาดา วิศรุตานันท์ 

29 2566290100/0219 นางสาว เบญญาภา เดชะนุพัทธ์ 

30 2566290100/0221 นางสาว ชญานิศา พัฒนศิริมงคล 

31 2566290100/0226 นางสาว ศรัณย์รมย์ เตียวล่่าซ่า 

32 2566290100/0231 นาย พีรัช เหลืองจิรโณทัย 

33 2566290100/0232 นางสาว เจสสิก้า ซิงห์ 

34 2566290100/0233 นาย ชนะชัย โลหะทรัพย์ทวี 

35 2566290100/0246 นางสาว ธิญาดา เปี่ยมสง่า 

36 2566290100/0247 นาย ปภังกร ลพบุรี 

37 2566290100/0248 นางสาว ปินชา สูตรตรีนาถ 

38 2566290100/0259 นางสาว จิดาภา ปิติเจริญกุล 

39 2566290100/0260 นางสาว ชลธร ยงยุคันธร 

40 2566290100/0261 นางสาว อลีนา ขวัญค่า 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

41 2566290100/0264 นางสาว จิดาภา ปิ่นคุณากร 

42 2566290100/0265 นางสาว เมขลิน ช้างชัย 

43 2566290100/0268 นางสาว อรจิรา ทองประเสริฐ 

44 2566290100/0279 นางสาว สปันนา เร่งพุฒิพงษ์ 

45 2566290100/0284 นาย ปฏิทิน แซ่อ้ัง 

46 2566290100/0303 นางสาว ฐิติชญาดา ไพรัชกุล 

47 2566290100/0306 นางสาว สรัญญาดา จิตรรุ่งเรือง 

48 2566290100/0322 นางสาว สิริณ ศรีใส 

49 2566290100/0327 นางสาว จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ 

50 2566290100/0328 นาย ยศพันธ์ ฐิติวัฒนาการ 

51 2566290100/0329 นางสาว วาเนสซ่า ฮอลล์ 

52 2566290100/0330 นางสาว กสิณธรา กสิณธร 

53 2566290100/0335 นางสาว กชกรณ์ ช่านาญช่าง 

54 2566290100/0337 นาย แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย 

55 2566290100/0339 นาย ดัสกร ถาวรศุทธิศักดิ์ 

56 2566290100/0343 นางสาว มินท์มันตา ล้อวิชช์วรวชัร 

57 2566290100/0347 นาย วริศ หิรัญวัฒนานนท์ 

58 2566290100/0348 นางสาว สิรวรรณ เลิศวารีเวช 

59 2566290100/0362 นางสาว นันท์ ไพศาลธนวัฒน์ 

60 2566290100/0370 นางสาว วัชนันท์ วัจนวรานันท์ 

 
 
 
 
 



หน้าที่ 4/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

61 2566290100/0371 นาย ธาม เอ้ือวิศาลวรวงศ์ 

62 2566290100/0375 นางสาว รสธร สิงห์รักไทย 

63 2566290100/0376 นางสาว พิมรัก อุปพัทธางกูร 

64 2566290100/0377 นาย รวิพล อร่ามวัฒนพงศ์ 

65 2566290100/0378 นาย ณภัค สงวนนาม 

66 2566290100/0382 นางสาว สิปาง พรจินดาโชติ 

67 2566290100/0383 นาย ชินดนัย พรสิงห์ 

68 2566290100/0386 นางสาว อริสา คิ้วคชา 

69 2566290100/0388 นางสาว อัณศยา ชัยรัชนีบูลย ์

70 2566290100/0389 นาย เอกณัฏฐ์ ขุณหกสิการ 

71 2566290100/0390 นางสาว นภัสสร ตันฑเทอดธรรม 

72 2566290100/0391 นาย อธิษฐ์ อธิพันธุ์อ่าไพ 

73 2566290100/0396 นางสาว มินตรา สาตรักษ์ 

74 2566290100/0400 นางสาว อัญญา ก้องสว่างชัย 

75 2566290100/0402 นาย ทีฆ์ สุรพนานนท์ชัย 

76 2566290100/0404 นางสาว ชมบุญ บุญเลิศ 

77 2566290100/0405 นางสาว รมิตา ศิริจรรยากุล 

78 2566290100/0416 นางสาว ญดาทิพย์ เพชรรุ่งเรืองผล 

79 2566290100/0420 นาย ภูภิญโญ ลิมป์จันทรา 

80 2566290100/0424 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชูฤทธิ์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

81 2566290100/0429 นาย ณภัทร เผ่าประพันธ์ 

82 2566290100/0432 นาย จิรภัทร เกรียงโกมล 

83 2566290100/0433 นางสาว ธวัลรัตน ์ สิริพงศาธร 

84 2566290100/0437 นาย อนาคิน ค้าเจริญ 

85 2566290100/0438 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตนประเสริฐ 

86 2566290100/0439 นางสาว ช้องมาศ งามยิ่งสง่า 

87 2566290100/0440 นาย เนตต์ ศิวะโกศิษฐ 

88 2566290100/0444 นางสาว เกรซ พิศณุวงรักษ์ 

89 2566290100/0445 นาย ปัณณ์ จันทร์กระจ่างแจ้ง 

90 2566290100/0456 นางสาว กรชนก เบญจาธิกูล 

91 2566290100/0457 นางสาว ณัฏฐากร ธ่ารงค์อนันต์สกุล 

92 2566290100/0459 นางสาว พนิตพิชา สถิตอมรธรรม 

93 2566290100/0460 นางสาว รักษิกา อารยะฐากูร 

94 2566290100/0465 นางสาว ลิตา ทวีพันธุ์ 

95 2566290100/0466 นาย ภมรพล พุ่มไม้ 

96 2566290100/0467 นางสาว ณิชา เหมังกร 

97 2566290100/0468 นางสาว พริมา จุฬาโรจน์มนตรี 

98 2566290100/0473 นางสาว อนันดา ลิ้มประเสริฐ 

99 2566290100/0482 นางสาว แพรวา มอลลิซัน 

100 2566290100/0486 นางสาว พรไพลิน เตียนโพธิ์ทอง 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

101 2566290100/0488 นางสาว กชมาศ สิริอุดมฤกษ์ 

102 2566290100/0489 นางสาว อรมณี (อลิส) รังสรรค์จินดา 

103 2566290100/0493 นาย ภูริต กุลวรเศรษฐ 

104 2566290100/0495 นางสาว มนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต 

105 2566290100/0497 นางสาว ณฐา สุทธิธนาคม 

106 2566290100/0498 นางสาว กัญจรีย์ ศุภวิทยา 

107 2566290100/0501 นางสาว ศุภญา วิลาวรรณ 

108 2566290100/0504 นางสาว เมธาพร พูลสมบัติ 

109 2566290100/0511 นาย ธนภัทร วศมนต์ 

110 2566290100/0514 นาย ณธร จิณณวาโส 

111 2566290100/0516 นาย ณยศ สุวัฒโน 

112 2566290100/0520 นาย กันตินันท์ โรจน์ทองปอนด์ 

113 2566290100/0521 นางสาว ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง 

