
 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………... 

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini 
Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ า     
ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 และก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI พร้อม
จัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ MMI ไปยังส านักวิชาแพทยศาสตร์ ภายใน
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามความทราบ นั้น 

บัดนี้ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 91 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

โควตาจงัหวัดกระบี่ จ านวน 20 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16301911 นางสาว กฤติกานต์ โพธปิระสาท มอ.วิทยานุสรณ ์
2 16302191 นาย กฤติพงศ์ ทองศักดิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16300776 นาย กษิดิศ เจ้าสวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4 16302104 นางสาว จุฑาทิพย ์ทองปรุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5 16302729 นางสาว ชนิกานต ์ไชยบญุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 16302533 นางสาว ชมพูนิกข์ เอ่งฉ้วน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7 16301815 นางสาว ณัฏฐณิชา ยิ้มหิ้น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8 16301548 นางสาว ณัฐกฤตา บ ารุง มอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎร์ธาน ี
9 16300506 นางสาว ณัฐกานต ์ขวัญพร้อม อ ามาตย์พานิชนุกูล 

10 16300379 นางสาว ตวิษา มงคลประดิษฐ ์ อ ามาตย์พานิชนุกูล 
11 16302498 นาย ธนกฤต เชยชม อ ามาตย์พานิชนุกูล 
12 16303168 นางสาว ปัณฑิตา จันทร์ทิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
13 16300371 นางสาว ฝากฝัน รักนุกูล อ ามาตย์พานิชนุกูล 
14 16302971 นางสาว พัชรากร จันเสน ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
15 16301714 นาย ภูสิน อินทพิชัย มอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎร์ธาน ี
16 16300541 นางสาว รมิตา สิงห์โต อ ามาตย์พานิชนุกูล 
17 16301184 นางสาว รวีวรรณ เจริญรูป อ ามาตย์พานิชนุกูล 
18 16303132 นางสาว รัชฎาภรณ ์แก้วทวี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
19 16300017 นางสาว วิสสุตา จ าปาทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20 16300531 นางสาว อุรัสยา จันทร์ปาน อ ามาตย์พานิชนุกูล 
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โควตาจงัหวัดพังงา จ านวน 3 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16301792 นาย ชาญวิทย ์บุญสิทธิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16301847 นาย ชุติพนธ ์ตันสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16302261 นางสาว ณิชา วงศ์พานชิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

โควตาจงัหวัดตรัง จ านวน 26 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16303320 นางสาว กุลนิษฐ์ชา ธีระกุลพิศุทธิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16300748 นางสาว เกตนิตา แซ่เอี้ยว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16302508 นางสาว ชญาน ีแก้วกล่ า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4 16302917 นางสาว ณัฏฐนิช ทองเหมือน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5 16301735 นาย ณัฐภัทร แซ่จอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 16302136 นางสาว ณัฐรดี สุรภักด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7 16302733 นาย ณัฐวุฒ ิสนิทวงค ์ บูรณะร าลึก 
8 16302920 นาย ธาวิต หาญวัฒนกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
9 16304183 นาย ธีรภัทร แต่งสวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

10 16303269 นางสาว นลินนิภา เรนเรือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11 16303129 นางสาว นวพร เสรีรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12 16302694 นางสาว นันทิกานต ์พงศ์ภัทรกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
13 16304217 นางสาว พรกนก สักกะพลางกูร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
14 16302341 นางสาว พิชญ์สนิ ีมะโนรมย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
15 16302737 นางสาว พิมพ์มาดา อนุศักดิ์ชัยกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
16 16302154 นาย ภูเบศ เครือเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
17 16300413 นาย ยศพล พัฒนคุณางกูร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
18 16301769 นางสาว วนัชพร ล้อพิริยะธรรม บูรณะร าลึก 
19 16302003 นาย วรเมธ หมื่นภู่ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20 16301220 นางสาว วรัญชล ีฉิมเพชร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
21 16300664 นาย ศุจินธร ชุมด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
22 16302224 นาย สุกฤษฎิ์ ส่งเสริม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
23 16304757 นาย อติวิชญ์ ลัคนาศิโรรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
24 16303631 นางสาว อภิชญา ชูบุญศร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
25 16301907 นาย อภิชาต ิชูทิพย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
26 16302426 นางสาว อัญกร รักด า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

