
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ภายใตโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับกระทรวงสาธารณสุข

ประจําปการศึกษา 2564

..........................................................................

              ตามท่ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ไดดําเนนิการคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขาศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติภายใต

โครงการผลติแพทยเพ่ือชาวชนบทระหวางมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณกบักระทรวงสาธารณสขุ ประจําปการศกึษา 2564 โดย

เปดรบัสมคัรตัง้แตวนัท่ี 1 - 15 ธนัวาคม 2563 และดําเนนิการสมัภาษณออนไลน เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2564 ไปแลว นัน้

               บัดน้ี  กระบวนการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีนักเรียนผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธ์ิ

เขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใตโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทระหวาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 48 คน ตามโควตา 

คอื จงัหวัดกระบี ่ จํานวน 10 คน จงัหวดัตรงั จํานวน 14 คน จงัหวดันครศรธีรรมราช จํานวน 16 คน จงัหวัดพงังา จํานวน 2 คน

และจงัหวัดภเูก็ต จํานวน 6 คน ดงัเอกสารแนบทายประกาศ ดงันัน้ อาศยัตามความในมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ พ.ศ. 2535 ขอใหผูผานการคดัเลือกเขาศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ภายใตโครงการผลิต

แพทยเพ่ือชาวชนบทระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับกระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2564 

แจงความประสงคเขาศึกษามายังสํานักวิชาแพทยศาสตร  โทร 0 7567 2801 - 3  ตั้งแตบัดนี้  ถึง 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564  และดําเนินการยืนยันสิทธิ์ผานระบบ TCAS ที่เว็บไซตที่ประชุมอธิการบดี     

แหงประเทศไทย  (https://student.mytcas.com)  ในวันที่  22 - 23 กุมภาพันธ 2564 พรอม

ทั้งชําระเงิน คายืนยันสิทธิ์ เขาศึกษา  จํานวนเงนิ 33,900     บาท      (สามหม่ืนสามพนัเการอยบาทถวน)          ซึง่เปน                                 

 คาธรรมเนียมการศกึษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ลวงหนา ผานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ

(https://entry.wu.ac.th) ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ 2564 ถึง วนัที ่15 มนีาคม 2564

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

 

https://student.mytcas.com/
https://entry.wu.ac.th/
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รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ภายใตโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับกระทรวงสาธารณสุข

ประจําปการศึกษา 2564

...................................

รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (ตัวจริง)

โควตาจังหวัดกระบี่ จํานวน 10 คน  (เรียงตามตัวอักษร)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406071 นางสาว กัลยรัตน แดงงาม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406231 นางสาว กาญจนธัช ใจเกลี้ยง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

3 16405890 นางสาว ชุติกาญจน เองฉวน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

4 16406300 นางสาว ธมลวรรณ หาญนิวัติกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

5 16406291 นางสาว พิชญนรี อุสาหมัน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6 16406738 นางสาว พิมพญาดา ไกรนรา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

7 16406648 นางสาว รัตนากร พลูหนัง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

8 16405730 นางสาว สุพิชญา กิจภาณัฐการ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

9 16406240 นางสาว อนันตญา บุญชูวงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

10 16400983 นาย อภิเศรษฐ ชัยศิริ มอ.วิทยานุสรณ
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โควตาจังหวัดตรัง จํานวน 14 คน (เรียงตามตัวอักษร)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406214 นาย กันตพงศ เพ็ญนิ่ม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406265 นางสาว กัลยสุดา ศรีชัย บูรณะรําลึก

3 16406294 นาย เจษฎากร ทวนชีพ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

4 16406256 นางสาว ชัญญภัทร สัมฤทธิ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

5 16405874 นางสาว ณัชชา ทองรอด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6 16406092 นางสาว ณัฐยา อั้นซาย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

7 16406628 นางสาว ทิพยาภรณ ติ่วกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

8 16405973 นาย ธีภพ ชัยทอง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

9 16401977 นางสาว ปณิดา แกวมณี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

10 16406321 นาย พลัฏฐ รุงเชวง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11 16406618 นางสาว เพ็ญพิชชา สังขวิสุทธิ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

12 16406245 นางสาว มุกดารัตน ชายทุย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

13 16405877 นางสาว อันดา เพชรมณี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

14 16406413 นาย อุกฤษณ ตุลยกุล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 16 คน (เรียงตามตัวอักษร)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16402557 นางสาว กนกพิชญ สระวัง
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

2 16406480 นางสาว กมลรัตน แกวหนูนะ
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

3 16406723 นางสาว คัทยวรรณ ธงธวัช เบญจมราชูทิศ

4 16402095 นางสาว ชนิษฎา มีมาก สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