114 2566290100/0523 นาย ศิลา เจนพิริยประยูร 

115 2566290100/0527 นางสาว ทินมณี คุณาดิเรก 

116 2566290100/0529 นางสาว วรฤทัย พ่ึงชาญชัยกุล 

117 2566290100/0537 นางสาว ณัฐวดี กาญจนโอภาษ 

118 2566290100/0539 นางสาว กานต์รวี ภิวัฒน์วุฒิกุล 

119 2566290100/0550 นาย ยศพัฒน์ ตรีรัตไพบูลย์ 

120 2566290100/0560 นางสาว กรจิรา จิรประภากร 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

121 2566290100/0566 นางสาว จารุภัทร ศิริวิเทศ 

122 2566290100/0570 นางสาว ริติกา โจปรา 

123 2566290100/0577 นาย ธีร์ ออศิริชัยเวทย์ 

124 2566290100/0579 นางสาว กันต์กนิษฐ์ อัศวนุวัฒน์ 

125 2566290100/0581 นาย ธนกฤต อดุลย์ธีรกิจ 

126 2566290100/0583 นางสาว ธนพร ภู่อมร 

127 2566290100/0591 นาย สรกฤช ศิริศักดิ์ 

128 2566290100/0594 นางสาว ณิชาธร นาคะศิริ 

129 2566290100/0595 นาย คมภวิษย์ ธูปหอม 

130 2566290100/0597 นาย วัชร์ชวินทร ์ เอกพินิจพิทยา 

131 2566290100/0598 นางสาว รมิดา ภวเวช 

132 2566290100/0601 นางสาว นันทภัค สุวินทวงศ์ 

133 2566290100/0602 นาย พุฒ ไชยก่าเนิด 

134 2566290100/0607 นางสาว ฟ้าปภาทิพย์ คงธนชโยพิทย์ 

135 2566290100/0610 นาย ดิตถ์ลาภ ลาภชัยเจริญกิจ 

136 2566290100/0618 นางสาว ศุภิภา ศิริกุล 

137 2566290100/0619 นาย ณัฐพัฒน์ ศรีโยหะ 

138 2566290100/0620 นางสาว ฐิติลาภา แซ่เฮง 

139 2566290100/0622 นาย ภาวัต ศิริไกร 

140 2566290100/0647 นาย ธัชพงศ์ ฐิติเวส 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

141 2566290100/0648 นาย ติณณ์ เบ็ญจอาภรณ์ 

142 2566290100/0652 นางสาว ภวิศตา ลิมศุภนาค 

143 2566290100/0655 นางสาว สุรัญชนา จึงพานิช 

144 2566290100/0664 นางสาว ภัทรานันท์ ปัญญเจริญ 

145 2566290100/0668 นางสาว ณิชา เปรื่องวิทยาการ 

146 2566290100/0674 นางสาว ชญากานต์ ชัยหิรัญวัฒนา 

147 2566290100/0677 นางสาว กชพร เชียงทอง 

148 2566290100/0693 นางสาว ภาณิชา อ้ึงอร่าม 

149 2566290100/0695 นางสาว กัลยรักษ์ อัศวกาญจน์ 

150 2566290100/0697 นาย อาภาพล อภิชนสุข 

151 2566290100/0698 นางสาว สุมิตรา สุมิตรโยธิน 

152 2566290100/0704 นาย วริทธิ์ สุริยสมบูรณ์ 

153 2566290100/0709 นาย ณัทธิกรณ์ สูรพันธุ์ 

154 2566290100/0712 นาย ศรุต มงคลสวรรค์ 

155 2566290100/0713 นางสาว ชนิภา โรจนวิทย์สกุล 

156 2566290100/0715 นาย พชร เสริมพรวิวัฒน์ 

157 2566290100/0718 นางสาว ชยาริญ อภิญญานุกุล 

158 2566290100/0721 นาย วงศ์วริศ นิยมธรรมกิจ 

159 2566290100/0722 นางสาว พัฐสุชา จินาวัฒน์ 

160 2566290100/0727 นางสาว ปุณญภา ธาราอริยกุล 

 
 

 
 
 



หน้าที่ 9/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

161 2566290100/0729 นาย บวรพล พุทธสุอัตตา 

162 2566290100/0730 นาย อรินชิ์ วรวุฒ ิ

163 2566290100/0731 นางสาว ปิ่น วนอุกฤษฏ์ 

164 2566290100/0733 นางสาว ลิลลดา เกียรติด่ารงวงศ์ 

165 2566290100/0743 นางสาว นรมน นันทิรุจ 

166 2566290100/0756 นางสาว ปัณฑา รังษีนพมาศ 

167 2566290100/0763 นางสาว พัชริศา ชาตรีรัตน์ 

168 2566290100/0770 นางสาว ศิรยาภา ศุทธรัตน์ 

169 2566290100/0782 นางสาว เมสา พร้อมพัฒนภัค 

170 2566290100/0794 นางสาว ธชพรรณ์ ภุมราพันธุ์ 

171 2566290100/0811 นางสาว กิตติธรา จุลกิตติพันธ์ 

172 2566290100/0815 นางสาว อารยา อรัญญาเกษมสุข 

173 2566290100/0817 นางสาว เปมิกา โกวิทคณิต 

174 2566290100/0821 นาย ธันวา ฉัตรมาลีรัตน์ 

175 2566290100/0822 นางสาว ศิรดา ขัตตินานนท์ 

176 2566290100/0824 นางสาว นงนภัส ลีละศิธร 

177 2566290100/0829 นางสาว นฤภร พรรัตนรักษา 

178 2566290100/0832 นางสาว นัสรีน หนูจันทร์ 

179 2566290100/0835 นางสาว ณัฐนรี เกศิส่าอาง 

180 2566290100/0836 นางสาว จาณิน สุวิชชากูล 

 
 
 
 
 



หน้าที่ 10/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
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รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

181 2566290100/0838 นางสาว ปราณ ประพันธ์พจน์ 

182 2566290100/0839 นางสาว ชลิดา วิจิตรทัญนุกูล 

183 2566290100/0840 นางสาว ชลธิชา นพมณีจ่ารัสเลิศ 

184 2566290100/0842 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 

185 2566290100/0843 นาย เดชา ชลายนเดชะ 

186 2566290100/0849 นาย พุฒินันท์ หิรัญสุขสันต์ 

187 2566290100/0852 นาย ยศพล วิชียดิษ 

188 2566290100/0858 นางสาว ปวริศา อังอติชาติ 

189 2566290100/0859 นางสาว กัญญาณัฐ โตสุโขวงศ์ 

190 2566290100/0860 นาย ศุภวิชญ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ 