 

 

 



3 
 

โควตาจงัหวัดภูเก็ต จ านวน 12 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16300617 นางสาว กรกมลชนก คงด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16301813 นาย กิติพัฒน ์ลิ่มวัฒนพัฒน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16302913 นางสาว เกวลิน ตรีสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4 16302894 นางสาว ญาณิศา รักแจ้ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5 16303603 นาย ดนุวัศ ผลสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 16301378 นาย ต้นพันธุ ์ว่องเจริญวัฒนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7 16301922 นางสาว ธนมน ชิณการณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8 16303020 นางสาว ปุญญาลักษณ ์โมราศิลป ์ มอ.วิทยานุสรณ ์
9 16302501 นาย ภัทรพงศ์ จริยะเลอพงษ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย 

10 16302002 นาย ภัทรพล หวังนิรันดร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11 16302997 นาย ภูมิณทร ์ชาลีวลัย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12 16302868 นางสาว ลักษิกา อ่ าอิ่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

โควตาจงัหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
1 16303284 นางสาว กุลธิดา หิรัญบูรณะ เบญจมราชูทิศ 
2 16302248 นาย จรัสรวี ช่วยเมือง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
3 16303160 นางสาว ชนาภทัร์ เชาวลติ มอ.วิทยานุสรณ ์
4 16300811 นางสาว ชนิกานต ์จุลสัตย ์ มอ.วิทยานุสรณ ์
5 16301038 นางสาว ชมพิสา กิจเกต ุ เบญจมราชูทิศ 
6 16302851 นาย ณัชนนท ์อิ่มด้วง เบญจมราชูทิศ 
7 16300622 นาย ณัฏฐศักดิ ์เลาหะสราญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8 16302774 นางสาว ณัฐวดี ใจสบาย เบญจมราชูทิศ 
9 16301565 นางสาว ณิชนนัท ์ราชธาน ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

10 16302081 นาย เตมีย ์ชูช่วย เบญจมราชูทิศ 
11 16300987 นางสาว ธมลวรรณ ตราช ู เบญจมราชูทิศ 
12 16301556 นาย นาคิม คงวรรณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
13 16302921 นางสาว ปัญญดา จิตส ารวย มอ.วิทยานุสรณ ์
14 16302701 นาย ปุริมปรัชญ ์เสมอภพ เบญจมราชูทิศ 
15 16303904 นางสาว เปมิกา สายพงษ์พรรณ เบญจมราชูทิศ 
16 16300513 นาย พงศ์ภัค การวินพฤต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
17 16301473 นาย พชร วิชาด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
18 16301468 นางสาว พิมพกานต ์แหวนเพ็ชร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
19 16303859 นางสาว ภัทรดา แก้วอ่อน เบญจมราชูทิศ 
20 16302818 นาย ภูริภัทร วงษ์สวุรรณ เบญจมราชูทิศ 
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ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 
21 16301293 นาย ภูสิทธ ิคงยืน เบญจมราชูทิศ 
22 16302194 นางสาว มนัสชนก จิตมนัส สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
23 16301681 นาย เมธัสธาวิน วิมลทรง เบญจมราชูทิศ 
24 16301854 นาย ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
25 16301832 นางสาว รชฏนันท ์สุขกลับ เบญจมราชูทิศ 
26 16300437 นางสาว ลักษิกา ลอยชูศักดิ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
27 16302702 นางสาว ศิริภัทร พินทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
28 16300741 นางสาว สัตยาวรรณ ขวัญเมือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
29 16301871 นางสาว อนัญญา สุพรรณพงค์ มอ.วิทยานุสรณ ์
30 16301042 นาย อนัส ดือราแม เบญจมราชูทิศ 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.40 น. 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
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ก าหนดการกิจกรรมสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วันที ่10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ******************* 

 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

12.30-13.30 น. 
ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร คณบดีพบผู้ปกครอง และ
ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(อาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

อาคารพลศึกษา 

นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 13.30 น. 

