
 

 
 
  
 

 

ประกาศรายช่ือผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………………... 

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 5 

มกราคม พ.ศ. 2565 และก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมจัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน

และใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังส านักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ตามความทราบ นั้น 

 บัดนี้ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

จ านวนทั้งหมด 69 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

โควตาจังหวัดกระบี่ จ านวน 15 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16511357 นางสาว กิติญาดา กิตติพล มอ.วิทยานุสรณ ์

2 16511250 นาย จักรภพ ชูมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16506974 นางสาว จารุพิชญา พูลเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

4 16511411 นางสาว เจสสิก้า วิศาลวาณชิย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

5 16512405 นางสาว ณิชากานต์ ปรานเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

6 16502218 นางสาว ณิชาภัทร พรรณรังษ ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

7 16512944 นาย เดชนรินทร์ ชูเกลี้ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

8 16512045 นางสาว ธัญชนก เอกต๋อง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

9 16511837 นาย นนทพทัธ์ ทองวัตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

10 16511031 นาย ปุรเชษฐ์ เผือกเนียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

11 16511391 นาย พิชญุตม์ สังข์สพัพันธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

12 16511196 นางสาว ศิรดา ศรีรอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

13 16511218 นาย สุชัจจ์ เกียรติพิมล มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี

14 16511601 นางสาว อคริสมา ทวีลาภ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

15 16500229 นาย อับบาส หมัดตะพงศ ์
สาธิตวิทยาการอิสลาม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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โควตาจังหวัดพังงา จ านวน 3 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16511203 นางสาว ณัฐภัทร มโนภักด ี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี

2 16509812 นางสาว ปริณดา หมายด ี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี

3 16511573 นางสาว มิ่งขวัญ หลีจิ้น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

โควตาจังหวัดตรัง จ านวน 20 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16507877 นางสาว กมลวรรณ เดชาพร 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

2 16511971 นาย กรวิชญ์ จริงจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16510093 นาย กฤตบุณย ์จึงจงจิตต ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

4 16509755 นาย จิรกิตติ์ ไข่คล้าย บูรณะร าลึก 

5 16509316 นาย เจตนิพิฐ ทับเที่ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

6 16513120 นางสาว ณัฐวดี เจนวิชชุเมธ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

7 16512383 นาย เตชินท์ บวัแดงด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

8 16512377 นางสาว นิสภานันท์ บุณยรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

9 16512133 นางสาว พชรพรรณ อดทน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

10 16511836 นางสาว ภัทธิรา ญาณสูตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

11 16512339 นางสาว มิ่งขวัญ หวาหาบ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

12 16512689 นาย รัชชานนท์ โสพล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

13 16502767 นาย วชิรวิทย์ ขาวเขียว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

14 16501412 นางสาว เวนิกา ไชยานุพงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

15 16511394 นางสาว แววตา ท้ายห้วน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

16 16512417 นางสาว ศิรภัสสร องศารา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

17 16511194 นางสาว ศุภธิดา เพชรชนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

18 16511548 นางสาว สิริพรรณิกา เต็งรัง บูรณะร าลึก 

19 16511491 นางสาว สุธีรา วงศ์วิวฒัน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

20 16509461 นาย อินทัช เมืองพูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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โควตาจังหวัดภูเก็ต จ านวน 9 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16506664 นางสาว ณัฎฐณิชา ประสิทธิเวชชากูร สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2 16511510 นางสาว ณิชากร สมัยคมสนั วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16513208 นาย ธนภัทร ศรีกาญจน ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต 

4 16511281 นางสาว ธันยกานต์ พรหมณะ ภูเก็ตวิทยาลัย 

5 16512660 นางสาว ธารารัตน์ ตัณฑัยย ์ สตรีภูเก็ต 

6 16512869 นางสาว ปาณิสรา ถาวรว่องวงศ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย 

7 16512075 นางสาว พัณณ์ชิตา ทวีตา ภูเก็ตวิทยาลัย 

8 16513196 นางสาว รัชนีกร เพ็งพันธ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย 

9 16506023 นางสาว อาษ์ศิราฐ์ ถิรธนวรรธน ์ เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอปุถัมภ์ฯ 
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โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 22 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16511425 นางสาว กชพร จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ 

2 16511293 นางสาว กนกกาญจน์ สมมุง่ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

3 16511666 นางสาว จิรญาดา ข้องจิตร ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

4 16505786 นางสาว ณัฐชยา ตลึงเพชร เบญจมราชูทิศ 

5 16503104 นางสาว ณิชาภัทร ทัศนวิสุทธิ ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

6 16500121 นาย ธราเทพ ศรีสุวรรณ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

7 16500189 นาย ธีร์ธวัช สุขาทพิย ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

8 16507564 นาย นคเรศ กังสุกุล 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

9 16501236 นางสาว นภัสสร ฟองมณ ี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

10 16511531 นางสาว เนตรจันทรา ทรัพยล์้น 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

11 16500099 นางสาว เบญญาภา ทลัวัลลิ ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

12 16503863 นาย ปภังกร ทีปไพบูลย ์ เบญจมราชูทิศ 

13 16511353 นาย ปภังกร เพชรรักษา เบญจมราชูทิศ 

14 16511476 นาย ปาณัสม์ รุ่งนิรันดรกุล เบญจมราชูทิศ 

15 16504645 นางสาว ปิยธิดา รักษามั่น 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

16 16511871 นางสาว ปุณณัฏฐา อนนัตเสร ี เบญจมราชูทิศ 

17 16511285 นางสาว ปุณิกา ทรัพย์แต่ง 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

18 16512435 นางสาว มินตราลักษณ์ พรหมมณ ี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

19 16511199 นาย ศุภสัณห ์แก้วอุดม 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

20 16511205 นางสาว สุชัญญา อ านักมณ ี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

21 16504520 นางสาว สุภาพิศ ภูสีห์รัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 

22 16512696 นาย อธิธรรม สุขห่อ เบญจมราชูทิศ 
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ก ำหนดกำรสัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ 
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
วันเสำร์ที่ 15 มกรำคม 2565 

*************** 
08.30 - 08.45 น. รายงานตัวผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่าน application Zoom  ตามลิงค์ท่ีก าหนด 
08.45 - 09.00 น.  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เตรียมตัวเข้าห้องสัมภาษณ์ 
09.00 - 16.30 น. สัมภาษณ์ (ตามกลุ่มและล าดับการสัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

ต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์) 
หมำยเหตุ  

- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ติดตามข่าวสารได้ที่ 
เพจ Facebook ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 -7567-2801-3 

- ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จะมีการประกาศล าดับการเข้าสัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากผู้เข้าสัมภาษณ์ยืนยัน
การเข้าสัมภาษณ์ และขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ add line กลุ่ม “ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 2565” ตาม QR code ด้านล่าง เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและนัดหมายเวลาการ
ซ้อมสัมภาษณ์ 

 
- ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าซ้อมล าดับและขั้นตอนการสัมภาษณ์ผ่าน application Zoom   

ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 