191 2566290100/0861 นางสาว สิริรสา จุละจาริตต์ 

192 2566290100/0865 นาย เจษฎา สัตยวากย์สกุล 

193 2566290100/0866 นาย สรวิชญ ์ เฮงสุวนิช 

194 2566290100/0868 นางสาว กัลยกร คุปรัตน์ 

195 2566290100/0874 นางสาว ณภัค ตันติจินดา 

196 2566290100/0876 นาย กฤษฏ์ จันทร์แสนโรจน์ 

197 2566290100/0877 นาย ทยุทธ สุระกนิตย์ 

198 2566290100/0881 นางสาว ธิดาธรรม จงพิศุทธิโสภณ 

199 2566290100/0882 นางสาว ภัทรนันท์ เจริญมาศ 

200 2566290100/0884 นางสาว เบญญาภา ฑีฆายุโก 
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รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

201 2566290100/0887 นางสาว ณิชากร รัตโน 

202 2566290100/0888 นาย ชนสิษฎ์ เชาว์เจริญภัทร์ 

203 2566290100/0901 นางสาว ภารดี อรุณเรือง 

204 2566290100/0902 นางสาว ปานลันดา มณีวงษ์ 

205 2566290100/0904 นางสาว ณิกกิ รสิกา ลีโอนี่ 

206 2566290100/0905 นางสาว พิมพ์พิชชา โสภณพิสุทธิ์ 

207 2566290100/0913 นางสาว ณพร จิตราภัณฑ์ 

208 2566290100/0916 นาย ศุภณัฐ วิวัฒน์สมวงศ์ 

209 2566290100/0918 นางสาว มาลินี สินสุขเพิ่มพูน 

210 2566290100/0919 นางสาว ชนิตา เอ่ียมวิริยะพงษ์ 

211 2566290100/0924 นางสาว จิรัญญ์นันท์ อุปริภาคย์ 

212 2566290100/0926 นางสาว กวินกาญจน์ ฉัตรยศอนันต์ 

213 2566290100/0928 นาย วงศ์วริศ ทิพย์ธนากานต์ 

214 2566290100/0930 นาย พิชญุตม์ โอภาโส 

215 2566290100/0935 นาย ภูรินท์ จุลนวล 

216 2566290100/0936 นางสาว ชญาธิษณ์ สุทธิ 

217 2566290100/0937 นาย ณนันท์ สัตตะรุจาวงษ์ 

218 2566290100/0943 นางสาว ชวัลลักษน์ เรืองชยจตุพร 

219 2566290100/0952 นางสาว ลภัสรดา ภูษิตปกรณ์ 

220 2566290100/0959 นางสาว โศภิตชยา สภาพพร 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

221 2566290100/0964 นางสาว ญาธิดา ลพพันธ์ทอง 

222 2566290100/0967 นาย พระนาย มั่นคงเจริญ 

223 2566290100/0968 นางสาว ณัฐิกา ยงค์สงวนชัย 

224 2566290100/0969 นางสาว ลภัธ กฤตอภิสิทธิ์ 

225 2566290100/0971 นางสาว ปรีดารัชน์ สุทธิประภา 

226 2566290100/0972 นางสาว อติวัณณ์ อุไรรัตน์ 

227 2566290100/0980 นางสาว ฟุกุเอะ สุนทรัตน์ 

228 2566290100/0981 นาย กานต์ณัฐ จรัสเจริญวิทยา 

229 2566290100/0983 นางสาว วรวลัญช ์ วรวัฒนนนท์ 

230 2566290100/0985 นางสาว ณัฏฐนันท์ ถาวรสถิตย ์

231 2566290100/0991 นาย ปฤชญีน โยมเมือง 

232 2566290100/0992 นาย ภูผา วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 

233 2566290100/0995 นางสาว พีรชยา จูฑะสมพากร 

234 2566290100/0998 นาย ธนเสฏฐ ์ พัชรธนินภักด ี

235 2566290100/1005 นางสาว นวิยา ฉัตรอมรรัตน์ 

236 2566290100/1007 นางสาว ธมลวรรณ สุนทรเจริญนนท์ 

237 2566290100/1012 นาย ปุณยวีร์ ปิตากุลดิลก 

238 2566290100/1016 นางสาว ณัฐสิณี บุญช่วยธนาสิทธิ์ 

239 2566290100/1018 นางสาว ศตพร ทิพยรัตน์พรทวี 

240 2566290100/1020 นาย ปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

241 2566290100/1021 นางสาว พัณณิน เหรียญเจริญสุข 

242 2566290100/1023 นางสาว ณิชากร ธรรมปฐมวงศ์ 

243 2566290100/1025 นางสาว ณัชชา นาควัชระ 

244 2566290100/1027 นางสาว ณัฐวดี เกียรติโอภาส 

245 2566290100/1032 นางสาว บงกช กิติศรีปัญญา 

246 2566290100/1035 นางสาว ปัญญภรณ์ ธนกรนุวัฒน์ 

247 2566290100/1041 นางสาว ปิ่นมนัส จรรยงค ์

248 2566290100/1042 นาย ปัณณวิชญ์ กาลวิโรจน์ 

249 2566290100/1044 นางสาว ธัญนิชา ตันกิจเจริญ 

250 2566290100/1049 นางสาว มนสิชา วงศ์อภิสัมโพธิ์ 

251 2566290100/1051 นาย ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 

252 2566290100/1052 นางสาว รุจิกาญจน์ ธนโชติบุญพันธ์ 

253 2566290100/1062 นางสาว อิสรีย์ กฤตอภิสิทธิ์ 

254 2566290100/1073 นางสาว สิริยา เมฆทวีพงศ์ 

255 2566290100/1091 นางสาว พลอยชนก ชูเนตร 

256 2566290100/1092 นาย กิตติธัช เมธาวุฒินันท์ 

257 2566290100/1094 นาย ปิติภูมิ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ 

258 2566290100/1100 นาย ภูรินท์ ตติยอภิธรรม 

259 2566290100/1102 นางสาว ธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์ 

260 2566290100/1105 นาย ชัยภัทร วรัญญูรัตนะ 
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จ านวน 92 คน ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัครสอบ 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 2566290100/0036 นางสาว พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 

2 2566290100/0046 นางสาว เอฎา อดัมสแซค 

3 2566290100/0116 นางสาว นภิสา สุทธินันท์ 

4 2566290100/0118 นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทัต 

5 2566290100/0123 นางสาว ทริชา จาวะลา 

6 2566290100/0138 นาย รวิภาส กิมชูวาณิช 

7 2566290100/0175 นางสาว ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 

8 2566290100/0181 นางสาว เอมอรสิริ เนียมประดิษฐ์ 

9 2566290100/0190 นางสาว บุณยวีร์ อุทัยสาง 

10 2566290100/0196 นางสาว พลอยธิดา บิสลาม 

11 2566290100/0197 นางสาว ภัสชญา โอสถาเลิศ 

12 2566290100/0201 นางสาว ธนพร ฉันท์ศิริเดชา 

13 2566290100/0203 นาย ภูธรรม บิสลาม 

14 2566290100/0206 นาย อาชว์ ทองอนันต์ 

15 2566290100/0221 นางสาว ชญานิศา พัฒนศิริมงคล 

16 2566290100/0232 นางสาว เจสสิก้า ซิงห์ 

17 2566290100/0246 นางสาว ธิญาดา เปี่ยมสง่า 

18 2566290100/0259 นางสาว จิดาภา ปิติเจริญกุล 

19 2566290100/0303 นางสาว ฐิติชญาดา ไพรัชกุล 

20 2566290100/0317 นางสาว พัณณ์ชิตา ติยะวัชรพงศ์ 

 
 
