
 

 
 
  
 

 

ประกาศรายช่ือผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

……………………………... 

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 7 

มกราคม พ.ศ. 2564 และก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมจัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน

และใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังส านักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ตามความทราบ นั้น 

 บัดนี้ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวนทั้งหมด 70 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

โควตาจังหวัดกระบี่ จ านวน 15 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16406071 นางสาว กัลยรัตน์ แดงงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16406231 นางสาว กาญจนธัช ใจเกลี้ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16405890 นางสาว ชุติกาญจน์ เอ่งฉ้วน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4 16406835 นาย ญาณันธร เถากลอย อ ามาตย์พานิชนุกูล 
5 16406300 นางสาว ธมลวรรณ หาญนิวัติกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 16402178 นางสาว นาซีต้า บ่อหนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
7 16406211 นางสาว พลอยชมพู ด าผอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8 16406291 นางสาว พิชญ์นรี อุสาห์มัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
9 16406738 นางสาว พิมพ์ญาดา ไกรนรา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
10 16406648 นางสาว รัตนากร พลูหนัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11 16405096 นางสาว วิสสุดา ดวงจิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12 16405730 นางสาว สุพิชญา กิจภาณัฐการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
13 16406240 นางสาว อนันตญา บุญชูวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
14 16400983 นาย อภิเศรษฐ์ ชัยศิริ มอ.วิทยานุสรณ์ 
15 16406595 นางสาว อาภัสรา วุฒิศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
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โควตาจังหวัดพังงา จ านวน 3 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16406342 นางสาว ชนกนันท์ โอมาก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16406389 นางสาว ณัฐกมล เพชรวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16405722 นางสาว ดั่งแดนฝัน จีวะรัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ 

 

โควตาจังหวัดตรัง จ านวน 20 คน เรียงช่ือตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16406214 นาย กันตพงศ ์เพ็ญนิ่ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16406265 นางสาว กัลย์สุดา ศรีชัย บูรณะร าลึก 
3 16406574 นาย เกษมสันต์ แพงมี บูรณะร าลึก 
4 16406294 นาย เจษฎากร ทวนชีพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5 16406256 นางสาว ชัญญภัทร สัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 16406711 นางสาว ชิยาอร กฤษณภักดิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7 16405874 นางสาว ณัชชา ทองรอด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
8 16406338 นางสาว ณัฐชกานต ์ปาติปาเลท วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
9 16406092 นางสาว ณัฐยา อ้ันซ้าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
10 16406628 นางสาว ทิพยาภรณ์ ติ่วกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11 16405973 นาย ธีภพ ชัยทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
12 16401977 นางสาว ปณิดา แก้วมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

13 16406079 นางสาว พรเพ็ญทิพย์ ชัยศิริ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

14 16406321 นาย พลัฏฐ์ รุ่งเชวง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
15 16406618 นางสาว เพ็ญพิชชา สังข์วิสุทธิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
16 16406245 นางสาว มุกดารัตน์ ชายทุ่ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
17 16406518 นางสาว ศิโรรัตน์ ศิริตะโร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
18 16406108 นางสาว อภิรตา รักราวี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
19 16405877 นางสาว อันดา เพชรมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
20 16406413 นาย อุกฤษณ ์ตุลยกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

 

 



3 
 

 

โควตาจังหวัดภูเก็ต จ านวน 9 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16406335 นาย ก้องศิษฐ์ ปรีชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2 16406286 นางสาว ธนพร ศรีอุทัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3 16406336 นางสาว ธารน้ าทิพย ์รักษาชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4 16405893 นางสาว พรรณเลขา งานวิวัฒน์ถาวร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5 16406196 นางสาว แพรวา ค้ าชูชาติ ภูเก็ตวิทยาลัย 
6 16406617 นาย ภูริภูม ิสงวนวงศ์ขจร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7 16406073 นางสาว วสุณี รักเหย้า มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 
8 16406207 นางสาว ศิริพร สมบัติ สตรีภูเก็ต 
9 16406263 นางสาว อรไพลิน ปวงมีธรรม ภูเก็ตวิทยาลัย 
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โควตาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 23 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16402557 นางสาว กนกพิชญ์ สระวัง 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

2 16406480 นางสาว กมลรัตน์ แก้วหนูนะ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

3 16405831 นางสาว กรันฑรัตน ์ไหมนวล เบญจมราชูทิศ 
4 16406587 นาย กฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต เบญจมราชูทิศ 
5 16406723 นางสาว คัทยวรรณ ธงธวัช เบญจมราชูทิศ 
6 16402095 นางสาว ชนิษฎา มีมาก สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