13.30-14.00 น. 

ปฐมนิเทศ/แนะน ากิจกรรมข้อมูลโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบท โดย : 
      อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย  
      ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก      
      โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

14.00-15.00 น. เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ ์

15.00-16.00 น. เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์  สวนวลัยลักษณ์ 
16.00-16.30 น. ขึ้นรถจากสวนวลัยลักษณ์กลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สวนวลัยลักษณ์ 
16.30-17.30 น. สันทนาการ ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17.30-18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

18.30-20.00 น. 

- อาจารย์/พ่ี พบน้อง 
- ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะน าการ
สัมภาษณ์ MMI และสัมภาษณ์จิตเวช โดย: 
อาจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข และ อาจารย์ 
นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี 
 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

20.00-21.00 น. อาหารว่าง/กลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

06.30 น. ภารกิจส่วนตัว (อาบน้ า แต่งตัว) อาคารพลศึกษา 
07.00-07.๓0 น. รับประทานอาหารเช้า ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

07.๔0 -08.๐๐ น. 
กลุ่ม 1  ขึ้นรถไปยังอาคารวิชาการ  9 
กลุม่ 2 ขึ้นรถไปยังอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6  

หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-11.00 น. 
กลุ่ม 1  สัมภาษณ์ MMI 
กลุ่ม 2  สัมภาษณ์จิตเวช 

- อาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 1) 
- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

11.00-11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
- ห้องเสริมทักษะฯ อาคารวิชาการ  9 (กลุ่ม 1) 
- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

11.30-11.45 น. 
กลุ่ม 1 ขึ้นรถไปยังอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6  
กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปยังอาคารวิชาการ  9 

- ที่จอดรถข้างอาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 1) 
- ที่จอดรถข้างอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

12.30-14.50 น. 
กลุ่ม 1 สัมภาษณ์จิตเวช 
กลุ่ม 2 สัมภาษณ์ MMI 

- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 1) 
- อาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 2) 

14.50-15.15 น. ขึ้นรถกลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ที่จอดรถข้างอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 1) 
- ที่จอดรถข้างอาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 2) 

15.15-17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18.00-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21.00-21.30 น. อาหารว่าง/กลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 
06.30 น. ภารกิจส่วนตัว (อาบน้ า แต่งตัว) อาคารพลศึกษา 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-10.30 น. 
 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นแพทย์และทักษะความเป็น
แพทย์ โดย : 
   นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 2 (รุ่นที่ 11)  

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10.30-12.00 น. 
กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแพทย์ โดย  
อาจารย์ แพทย์หญิงจุฑามาศ ชูทอง 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13.00-14.00 น. สรุปกิจกรรม/ถ่ายภาพร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สิ่งที่ต้องน ามา 

1. ชุดนักเรียนส าหรับวันลงทะเบียน และวันสมัภาษณ์ MMI 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวนักเรียน  
3. ชุดล าลองสภุาพและของใช้ส่วนตัว  
4. ยารักษาโรคประจ าตัว (ส าหรับคนที่มีโรคประจ าตัว) 

หมายเหตุ : ไม่ควรน าของมีค่าติดตัวมา ให้เตรียมมาเฉพาะของที่จ าเป็น  
(ผู้ที่น าของมีค่าติดตัวมาหากเกิดการสูญหาย มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จะไม่รับผิดชอบ) 
 

******************* 
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แผนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนที่น ำทำงและแนะน ำสถำนที่มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (WUMap) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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

สถานที่จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ปีการศึกษา 2563 


