
ประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตร์บณัฑติ หลกัสตูรนานาชาติ

วทิยาลยัสตัวแพทยศาสตร์อคัรราชกมุารี มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์

ประจําป� 2566 ระบบ TCAS รอบที� 1.1 Portfolio

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ โรงเรียน

1 นายจิรวฒัน ์เกตปุระทมุ สชิลคณุาธารวทิยา

2 นางสาวกนกวรรณ แซ่ลิ�ม เสงิสาง

3 นายธีรเดช เดชโฮม อากาศอาํนวยศึกษา

4 นายภควตั นักการรอง พทัลงุ

5 นางสาวสรินิารถ เอื�อมงคล อุตรดติถด์รุณี

6 นางสาวภทันีย ์จิตละเอยีด วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา

7 นางสาวพลอยนร ีโจมฤทธิ� ศรธีรรมราชศึกษา

8 นางสาวนพพร ละดาพรพพิฒัน์ อัสสมัชญัธนบรุี

9 นางสาวชลุกีร ทองคณู สรุธรรมพทิกัษ์

10 นางสาวศศิประภา จินดา สชิลประชาสรรค์

11 นางสาววรวลญัช ์งะ๊สมนั วทิยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทิยาลยั สตลู

12 นางสาวณัฐภทัร ทศันแสงสรูย์ Garden International School

13 นางสาวพัชรกิานต ์ผา่นศึก สหวทิย์

14 นางสาวจารุลกัษณ ์รุง่รุจจิรพงศ์ พชิยัรตันาคาร

15 นางสาวเมลานี โรซาเลยี ฟาน เดอร ์ฮาม สตรรีาชนูิทศิ

16 นายป�ยภทัร สรุารกัษ์ เตรยีมอดุมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

17 นางสาวจิดาภา ชสูาย เพชรพทิยาคม
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18 นายฐิตพฒัน ์ไพศาลเตชานนท์ สารสาสนว์เิทศสวุรรณภมูิ

19 นางสาวณัฐนันท ์นาคสวสัดิ� สวนศรวีทิยา

20 นางสาวรุง่ฤทยั ป�งเตะ พมิานพทิยาสรรค์

21 นางสาวภาสนีิ ภูห่อ้ย ราชวนิิต มธัยม

22 นางสาวศศพร ทรงศิริ เตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการ

23 นางสาววณัวสิา พงศพ์านิช วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา

24 นางสาวSakeena Sayed Maki Hasan
Abdulla Husain GED

25 นางสาวปารชิาต จันทนานนท์ ดบีกุพงังาวทิยายน

26 นายศิวา รกัษาดา่น เทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร)

27 นางสาวสปุรยีา หอ้ยมาลา ไพศาลพีทิยา

28 นายฮาฟฎอล สาเลง็ สาธิตวทิยาการอสิลาม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

29 นางสาวณัฐปรยีา ทรงเยน็ มารยีว์ทิยา

30 นายภานุพงศ ์จารุพฒัน์ โยธินบรูณะ

31 นางสาวธันยช์นก ผวิเหลอืง พมิานพทิยาสรรค์

32 นางสาววาฤด ีปทมุมณี สตรทีุง่สง

33 นางสาวภทัราพร พนัธุแ์ตง สระแกว้

34 นางสาวลกัษม ีสนัลกัษณ์ พทัลงุ

35 นางสาวหทยัทพิย ์ตาํภู อัตตรักยีะหอ์สิลามยีะห์

36 นางสาวรุง่ศิร ิวฒุิ มอ.วทิยานุสรณ ์สรุาษฎรธ์านี

37 นายณัฐพชัญ ์ไวทยะมงคล สวนกหุลาบวทิยาลยั รงัสติ

38 นายอธิเมศร ์เดชอดลุยว์ฒัน์ สารสาสนว์เิทศสวุรรณภมูิ

39 นางสาวพิมพล์ภสั วอ่งนาวี คณะราษฎรบาํรุง จังหวดัยะลา

40 นางสาวชญานิษฐ ์กติตปิระภานันท์ วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา

41 นางสาวณัฏฐพร อคัราช เตรยีมอดุมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

42 นางสาวปุณยนุช ยอ้ยเสรฐิสทุธิ� มอ.วทิยานุสรณ ์สงขลา
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43 นางสาวฐิตมิา แกว้หวัไทร สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ

44 นางสาวธนัญญา มาลา หลม่สกัวทิยาคม

45 นางสาวนัสรยีา รกัโอ โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็

46 นางสาวณิชาภทัร ธรรมชาติ วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา

47 นายPieter Kluft Garden International School

48 นางสาวปุญณิศา ฤกษม์งคล ดาราสมทุร อรญัประเทศ

49 นายรณพ ีศักดิ�เสรมิเกยีรติ สรินิธร

50 นางสาวลซ่ิา ประสารการ สตรภีเูกต็

51 นางสาวธิญาดา บญุยนื สตรนีครสวรรค์

52 นางสาวกรวรี ์แซ่อุย่ วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา

53 นางสาวดษุฎ ีวณุิราช มารวีทิยาปราจีนบรุี

54 นางสาวเปมกิา ชเูสง้ พทัลงุ

55 นางสาวญาณิศา แป�นขาํ มอ.วทิยานุสรณ ์สงขลา

56 นางสาวธนัญชนก ถนอมศักดิ� สามเสนวทิยาลยั

57 นางสาวชาลสิา เพชรแกว้ ปากพนัง

58 นายมนิุนทร ์ครุะแกว้ ปากพนัง

59 นางสาวธนพร นราเก ธรรมจารนีีวทิยา

60 นางสาวรจิตพชิญ ์ขาวสงัข์ ปากพนัง

61 นางสาวพรนัปกพ์รรณ พรหมวงศ์ มงฟอรต์วทิยาลยั

62 นางสาวจัสมนิ หมดัอะดมั ดารุลมาอาเรฟมลูนิธิ

63 นางสาวกานตส์นีิ พมิพจั์นทร์ กระเทยีมวทิยา

64 นางสาวพิชชา เพชรกาฬ พมิานพทิยาสรรค์

65 นางสาวอาภสัรา สวุรรณชาตรี วรนารเีฉลมิ จังหวดัสงขลา
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น้องที�มรีายชื�อตอ่ไปนี�

ผา่นการคดัเลอืกจากมหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้

สามารถรอยนืยนัสทิธิ� TCAS 1.1 Portfolio ไดที้� student.mytcas.com

ชว่งวนัที� 7-8 กมุภาพนัธ์ 2566

ตดิตอ่สอบถามโทร 075-476002 , 075-476011

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูค่รอบครัวสตัวแพทย์

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

4