 
 



 

หน้าที่ 15/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

21 2566290100/0328 นาย ยศพันธ์ ฐิติวัฒนาการ 

22 2566290100/0329 นางสาว วาเนสซ่า ฮอลล์ 

23 2566290100/0337 นาย แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย 

24 2566290100/0339 นาย ดัสกร ถาวรศุทธิศักดิ์ 

25 2566290100/0340 นาย ภักด ี สันติชัยเวคิน 

26 2566290100/0348 นางสาว สิรวรรณ เลิศวารีเวช 

27 2566290100/0370 นางสาว วัชนันท์ วัจนวรานันท์ 

28 2566290100/0371 นาย ธาม เอ้ือวิศาลวรวงศ์ 

29 2566290100/0375 นางสาว รสธร สิงห์รักไทย 

30 2566290100/0404 นางสาว ชมบุญ บุญเลิศ 

31 2566290100/0424 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชูฤทธิ์ 

32 2566290100/0466 นาย ภมรพล พุ่มไม้ 

33 2566290100/0467 นางสาว ณิชา เหมังกร 

34 2566290100/0473 นางสาว อนันดา ลิ้มประเสริฐ 

35 2566290100/0497 นางสาว ณฐา สุทธิธนาคม 

36 2566290100/0521 นางสาว ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง 

37 2566290100/0523 นาย ศิลา เจนพิริยประยูร 

38 2566290100/0527 นางสาว ทินมณี คุณาดิเรก 

39 2566290100/0550 นาย ยศพัฒน์ ตรีรัตไพบูลย์ 

40 2566290100/0570 นางสาว ริติกา โจปรา 

 
 
 

 



หน้าที่ 16/35 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

41 2566290100/0579 นางสาว กันต์กนิษฐ์ อัศวนุวัฒน์ 

42 2566290100/0591 นาย สรกฤช ศิริศักดิ์ 

43 2566290100/0595 นาย คมภวิษย์ ธูปหอม 

44 2566290100/0597 นาย วัชร์ชวินทร ์ เอกพินิจพิทยา 

45 2566290100/0610 นาย ดิตถ์ลาภ ลาภชัยเจริญกิจ 

46 2566290100/0620 นางสาว ฐิติลาภา แซ่เฮง 

47 2566290100/0622 นาย ภาวัต ศิริไกร 

48 2566290100/0647 นาย ธัชพงศ์ ฐิติเวส 

49 2566290100/0652 นางสาว ภวิศตา ลิมศุภนาค 

50 2566290100/0654 นางสาว ภทรธร ไตรสิกขาธรรม 

51 2566290100/0655 นางสาว สุรัญชนา จึงพานิช 

52 2566290100/0664 นางสาว ภัทรานันท์ ปัญญเจริญ 

53 2566290100/0680 นางสาว ลภัสรดา พงศ์พิเชฐกุล 

54 2566290100/0695 นางสาว กัลยรักษ์ อัศวกาญจน์ 

55 2566290100/0697 นาย อาภาพล อภิชนสุข 

56 2566290100/0711 นางสาว ธนวัน อังคณานุชาติ 

57 2566290100/0721 นาย วงศ์วริศ นิยมธรรมกิจ 

58 2566290100/0727 นางสาว ปุณญภา ธาราอริยกุล 

59 2566290100/0770 นางสาว ศิรยาภา ศุทธรัตน์ 

60 2566290100/0782 นางสาว เมสา พร้อมพัฒนภัค 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

61 2566290100/0793 นางสาว ทักษิณี จาวลา 

62 2566290100/0794 นางสาว ธชพรรณ์ ภุมราพันธุ์ 

63 2566290100/0811 นางสาว กิตติธรา จุลกิตติพันธ์ 

64 2566290100/0815 นางสาว อารยา อรัญญาเกษมสุข 

65 2566290100/0817 นางสาว เปมิกา โกวิทคณิต 

66 2566290100/0818 นางสาว วิรัลพัชร วิมุตาชยานันท์ 

67 2566290100/0826 นางสาว ศิริณย์ เชง 

68 2566290100/0828 นาย วรุตม์ เต็มยอด 

69 2566290100/0842 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 

70 2566290100/0852 นาย ยศพล วิชียดิษ 

71 2566290100/0858 นางสาว ปวริศา อังอติชาติ 

72 2566290100/0865 นาย เจษฎา สัตยวากย์สกุล 

73 2566290100/0877 นาย ทยุทธ สุระกนิตย์ 

74 2566290100/0882 นางสาว ภัทรนันท์ เจริญมาศ 

75 2566290100/0887 นางสาว ณิชากร รัตโน 

76 2566290100/0894 นางสาว ปวริศา บุณยะกลัมภะ 

77 2566290100/0901 นางสาว ภารดี อรุณเรือง 

78 2566290100/0908 นางสาว วีวาร ์ มัลเลน 

79 2566290100/0918 นางสาว มาลินี สินสุขเพิ่มพูน 

80 2566290100/0919 นางสาว ชนิตา เอ่ียมวิริยะพงษ์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

81 2566290100/0924 นางสาว จิรัญญ์นันท์ อุปริภาคย์ 

82 2566290100/0952 นางสาว ลภัสรดา ภูษิตปกรณ์ 

83 2566290100/0959 นางสาว โศภิตชยา สภาพพร 

84 2566290100/0968 นางสาว ณัฐิกา ยงค์สงวนชัย 

85 2566290100/0969 นางสาว ลภัธ กฤตอภิสิทธิ์ 

86 2566290100/0972 นางสาว อติวัณณ์ อุไรรัตน์ 

87 2566290100/0992 นาย ภูผา วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 

88 2566290100/1021 นางสาว พัณณิน เหรียญเจริญสุข 

89 2566290100/1041 นางสาว ปิ่นมนัส จรรยงค ์

90 2566290100/1055 นางสาว อัยรดา เรืองผกา 

91 2566290100/1094 นาย ปิติภูมิ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ 

92 2566290100/1102 นางสาว ธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์ 
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รายละเอยีดส าหรบัผูม้สีิทธิต์รวจสขุภาพ ทดสอบบคุลิกภาพและสอบสมัภาษณ ์
หลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (ภาคภาษาองักฤษ) 

และหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรทวภิาษา) 
วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์ประจาปีการศึกษา 2566 

รอบที ่1 Portfolio 
------------------------------- 

 
ก าหนดใหผู้ม้สีิทธิ์ตรวจสขุภาพ ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ ์ด าเนนิการดงันี ้

 
1.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ช าระค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 

 1.1  ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์       จ านวนเงิน 3,000 บาท  
 1.2  ค่าธรรมเนียมการทดสอบบุคลิกภาพ โดยท าแบบทดสอบ   จ านวนเงิน   700 บาท 
       Cambridge Personal Styles Questionnaire (CPSQ)     

