
                          
    ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

     เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบรับตรง  โดย กสพท.   
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ตามที่กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยและคณะแพทยศาสตร ๑๒ คณะ/สถาบัน 

คณะทันตแพทยศาสตร ๕ สถาบัน ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต  และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดรับความ

เห็นชอบจาก สอท./สกอ.  นั้น  สําหรับ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ของ คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก จากระบบรับตรง กสพท.  ดังตอไปนี้   

๑ นาย กรกฏ ปุณณะนิธิ 
๒ นาย กฤชวัชร พุทธสัตบุรุษ 
๓ นางสาว กษมา เตชะพีระ 
๔ นางสาว กันตนภัส กิตยารกัษ 
๕ นาย กันตวัฒน ลปีายะคุณ 
๖ นางสาว กานติมา อ่ิมใจ 
๗ นาย กิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล 
๘ นาย กิตติพศ ศิริวงศรังสรร 
๙ นางสาว กุลิสรา พลานภุาพ 

๑๐ นาย ไกรวิทย เจริญจิตตกุล 
๑๑ นางสาว ขวัญจิรา อาชวานันทกุล 
๑๒ นาย ขวัญณพ กรศรีทิพา 
๑๓ นางสาว ขวัญรักษ แซหลือ 
๑๔ นาย คนิตพัชร เรืองกิจวัฒนากร 
๑๕ นาย จกัรกฤษณ จันทรประสิทธิ์ 

๑๖ นาย จักรภัทร บุญเรือง 
๑๗ นาย จิรัฏฐ ลิ้มมณีวิจิตร 

 
              ๑/๗ 



 

๑๘ นางสาว จีรพร มีบุญตา 
๑๙ นาย ฉันทพล ย้ิมนวล 
๒๐ นางสาว ชญานิษฐ เดชวงศญา 
๒๑ นาย ชนภัทร ชนิเวชกิจวานชิย 
๒๒ นาย ชนัญู จงสตุกวีวงศ 
๒๓ นาย ชนัยชนม เรืองเศรษฐกิจ 
๒๔ นาย ชยุต เครือละมาย 
๒๕ นาย ชวกร พงศบุญชู 
๒๖ นาย ชวิน ลิ้มประธาน 
๒๗ นางสาว ชัชสรัญ ศรีมวง 
๒๘ นาย ชัยณัฐ สุรพิชญพงศ 
๒๙ นาย ชัยพัฒน คุณพนิชกิจ 
๓๐ นาย ชานนท รสมาลา 
๓๑ นางสาว ชุติมณฑน สิมะขจรเกียรติ 
๓๒ นาย ฐติิบุตร ธีรสรเดช 
๓๓ นางสาว ณวรรณ ชีวะสุทโธ 
๓๔ นางสาว ณัฏฐภัทร ขัตตินานนท 
๓๕ นางสาว ณฐักฤตา ผลพานิชย 
๓๖ นาย ณัฐชนน ศิริมหัทธนะกุล 
๓๗ นาย ณัฐชนน สวยสม 
๓๘ นาย ณัฐชัย พุทธธีรภาพ 
๓๙ นางสาว ณัฐธดิา จันทกลิ่น 
๔๐ นางสาว ณัฐนรี ฉันทวานิช 
๔๑ นาย ณัฐพงศ ตันตะยาภิรมยกุล 
๔๒ นางสาว ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล 
๔๓ นาย ณัฐวุฒิ ศักดามินทร 
๔๔ นางสาว ณชิกานต ใจสุทธิ 
๔๕ นางสาว ณิชกุล จารุศิริพิพัฒน 

 
  
          ๒/๗ 
 



 

๔๖ นางสาว ณิชารีย ชยัศุจยากร 
๔๗ นาย ทวิากร แสงชมภ ู
๔๘ นาย ธนกร ธรรมิกสกุล 
๔๙ นาย ธนกฤต อารมณชื่น 
๕๐ นาย ธนทัต สิริปฐมภูษิต 
๕๑ นาย ธนนันท ตันตยากร 
๕๒ นาย ธนวิชญ วุฒิมงคลชัย 
๕๓ นาย ธนสกัก พันธุวิชาติกุล 
๕๔ นาย ธนะภัทร นิมมานเกียรติกุล 
๕๕ นาย ธนัท ธนโชติกุลธร 
๕๖ นางสาว ธนากานต อินทรชวย 
๕๗ นาย ธรณเทพ วิจติรคุณากร 
๕๘ นางสาว ธรรมพร ดานภักดี 
๕๙ นางสาว ธญักร จิระคุณากร 
๖๐ นางสาว ธันยพร สันติวิริยผดุง 
๖๑ นาย ธติิ เจษฎารมย 
๖๒ นาย ธีรดนย บรรณโศภิษฐ 
๖๓ นาย ธีรเดช สวธานันท 
๖๔ นาย ธีรวัต ณรงครัตน 
๖๕ นาย นภนต วงศกําทอง 
๖๖ นาย นรัสถ ลี้ศิริสรรพ 
๖๗ นาย นรุตม ทองขาว 
๖๘ นางสาว นันทนภัส ปยชยัเศรษฐ 
๖๙ นางสาว นันทิชา ชื่นปกรณ 
๗๐ นางสาว นิชานาถ พงษสุทธิพาณิชย 
๗๑ นาย นิธิรุจน กิตติธีระพัฒน 
๗๒ นางสาว นิสา จิ๋วทา 
๗๓ นางสาว บัณฑิตา อุดมพิพัฒน 

 
          ๓ / ๗ 
 
 
 



 