7 16406638 นาย ชยณัฐ คงตรีแก้ว 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

8 16406742 นางสาว ชุตินันท์ สุขเกื้อ เบญจมราชูทิศ 
9 16406599 นางสาว โชติกา ศักดิ์ศรี เบญจมราชูทิศ 

10 16406569 นางสาว ณัฐชนก นิชานนท์ เบญจมราชูทิศ 

11 16401524 นาย ณัฐดนัย ปราชญ์นคร 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

12 16406739 นาย ณัฐภัทร ทองจีน เบญจมราชูทิศ 
13 16401447 นาย ธนัช เจริญยศ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

14 16400922 นางสาว นันทกานต ์แก้วตาทิพย์ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

15 16406664 นางสาว นันท์นภัส วิเชียร มอ.วิทยานุสรณ์ 
16 16406334 นางสาว บุญสิตา บัวหลวง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
17 16406775 นางสาว พรภวิษย์ สงนุ้ย เบญจมราชูทิศ 
18 16406536 นางสาว พิมพ์ชนก อุตรภาศ เบญจมราชูทิศ 

19 16403850 นาย วรินทร สุทธิธรรม 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

20 16406607 นาย วิศรุต รัตนมุกดา เบญจมราชูทิศ 
21 16406620 นางสาว สาลินี จ าปีพันธ์ เบญจมราชูทิศ 
22 16406363 นางสาว สุชาวดี ลีสนธิไชย เบญจมราชูทิศ 

23 16406693 นางสาว อณัฐญา บุญชะนะ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
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ก าหนดการสัมภาษณ์ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564 
วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 

 
08.00 น.   รายงานตัวผู้สัมภาษณ์ผ่าน application Zoom  ตามลิงค์ที่ก าหนด 
08.15-08.45 น.   ผู้เข้าสัมภาษณ์รับฟังค าชี้แจงขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
09.00-12.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ (ตามกลุ่มและล าดับการสัมภาษณ์) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-18.00 น.  สัมภาษณ์ (ต่อ) 
 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สิ่งส าคัญ 
ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เข้าทดสอบระบบ 

ในวันที่ 15 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
Link  / Scan QR code Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89619260558?pwd=aG45b25pUVJXaFpmSXNlOU1jZ0dIUT09 

 

https://us02web.zoom.us/j/89619260558?pwd=aG45b25pUVJXaFpmSXNlOU1jZ0dIUT09
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ข้อปฎิบัติส าหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 
***************** 

 
1. ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องเข้าสู่ระบบ Zoom ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวตนก่อนเข้าสัมภาษณ์ 
2. ตั้งชื่อเป็นชื่อและนามสกุล(ภาษาไทย) โดยไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ตัวอย่าง เช่น “ขยัน รักเรียน” 
3. ตั้งกล้อง Zoom ตามท่ีก าหนด คือ ตัวที่ 1 มุมกล้องควรกว้างพอให้เห็นอุปกรณ์บนโต๊ะ มือ แขน ล าตัว และเห็น
สิ่งรอบๆ ตัวพอสมควร และจัดภาพวิดีโอให้อยู่แนวตั้งโดยการตั้งค่าให้หมุนหน้าจออัตโนมัติ ตัวที่ 2 จากด้านหลังผู้
สัมภาษณ์ ให้เห็นมุมด้านหน้าของผู้สัมภาษณ์ 
4. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีบุคคลอ่ืนอยู่ในห้องขณะสัมภาษณ์ 
5. เปิดไมค์และกล้องตลอดเวลาการสัมภาษณ์ (ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ปิดและเปิดเท่านั้น) 
6. ไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือผ้าที่ปกปิดบริเวณใบหน้า  
7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ รวมทั้ง website และ application อ่ืนๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ส าหรับการ
สัมภาษณ์ และระบบ Zoom เท่านั้น 
8. ไม่แปะกระดาษ หรือโน๊ตย่อใดๆ ในบริเวณพ้ืนที่ห้องขณะสัมภาษณ์ 
9. ไมใ่ช้ Virtual background ในขณะสัมภาษณ์ 
10. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
11. ไมคั่ดลอก บันทึก ถ่ายภาพ หรือกระท าการใดๆ ขณะสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

"หากผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น ถือว่ามีเจตนาทุจริต 
โดยมติคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด" 