           
รวมเปน็เงินทัง้สิน้ 3,700 บาท สามารถช าระเงินผา่นธนาคาร ไดด้ังนี้ 

 
 
 
            บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี GRADUATE PROGRAM - CICM TU ประเภท กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 
468-0-34738-9 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2565 โดยให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน ในช่องรหัสลูกค้า/Ref.1      
และกรอกเลขที่สมัคร ในช่องหมายเลข อ้างอิง/Ref.2 ภายหลังการช าระเงิน ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน ไปที่                 
Line ID :1234cicm หรือ สแกน QR Code 

 
          (หากมีปัญหาเรื่องการโอนค่าธรรมเนียมฯ กรุณาสอบถามตาม QR Code นี้ หรือ โทร. 02-564-4440-9 
ต่อ 4547 หรือ 094-439-2255) 
     
2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ณ ห้องบรรยาย A2007 ชั้น 2 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ.ศูนย์รังสิต โดยให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport ตัวจริง            
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ 
 
3. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ตรงจุดพักรอ เพ่ือทดสอบบุคลิกภาพโดยการท าแบบทดสอบ 
CPSQ (Cambridge Personal Styles Questionnaire) ต่อไป 
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  หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครฯ ทุกประการ        
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครฯ จะถือว่าผู้นั้น      
ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษาฯ โดยถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
ส าหรับเอกสารทีก่ าหนดใหย้ืน่ในวนัสอบสัมภาษณ ์ตามในประกาศรับสมัครฯ ในข้อ 8.3-8.7 

พร้อมรายละเอยีดการตรวจสขุภาพ ก าหนดใหน้ าสง่ภายหลงัการสอบสมัภาษณ์ 
โดยวทิยาลยัฯ จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์ 

ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.cicm.tu.ac.th 
 
หากไม่มารายงานตวัตามก าหนดทีป่ระกาศไวน้ี ้วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จะถือวา่ผูน้ั้นไดส้ละสิทธิน์ีโ้ดยทนัที 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 – 6 มกราคม 2566 
ก าหนดให้ผู้ที่มีรายช่ือต่อไปนี้ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 
วันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย A2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
 
ล าดับที่ 1-12 :   รายงานตัว เวลา 08.00 น. 
ล าดับที่ 13-24 :   รายงานตัว เวลา 09.00 น. 
ล าดับที่ 25-36 :   รายงานตัว เวลา 10.00 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 2566290100/0014 นาย มีเซฟ นาวิกนิเวท 

2 2566290100/0037 นางสาว ณัฐวิภาดา มาลัย 

3 2566290100/0083 นางสาว รดา ชัยมงคล 

4 2566290100/0127 นางสาว ปัณชญา วงษ์ธนสุภรณ์ 

5 2566290100/0128 นางสาว ปรายฟ้า สกุลวงศ์ธนา 

6 2566290100/0134 นางสาว เรณุภา แพทย์ชีพ 

7 2566290100/0137 นาย สรวิชญ ์ เอ้ือสุกิจวัฒนา 

8 2566290100/0160 นางสาว ยูมี่ ธนพัฒนาวิบูลย์ 

9 2566290100/0162 นาย ณัฐธัญ จิรไชยภาส 

10 2566290100/0165 นางสาว ศศิรดา เจริญศรี 

11 2566290100/0166 นาย ณธัญ วิทยะสิรินันท์ 

12 2566290100/0169 นาย พลกวี เจียมจรรยา 

13 2566290100/0174 นาย กษิดิศ ศรีกฤษณ์ 

14 2566290100/0195 นางสาว ชาลิสา ขาวเมืองน้อย 

15 2566290100/0209 นางสาว นรนรร กุลจิตติพิพัฒน์ 

16 2566290100/0211 นาย ธนเสฏฐ ์ คณิศรมงคลชัย 

17 2566290100/0215 นาย สิรวิชญ ์ ลิมาภิรักษ์ 

18 2566290100/0218 นางสาว นาถญาดา วิศรุตานันท์ 

19 2566290100/0219 นางสาว เบญญาภา เดชะนุพัทธ์ 

20 2566290100/0226 นางสาว ศรัณย์รมย์ เตียวล่่าซ่า 
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ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

21 2566290100/0231 นาย พีรัช เหลืองจิรโณทัย 

22 2566290100/0233 นาย ชนะชัย โลหะทรัพย์ทวี 

23 2566290100/0247 นาย ปภังกร ลพบุรี 

24 2566290100/0248 นางสาว ปินชา สูตรตรีนาถ 

25 2566290100/0260 นางสาว ชลธร ยงยุคันธร 

26 2566290100/0261 นางสาว อลีนา ขวัญค่า 

27 2566290100/0264 นางสาว จิดาภา ปิ่นคุณากร 

28 2566290100/0265 นางสาว เมขลิน ช้างชัย 

29 2566290100/0268 นางสาว อรจิรา ทองประเสริฐ 

30 2566290100/0279 นางสาว สปันนา เร่งพุฒิพงษ์ 

31 2566290100/0284 นาย ปฏิทิน แซ่อ้ัง 

32 2566290100/0306 นางสาว สรัญญาดา จิตรรุ่งเรือง 

33 2566290100/0322 นางสาว สิริณ ศรีใส 

34 2566290100/0327 นางสาว จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ 

35 2566290100/0330 นางสาว กสิณธรา กสิณธร 

36 2566290100/0335 นางสาว กชกรณ์ ช่านาญช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 23/35 
 
ล าดับที่ 37-48 :   รายงานตัว เวลา 12.30 น. 
ล าดับที่ 49-60 :   รายงานตัว เวลา 13.30 น. 
ล าดับที่ 61-72 :   รายงานตัว เวลา 14.30 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

37 2566290100/0343 นางสาว มินท์มันตา ล้อวิชช์วรวชัร 

38 2566290100/0347 นาย วริศ หิรัญวัฒนานนท์ 

39 2566290100/0362 นางสาว นันท์ ไพศาลธนวัฒน์ 

40 2566290100/0376 นางสาว พิมรัก อุปพัทธางกูร 

41 2566290100/0377 นาย รวิพล อร่ามวัฒนพงศ์ 

42 2566290100/0378 นาย ณภัค สงวนนาม 

43 2566290100/0382 นางสาว สิปาง พรจินดาโชติ 

44 2566290100/0383 นาย ชินดนัย พรสิงห์ 

45 2566290100/0386 นางสาว อริสา คิ้วคชา 

46 2566290100/0388 นางสาว อัณศยา ชัยรัชนีบูลย ์

47 2566290100/0389 นาย เอกณัฏฐ์ ขุณหกสิการ 

48 2566290100/0390 นางสาว นภัสสร ตันฑเทอดธรรม 

49 2566290100/0391 นาย อธิษฐ์ อธิพันธุ์อ่าไพ 

50 2566290100/0396 นางสาว มินตรา สาตรักษ์ 

51 2566290100/0400 นางสาว อัญญา ก้องสว่างชัย 

52 2566290100/0402 นาย ทีฆ์ สุรพนานนท์ชัย 

53 2566290100/0405 นางสาว รมิตา ศิริจรรยากุล 

54 2566290100/0416 นางสาว ญดาทิพย์ เพชรรุ่งเรืองผล 

55 2566290100/0420 นาย ภูภิญโญ ลิมป์จันทรา 

56 2566290100/0429 นาย ณภัทร เผ่าประพันธ์ 

57 2566290100/0432 นาย จิรภัทร เกรียงโกมล 

 
 
