
 

 
 
  
 

 

ประกาศรายช่ือผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

……………………………... 

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 5 

มกราคม พ.ศ. 2566 และก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมจัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน

และใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังส านักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 

พ.ศ. 2566 ตามความทราบ นั้น 

 บัดนี้ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566

จ านวนทั้งหมด 70 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

โควตาจังหวัดกระบี่ จ านวน 15 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16612900 นาย กฤตภาส ตันบตุร อ ามาตย์พานิชนุกูล 

2 16603461 นาย ชญานนท์ ชุมแก้ว อ ามาตย์พานิชนุกูล 

3 16608172 นาย ฐปณต สังคม อ ามาตย์พานิชนุกูล 

4 16602421 นางสาว ฐิติกานต์ ลือนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

5 16601742 นางสาว ธนกาญจน์ ศิริภักดิ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล 

6 16612918 นาย ธราเทพ พลับอ่อน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

7 16612621 นางสาว นภสร เทพอักษร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

8 16611841 นางสาว นาราสิริ สะมาน อ ามาตย์พานิชนุกูล 

9 16612337 นาย ปฏิพล คันศร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

10 16606137 นางสาว พิชญาภา เมืองใจหล้า มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี

11 16612682 นาย ภัทรพล เพชรประพนัธ ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล 

12 16603392 นางสาว มนัสนนัท์ จนัทร์เจริญ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธาน ี

13 16605179 นางสาว รุ่งกิรติ ขุนฤทธิ์เอียด อ ามาตย์พานิชนุกูล 

14 16612490 นางสาว ศิอร หลีกภัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

15 16611777 นางสาว อัญชลี หมั่นค้า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี ่
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โควตาจังหวัดพังงา จ านวน 3 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16613003 นางสาว กฤติยา บ้านนบ ดีบุกพังงาวิทยายน 

2 16612472 นาย ทิชานนท์ อนุกูล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16605298 นาย นันทชิ บ ารุง ดีบุกพังงาวิทยายน 

 

โควตาจังหวัดตรัง จ านวน 21 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16612907 นางสาว กฤษฎาภา ประกอบกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

2 16612727 นาย กันตพัชร สายเมธา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16600042 นางสาว กีรัตยา อธิภัทรพงศ์ บูรณะร าลึก 

4 16612059 นางสาว จีรณัชย์ ฤทธิเดช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

5 16612700 นางสาว เจริดลักษณ์ วัฒนะประดษิฐ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

6 16612940 นาย ชัชรินทร์ จนัด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

7 16612025 นางสาว ชาลสิา ทพิย์จันทา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

8 16612688 นางสาว ชาลสิา แก้วเก้ือ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

9 16612254 นาย ญาณพัฒน์ ไกรจันทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

10 16612582 นางสาว ณัฏฐกุล เบญจกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

11 16611640 นางสาว ณัฐมน คงชูศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

12 16612607 นางสาว ณิชาดา ตันตบิรรพกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

13 16612845 นางสาว ธวพร ปัญญสถิต บูรณะร าลึก 

14 16611117 นางสาว ธัญสินี กาญจนนันทวงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

15 16611708 นางสาว ธันยนิษฐ์ รักด า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

16 16611791 นางสาว นันทน์ณิชา หยังหลัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

17 16612420 นางสาว ปุณยนชุ สนุทรีวงศ ์ บูรณะร าลึก 

18 16611843 นาย พีรภัทร เที่ยงธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

19 16611525 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ภักดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

20 16612635 นาย ศุภณัฐ ไกรนรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

21 16612780 นาย อโณทัย สังข์พราหมณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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โควตาจังหวัดภูเก็ต จ านวน 8 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16611873 นาย กิตตินันท์ รู้ฤกษ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

2 16612834 นางสาว ณัฐพร พาณิชย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

3 16612640 นาย เด่นภูมิ ทองตะกุก มอ.วิทยานุสรณ์  

4 16612846 นาย ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย ์ ภูเก็ตวิทยาลัย 

5 16612564 นางสาว ธนพร หลักบ้าน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

6 16611947 นางสาว ปุญญาดา สุทธิมาลา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

7 16607432 นางสาว พรชนก สุขสุวรรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

8 16601297 นาย หัธพงษ์ นิสิตโยธากลุ ภูเก็ตวิทยาลัย 
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โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 23 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16600475 นางสาว กนกวรรณ ธานินพงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

2 16600204 นางสาว กรชนก สูญกรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

3 16611556 นาย กรวิชญ์ ด้วงฉีด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

4 16612699 นาย กฤต กอเจริญรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

5 16602010 นาย กฤษณพงศ์ แก้วเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

6 16609193 นาย กฤษณพัทธ์ ว่องพรรณงาม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

7 16609583 นางสาว ครองขวัญ คงอินทร์ เบญจมราชูทิศ 

8 16606357 นาย คริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

9 16612086 นางสาว ชนากานต์ รัตนบุร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

10 16602521 นางสาว ณัฐชยา เอียดแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

11 16604660 นาย ธาราดล อมรเจริญทรัพย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

12 16602993 นาย นราวิชญ์ พูนพนัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

13 16607109 นาย ปวรปรัชญ์ เสมอภพ เบญจมราชูทิศ 

14 16609488 นาย ปุญญพัฒน์ บูรพาศิริวัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

15 16611818 นางสาว พิชญาภรณ์ คงด ี มอ.วิทยานุสรณ์  

16 16605046 นางสาว พิชามญชุ์ คงเรือง มอ.วิทยานุสรณ์  

17 16608889 นางสาว เพชรลดา ศิริพันธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

18 16606492 นางสาว ภัทรมน ศุลีด ารงวฒุ ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

19 16611655 นางสาว วรพิชชา ซุน่อินทร ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

20 16611951 นางสาว วันมีสุข เปาะทองค า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

21 16612185 นาย วีรภัทร พฒัน์ศรีเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

22 16612058 นางสาว สิดารัศมิ์ นาคปลัด มอ.วิทยานุสรณ์  

23 16600771 นางสาว อัญชิสา คงสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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ก าหนดการสัมภาษณ์ 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประจ าปี 2566 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 

ณ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

 

เวลา 08.00 - 08.15 น.   รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์รอบเช้า  

เวลา 09.00  - 12.00 น.  สัมภาษณ์รอบเช้า 

เวลา 11.20  - 11.30 น.   รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์รอบบ่าย 

เวลา 13.00  - 15.00 น.   สัมภาษณ์รอบบ่าย 

 

หมายเหตุ 
1. ขอให้ผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าสัมภาษณเ์ข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ผู้เข้าสัมภาษณห์ลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต มวล. 2566” ตาม QR    

   code ด้านล่าง ภายในวันที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อใช้ในการติดตอ่สื่อสาร และนัดหมายเพิ่มเติมส าหรับการสัมภาษณ์ 

2. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จะประกาศล าดับและรอบการสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านกลุ่มไลน ์

3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