5 16406638 นาย ชยณัฐ คงตรีแกว
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

6 16406599 นางสาว โชติกา ศักดิ์ศรี เบญจมราชูทิศ

7 16401524 นาย ณัฐดนัย ปราชญนคร
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

8 16401447 นาย ธนัช เจริญยศ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

9 16400922 นางสาว นันทกานต แกวตาทิพย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

10 16406664 นางสาว นันทนภัส วิเชียร มอ.วิทยานุสรณ

11 16406334 นางสาว บุญสิตา บัวหลวง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

12 16406536 นางสาว พิมพชนก อุตรภาศ เบญจมราชูทิศ

13 16403850 นาย วรินทร สุทธิธรรม
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

14 16406607 นาย วิศรุต รัตนมุกดา เบญจมราชูทิศ

15 16406363 นางสาว สุชาวดี ลีสนธิไชย เบญจมราชูทิศ

16 16406693 นางสาว อณัฐญา บุญชะนะ
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
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โควตาจังหวัดพังงา จํานวน 2 คน (เรียงตามตัวอักษร)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406342 นางสาว ชนกนันท โอมาก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406389 นางสาว ณัฐกมล เพชรวงษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

 

โควตาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 6 คน (เรียงตามตัวอักษร)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406335 นาย กองศิษฐ ปรีชา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406286 นางสาว ธนพร ศรีอุทัย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

3 16406336 นางสาว ธารนํ้าทิพย รักษาชัย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

4 16405893 นางสาว พรรณเลขา งานวิวัฒนถาวร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

5 16406617 นาย ภูริภูมิ สงวนวงศขจร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6 16406073 นางสาว วสุณี รักเหยา มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี
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รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สํารอง)

โควตาจังหวัดกระบี่

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16405096 นางสาว วิสสุดา ดวงจิตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406211 นางสาว พลอยชมพู ดําผอม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

3 16406595 นางสาว อาภัสรา วุฒิศักดิ์ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่

4 16402178 นางสาว นาซีตา บอหนา องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่

5 16406835 นาย ญาณันธร เถากลอย อํามาตยพานิชนุกูล

 

โควตาจังหวัดตรัง

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406711 นางสาว ชิยาอร กฤษณภักดิ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

2 16406079 นางสาว พรเพ็ญทิพย ชัยศิริ
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

3 16406108 นางสาว อภิรตา รักราวี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

4 16406338 นางสาว ณัฐชกานต ปาติปาเลท วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

5 16406574 นาย เกษมสันต แพงมี บูรณะรําลึก

6 16406518 นางสาว ศิโรรัตน ศิริตะโร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406569 นางสาว ณัฐชนก นิชานนท เบญจมราชูทิศ

2 16406775 นางสาว พรภวิษย สงนุย เบญจมราชูทิศ

3 16406620 นางสาว สาลินี จําปพันธ เบญจมราชูทิศ

4 16406587 นาย กฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต เบญจมราชูทิศ

5 16406742 นางสาว ชุตินันท สุขเกื้อ เบญจมราชูทิศ

6 16405831 นางสาว กรันฑรัตน ไหมนวล เบญจมราชูทิศ

7 16406739 นาย ณัฐภัทร ทองจีน เบญจมราชูทิศ

โควตาจังหวัดพังงา

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16405722 นางสาว ดั่งแดนฝน จีวะรัตน มอ.วิทยานุสรณ
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โควตาจังหวัดภูเก็ต

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร คํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล สถานศึกษา

1 16406196 นางสาว แพรวา คํ้าชูชาติ ภูเก็ตวิทยาลัย

2 16406207 นางสาว ศิริพร สมบัติ สตรีภูเก็ต

3 16406263 นางสาว อรไพลิน ปวงมีธรรม ภูเก็ตวิทยาลัย

 
หมายเหตุ
1.กรณีตัวจริงมีการสละสิทธิ์ผานระบบ clearinghouse ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผูผานการคัดเลือกในรายชื่อสํารองตามลําดับ
รายช่ือในประกาศจนกวาจะครบเต็มจํานวน

2.กรณีตัวจริงมีการสละสิทธิ์ จะทําการเลือกจากตัวสํารองจากโควตาจังหวัดน้ันๆและหากรายช่ือ
ตัวสํารองไมเพียงพอตามโควตามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกจากโควตาตัวสํารองจากจังหวัดอื่น

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๕ ม.ค. ๖๔ เวลา  ๑๔:๒๗:๒๗  Personal PKI-LN

Signature Code : JbSVx-MF3WE-JI5Lg-Hrhgp