 
 



หน้าที่ 24/35 
 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

58 2566290100/0433 นางสาว ธวัลรัตน ์ สิริพงศาธร 

59 2566290100/0437 นาย อนาคิน ค้าเจริญ 

60 2566290100/0438 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตนประเสริฐ 

61 2566290100/0439 นางสาว ช้องมาศ งามยิ่งสง่า 

62 2566290100/0440 นาย เนตต์ ศิวะโกศิษฐ 

63 2566290100/0444 นางสาว เกรซ พิศณุวงรักษ์ 

64 2566290100/0445 นาย ปัณณ์ จันทร์กระจ่างแจ้ง 

65 2566290100/0456 นางสาว กรชนก เบญจาธิกูล 

66 2566290100/0457 นางสาว ณัฏฐากร ธ่ารงค์อนันต์สกุล 

67 2566290100/0459 นางสาว พนิตพิชา สถิตอมรธรรม 

68 2566290100/0460 นางสาว รักษิกา อารยะฐากูร 

69 2566290100/0465 นางสาว ลิตา ทวีพันธุ์ 

70 2566290100/0468 นางสาว พริมา จุฬาโรจน์มนตรี 

71 2566290100/0482 นางสาว แพรวา มอลลิซัน 

72 2566290100/0486 นางสาว พรไพลิน เตียนโพธิ์ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 25/35 
 
วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย A2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม 
 
ล าดับที่ 73-84 :   รายงานตัว เวลา 08.00 น. 
ล าดับที่ 85-96 :   รายงานตัว เวลา 09.00 น. 
ล าดับที่ 97-108 :  รายงานตัว เวลา 10.00 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

73 2566290100/0488 นางสาว กชมาศ สิริอุดมฤกษ์ 

74 2566290100/0489 นางสาว อรมณี (อลิส) รังสรรค์จินดา 

75 2566290100/0493 นาย ภูริต กุลวรเศรษฐ 

76 2566290100/0495 นางสาว มนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต 

77 2566290100/0498 นางสาว กัญจรีย์ ศุภวิทยา 

78 2566290100/0501 นางสาว ศุภญา วิลาวรรณ 

79 2566290100/0504 นางสาว เมธาพร พูลสมบัติ 

80 2566290100/0511 นาย ธนภัทร วศมนต์ 

81 2566290100/0514 นาย ณธร จิณณวาโส 

82 2566290100/0516 นาย ณยศ สุวัฒโน 

83 2566290100/0520 นาย กันตินันท์ โรจน์ทองปอนด์ 

84 2566290100/0529 นางสาว วรฤทัย พ่ึงชาญชัยกุล 

85 2566290100/0537 นางสาว ณัฐวดี กาญจนโอภาษ 

86 2566290100/0539 นางสาว กานต์รวี ภิวัฒน์วุฒิกุล 

87 2566290100/0560 นางสาว กรจิรา จิรประภากร 

88 2566290100/0566 นางสาว จารุภัทร ศิริวิเทศ 

89 2566290100/0577 นาย ธีร์ ออศิริชัยเวทย์ 

90 2566290100/0581 นาย ธนกฤต อดุลย์ธีรกิจ 

91 2566290100/0583 นางสาว ธนพร ภู่อมร 

92 2566290100/0594 นางสาว ณิชาธร นาคะศิริ 

 
 
 



หน้าที่ 26/35 
 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

93 2566290100/0598 นางสาว รมิดา ภวเวช 

94 2566290100/0601 นางสาว นันทภัค สุวินทวงศ์ 

95 2566290100/0602 นาย พุฒ ไชยก่าเนิด 

96 2566290100/0607 นางสาว ฟ้าปภาทิพย์ คงธนชโยพิทย์ 

97 2566290100/0618 นางสาว ศุภิภา ศิริกุล 

98 2566290100/0619 นาย ณัฐพัฒน์ ศรีโยหะ 

99 2566290100/0648 นาย ติณณ์ เบ็ญจอาภรณ์ 

100 2566290100/0668 นางสาว ณิชา เปรื่องวิทยาการ 

101 2566290100/0674 นางสาว ชญากานต์ ชัยหิรัญวัฒนา 

102 2566290100/0677 นางสาว กชพร เชียงทอง 

103 2566290100/0693 นางสาว ภาณิชา อ้ึงอร่าม 

104 2566290100/0698 นางสาว สุมิตรา สุมิตรโยธิน 

105 2566290100/0704 นาย วริทธิ์ สุริยสมบูรณ์ 

106 2566290100/0709 นาย ณัทธิกรณ์ สูรพันธุ์ 

107 2566290100/0712 นาย ศรุต มงคลสวรรค์ 

108 2566290100/0713 นางสาว ชนิภา โรจนวิทย์สกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 27/35 
 
ล าดับที่ 109-120 :   รายงานตัว เวลา 12.30 น. 
ล าดับที่ 121-132 :   รายงานตัว เวลา 13.30 น. 
ล าดับที่ 133-144 :   รายงานตัว เวลา 14.30 น. 
 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

109 2566290100/0715 นาย พชร เสริมพรวิวัฒน์ 

110 2566290100/0718 นางสาว ชยาริญ อภิญญานุกุล 

111 2566290100/0722 นางสาว พัฐสุชา จินาวัฒน์ 

112 2566290100/0729 นาย บวรพล พุทธสุอัตตา 

113 2566290100/0730 นาย อรินชิ์ วรวุฒ ิ

114 2566290100/0731 นางสาว ปิ่น วนอุกฤษฏ์ 

115 2566290100/0733 นางสาว ลิลลดา เกียรติด่ารงวงศ์ 

116 2566290100/0743 นางสาว นรมน นันทิรุจ 

117 2566290100/0756 นางสาว ปัณฑา รังษีนพมาศ 

118 2566290100/0763 นางสาว พัชริศา ชาตรีรัตน์ 

119 2566290100/0821 นาย ธันวา ฉัตรมาลีรัตน์ 

120 2566290100/0822 นางสาว ศิรดา ขัตตินานนท์ 

121 2566290100/0824 นางสาว นงนภัส ลีละศิธร 

122 2566290100/0829 นางสาว นฤภร พรรัตนรักษา 

123 2566290100/0832 นางสาว นัสรีน หนูจันทร์ 

124 2566290100/0835 นางสาว ณัฐนรี เกศิส่าอาง 

125 2566290100/0836 นางสาว จาณิน สุวิชชากูล 

126 2566290100/0838 นางสาว ปราณ ประพันธ์พจน์ 

127 2566290100/0839 นางสาว ชลิดา วิจิตรทัญนุกูล 

128 2566290100/0840 นางสาว ชลธิชา นพมณีจ่ารัสเลิศ 

 
 
 
 



หน้าที่ 28/35 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

129 2566290100/0843 นาย เดชา ชลายนเดชะ 

130 2566290100/0849 นาย พุฒินันท์ หิรัญสุขสันต์ 

131 2566290100/0859 นางสาว กัญญาณัฐ โตสุโขวงศ์ 

132 2566290100/0860 นาย ศุภวิชญ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ 

133 2566290100/0861 นางสาว สิริรสา จุละจาริตต์ 

134 2566290100/0866 นาย สรวิชญ ์ เฮงสุวนิช 

135 2566290100/0868 นางสาว กัลยกร คุปรัตน์ 

136 2566290100/0874 นางสาว ณภัค ตันติจินดา 

137 2566290100/0876 นาย กฤษฏ์ จันทร์แสนโรจน์ 

138 2566290100/0881 นางสาว ธิดาธรรม จงพิศุทธิโสภณ 

139 2566290100/0884 นางสาว เบญญาภา ฑีฆายุโก 

140 2566290100/0888 นาย ชนสิษฎ์ เชาว์เจริญภัทร์ 

141 2566290100/0902 นางสาว ปานลันดา มณีวงษ์ 

142 2566290100/0904 นางสาว ณิกกิ รสิกา ลีโอนี่ 

143 2566290100/0905 นางสาว พิมพ์พิชชา โสภณพิสุทธิ์ 

144 2566290100/0913 นางสาว ณพร จิตราภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 29/35 
 
 
วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย A2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
 
ล าดับที่ 145-156 :   รายงานตัว เวลา 08.00 น. 
ล าดับที่ 157-168 :   รายงานตัว เวลา 09.00 น. 
ล าดับที่ 169-180 :   รายงานตัว เวลา 10.00 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

145 2566290100/0916 นาย ศุภณัฐ วิวัฒน์สมวงศ์ 

146 2566290100/0926 นางสาว กวินกาญจน์ ฉัตรยศอนันต์ 

147 2566290100/0928 นาย วงศ์วริศ ทิพย์ธนากานต์ 

148 2566290100/0930 นาย พิชญุตม์ โอภาโส 

149 2566290100/0935 นาย ภูรินท์ จุลนวล 

150 2566290100/0936 นางสาว ชญาธิษณ์ สุทธิ 

151 2566290100/0937 นาย ณนันท์ สัตตะรุจาวงษ์ 

152 2566290100/0943 นางสาว ชวัลลักษน์ เรืองชยจตุพร 

153 2566290100/0964 นางสาว ญาธิดา ลพพันธ์ทอง 

154 2566290100/0967 นาย พระนาย มั่นคงเจริญ 

155 2566290100/0971 นางสาว ปรีดารัชน์ สุทธิประภา 

156 2566290100/0980 นางสาว ฟุกุเอะ สุนทรัตน์ 

157 2566290100/0981 นาย กานต์ณัฐ จรัสเจริญวิทยา 

158 2566290100/0983 นางสาว วรวลัญช ์ วรวัฒนนนท์ 

159 2566290100/0985 นางสาว ณัฏฐนันท์ ถาวรสถิตย์ 

160 2566290100/0991 นาย ปฤชญีน โยมเมือง 

161 2566290100/0995 นางสาว พีรชยา จูฑะสมพากร 

162 2566290100/0998 นาย ธนเสฏฐ ์ พัชรธนินภักดี 

163 2566290100/1005 นางสาว นวิยา ฉัตรอมรรัตน์ 

164 2566290100/1007 นางสาว ธมลวรรณ สุนทรเจริญนนท์ 

 
 



 
หน้าที่ 30/35 

 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

165 2566290100/1012 นาย ปุณยวีร์ ปิตากุลดิลก 

166 2566290100/1016 นางสาว ณัฐสิณ ี บุญช่วยธนาสิทธิ์ 

167 2566290100/1018 นางสาว ศตพร ทิพยรัตน์พรทวี 

168 2566290100/1020 นาย ปุญญ์ หาญไชยพิบูลย์กุล 

169 2566290100/1023 นางสาว ณิชากร ธรรมปฐมวงศ์ 

170 2566290100/1025 นางสาว ณัชชา นาควัชระ 

171 2566290100/1027 นางสาว ณัฐวดี เกียรติโอภาส 

172 2566290100/1032 นางสาว บงกช กิติศรีปัญญา 

173 2566290100/1035 นางสาว ปัญญภรณ์ ธนกรนุวัฒน์ 

174 2566290100/1042 นาย ปัณณวิชญ์ กาลวิโรจน์ 

175 2566290100/1044 นางสาว ธัญนิชา ตันกิจเจริญ 

176 2566290100/1049 นางสาว มนสิชา วงศ์อภิสัมโพธิ์ 

177 2566290100/1051 นาย ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 

178 2566290100/1052 นางสาว รุจิกาญจน์ ธนโชติบุญพันธ์ 

179 2566290100/1062 นางสาว อิสรีย์ กฤตอภิสิทธิ์ 

180 2566290100/1073 นางสาว สิริยา เมฆทวีพงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้าที่ 31/35 

 
ล าดับที่ 181-192 :   รายงานตัว เวลา 12.30 น. 
ล าดับที่ 193-204 :   รายงานตัว เวลา 13.30 น. 
ล าดับที่ 205-216 :   รายงานตัว เวลา 14.30 น. 
 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

181 2566290100/1091 นางสาว พลอยชนก ชูเนตร 

182 2566290100/1092 นาย กิตติธัช เมธาวุฒินันท์ 

183 2566290100/1100 นาย ภูรินท์ ตติยอภิธรรม 

184 2566290100/1105 นาย ชัยภัทร วรัญญูรัตนะ 

185 2566290100/0036 นางสาว พิชญ์พิริยา แซ่อุ่ย 

186 2566290100/0046 นางสาว เอฎา อดัมสแซค 

187 2566290100/0118 นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทัต 

188 2566290100/0181 นางสาว เอมอรสิริ เนียมประดิษฐ์ 

189 2566290100/0190 นางสาว บุณยวีร์ อุทัยสาง 

190 2566290100/0201 นางสาว ธนพร ฉันท์ศิริเดชา 

191 2566290100/0203 นาย ภูธรรม บิสลาม 

192 2566290100/0221 นางสาว ชญานิศา พัฒนศิริมงคล 

193 2566290100/0232 นางสาว เจสสิก้า ซิงห์ 

194 2566290100/0246 นางสาว ธิญาดา เปี่ยมสง่า 

195 2566290100/0259 นางสาว จิดาภา ปิติเจริญกุล 

196 2566290100/0328 นาย ยศพันธ์ ฐิติวัฒนาการ 

197 2566290100/0329 นางสาว วาเนสซ่า ฮอลล์ 

198 2566290100/0337 นาย แมทธิว ศิริศุขสกุลชัย 

199 2566290100/0339 นาย ดัสกร ถาวรศุทธิศักดิ์ 

200 2566290100/0348 นางสาว สิรวรรณ เลิศวารีเวช 

 
 
 



หน้าที่ 32/35 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

201 2566290100/0370 นางสาว วัชนันท์ วัจนวรานันท์ 

202 2566290100/0371 นาย ธาม เอ้ือวิศาลวรวงศ์ 

203 2566290100/0375 นางสาว รสธร สิงห์รักไทย 

204 2566290100/0404 นางสาว ชมบุญ บุญเลิศ 

205 2566290100/0424 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชูฤทธิ์ 

206 2566290100/0466 นาย ภมรพล พุ่มไม้ 

207 2566290100/0467 นางสาว ณิชา เหมังกร 

208 2566290100/0473 นางสาว อนันดา ลิ้มประเสริฐ 

209 2566290100/0497 นางสาว ณฐา สุทธิธนาคม 

210 2566290100/0521 นางสาว ภูชิตา โชคเจริญยิ่ง 

211 2566290100/0523 นาย ศิลา เจนพิริยประยูร 

212 2566290100/0527 นางสาว ทินมณี คุณาดิเรก 

213 2566290100/0550 นาย ยศพัฒน์ ตรีรัตไพบูลย์ 

214 2566290100/0570 นางสาว ริติกา โจปรา 

215 2566290100/0579 นางสาว กันต์กนิษฐ์ อัศวนุวัฒน์ 

216 2566290100/0595 นาย คมภวิษย์ ธูปหอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 33/35 
 
วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย A2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
 
ล าดับที่ 217-228 :   รายงานตัว เวลา 08.00 น. 
ล าดับที่ 229-240 :   รายงานตัว เวลา 09.00 น. 
ล าดับที่ 241-252 :   รายงานตัว เวลา 10.00 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

217 2566290100/0597 นาย วัชร์ชวินทร ์ เอกพินิจพิทยา 

218 2566290100/0610 นาย ดิตถ์ลาภ ลาภชัยเจริญกิจ 

219 2566290100/0620 นางสาว ฐิติลาภา แซ่เฮง 

220 2566290100/0622 นาย ภาวัต ศิริไกร 

221 2566290100/0647 นาย ธัชพงศ์ ฐิติเวส 

222 2566290100/0652 นางสาว ภวิศตา ลิมศุภนาค 

223 2566290100/0116 นางสาว นภิสา สุทธินันท์ 

224 2566290100/0123 นางสาว ทริชา จาวะลา 

225 2566290100/0196 นางสาว พลอยธิดา บิสลาม 

226 2566290100/0206 นาย อาชว์ ทองอนันต์ 

227 2566290100/0317 นางสาว พัณณ์ชิตา ติยะวัชรพงศ์ 

228 2566290100/0340 นาย ภักด ี สันติชัยเวคิน 

229 2566290100/0655 นางสาว สุรัญชนา จึงพานิช 

230 2566290100/0664 นางสาว ภัทรานันท์ ปัญญเจริญ 

231 2566290100/0695 นางสาว กัลยรักษ์ อัศวกาญจน์ 

232 2566290100/0721 นาย วงศ์วริศ นิยมธรรมกิจ 

233 2566290100/0782 นางสาว เมสา พร้อมพัฒนภัค 

234 2566290100/0794 นางสาว ธชพรรณ์ ภุมราพันธุ์ 

235 2566290100/0654 นางสาว ภทรธร ไตรสิกขาธรรม 

236 2566290100/0680 นางสาว ลภัสรดา พงศ์พิเชฐกุล 

 
 
 



หน้าที่ 34/35 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

237 2566290100/0711 นางสาว ธนวัน อังคณานุชาติ 

238 2566290100/0793 นางสาว ทักษิณี จาวลา 

239 2566290100/0818 นางสาว วิรัลพัชร วิมุตาชยานันท์ 

240 2566290100/0826 นางสาว ศิริณย์ เชง 

241 2566290100/0815 นางสาว อารยา อรัญญาเกษมสุข 

242 2566290100/0817 นางสาว เปมิกา โกวิทคณิต 

243 2566290100/0852 นาย ยศพล วิชียดิษ 

244 2566290100/0858 นางสาว ปวริศา อังอติชาติ 

245 2566290100/0865 นาย เจษฎา สัตยวากย์สกุล 

246 2566290100/0877 นาย ทยุทธ สุระกนิตย์ 

247 2566290100/0828 นาย วรุตม์ เต็มยอด 

248 2566290100/0894 นางสาว ปวริศา บุณยะกลัมภะ 

249 2566290100/0908 นางสาว วีวาร ์ มัลเลน 

250 2566290100/1055 นางสาว อัยรดา เรืองผกา 

251 2566290100/0138 นาย รวิภาส กิมชูวาณิช 

252 2566290100/0175 นางสาว ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 35/35 
 
ล าดับที่ 253-264 :   รายงานตัว เวลา 12.30 น. 
ล าดับที่ 265-276 :   รายงานตัว เวลา 13.30 น. 
 
ล าดับสอบสัมภาษณ์ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

253 2566290100/0882 นางสาว ภัทรนันท์ เจริญมาศ 

254 2566290100/0887 นางสาว ณิชากร รัตโน 

255 2566290100/0901 นางสาว ภารดี อรุณเรือง 

256 2566290100/0918 นางสาว มาลินี สินสุขเพิ่มพูน 

257 2566290100/0919 นางสาว ชนิตา เอ่ียมวิริยะพงษ์ 

258 2566290100/0924 นางสาว จิรัญญ์นันท์ อุปริภาคย์ 

259 2566290100/0197 นางสาว ภัสชญา โอสถาเลิศ 

260 2566290100/0303 นางสาว ฐิติชญาดา ไพรัชกุล 

261 2566290100/0591 นาย สรกฤช ศิริศักดิ์ 

262 2566290100/0697 นาย อาภาพล อภิชนสุข 

263 2566290100/0727 นางสาว ปุณญภา ธาราอริยกุล 

264 2566290100/0770 นางสาว ศิรยาภา ศุทธรัตน์ 

265 2566290100/0952 นางสาว ลภัสรดา ภูษิตปกรณ์ 

266 2566290100/0959 นางสาว โศภิตชยา สภาพพร 

267 2566290100/0972 นางสาว อติวัณณ์ อุไรรัตน์ 

268 2566290100/0992 นาย ภูผา วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 

269 2566290100/1021 นางสาว พัณณิน เหรียญเจริญสุข 

270 2566290100/1041 นางสาว ปิ่นมนัส จรรยงค ์

271 2566290100/1094 นาย ปิติภูม ิ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ 

272 2566290100/1102 นางสาว ธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์ 

273 2566290100/0811 นางสาว กิตติธรา จุลกิตติพันธ์ 

274 2566290100/0842 นางสาว พิมพ์พนิต คงวิทยานนท์ 

275 2566290100/0968 นางสาว ณัฐิกา ยงค์สงวนชัย 

276 2566290100/0969 นางสาว ลภัธ กฤตอภิสิทธิ์ 

 