๗๔ นาย บูรณะ เขียนแกว 
๗๕ นางสาว ปฐมา จาตุนิตานนท 
๗๖ นางสาว ปภาวรินทร ปรัชญาจุฑา 
๗๗ นางสาว ปริชญา ประถมบุตร 
๗๘ นางสาว ปริยาภรณ พิศุทธสินธุ 
๗๙ นางสาว ปญจพาณ สุวรรณมาลี 
๘๐ นางสาว ปาณิสรา ตันติกิตติ 
๘๑ นางสาว ปาณิสรา ศรีสุวรรณนิเวศ 
๘๒ นางสาว ปนธิศา นิสากรเสน 
๘๓ นาย ปยะทัต วิสิทธิ์กําธร 
๘๔ นาย ปโยรส บุรถาวร 
๘๕ นางสาว ปุณฑริกา พชิญกานต 
๘๖ นางสาว เปมกิา สาสนทาญาติ 
๘๗ นางสาว เปมกิา ยินดียม 
๘๘ นาย พชร แสงงามมงคล 
๘๙ นาย พนธกร บุญเกิด 
๙๐ นางสาว พรรษวัช วิภาสสุวรรณ 
๙๑ นางสาว พริมา รุงรัตนาอุบล 
๙๒ นาย พศวัต สรุบถโสภณ 
๙๓ นางสาว พัณณิตา ตระกูลสัจจาวัตร 
๙๔ นางสาว พัทธวรรณ พัทธนันทพงศ 
๙๕ นาย พชิชากร พวงพรศรี 
๙๖ นางสาว พิชชาทร ศุภกิจจานุสันต์ิ 
๙๗ นางสาว พิชชาพร จงย่ังยืนวงศ 
๙๘ นางสาว พิมณภัทร อารีวงศวริศ 
๙๙ นางสาว พิมพชนก รุงวรโศภิต 

๑๐๐ นางสาว พิสชา ต้ังตระกูลวงศ 
๑๐๑ นาย พีรพัฒน เลิศวิราม 

 
           
          ๔/๗ 
 
 



 

๑๐๒ นางสาว พุทธธิดา กิจดํารงวัฒนกุล 
๑๐๓ นางสาว แพรวา จิรากูลสวัสด์ิ 
๑๐๔ นาย ไพฑูรย สุขสบาย 
๑๐๕ นาย ภัณเชษฐ เหรียญวิจิตร 
๑๐๖ นางสาว ภัทรศยา ฤกษรัตน 
๑๐๗ นาย ภาดล ชํานินาวากุล 
๑๐๘ นางสาว ภูริชญา ภูริวัฒน 
๑๐๙ นาย ภวูกฤต นิธิรุงเรือง 
๑๑๐ นางสาว มานิดา โรจนเสถียร 
๑๑๑ นางสาว มิ่งขวัญ คูกจิติเกษม 
๑๑๒ นางสาว มุทิตา ชัชวาลวิรุฬห 
๑๑๓ นาย เมธัส ต้ังเทียนทอง 
๑๑๔ นาย เมธาพัฒน บุญย่ิงสถิตย 
๑๑๕ นางสาว เมลินี อโณทัย 
๑๑๖ นางสาว ยศมล ทองออน 
๑๑๗ นางสาว รับขวัญ ขันธวิทย 
๑๑๘ นาย วงศภัสสร อัญชลีนุกูล 
๑๑๙ นาย วทัญู พิทักษนิติ 
๑๒๐ นางสาว วรนันทน คุณวโรตม 
๑๒๑ นาย วรรณรัตน ธนปญญาวรกุล 
๑๒๒ นางสาว วรรณวรางค เพิ่มพรสกุล 
๑๒๓ นาย วรวิช มนตรีเลิศรัศมี 
๑๒๔ นาย วรวุฒิ ชลศิราพงศ 
๑๒๕ นางสาว วรางคณา ทองเปรม 
๑๒๖ นางสาว วริศรา พงศาพิชณ 
๑๒๗ นาย วรุตร ขจรฤทธิ์ 
๑๒๘ นาย วสพุงษ ศรีขวัญ 
๑๒๙ นาย วสพุล โรจนศิริปญญากุล 

           
๕ / ๗ 

 
 
 



 
 

๑๓๐ นาย วัชรพล เสริมพรวิวัฒน 
๑๓๑ นางสาว วัชรี อมรไพโรจน 
๑๓๒ นางสาว วาสวรรณ เขียนดวงจันทร 
๑๓๓ นาย วิชชากร ปุณยกนก 
๑๓๔ นาย วิชญสุพิทย สุคันธวณิช 
๑๓๕ นาย ศรรักษ วิสุทธิโกศล 
๑๓๖ นางสาว ศรัญยา จรางเดช 
๑๓๗ นาย ศรีสกุล คมวิชาย่ังยืน 
๑๓๘ นาย ศิรพัชร พงศหรรษา 
๑๓๙ นาย ศิวัช ต้ังติรชัย 
๑๔๐ นาย ศุภกร ไชยการ 
๑๔๑ นาย ศุภณัฐ โชติชวาลรัตนกุล 
๑๔๒ นางสาว สรัชนันท บุษราคัมวดี 
๑๔๓ นางสาว สริตา เสถียรภาพงษ 
๑๔๔ นาย สหรัฐ ปองมงคล 
๑๔๕ นาย สาโรจน สุริวงศ 
๑๔๖ นาย สิทธิชน ชางพลายแกว 
๑๔๗ นางสาว สิรินทร ต้ังเจริญเสถียร 
๑๔๘ นางสาว สิริภา บํารุงเทียน 
๑๔๙ นางสาว สชุาวดี โตรกัษาสกุล 
๑๕๐ นางสาว สุทธิดา ตะพานวงศ 
๑๕๑ นางสาว สุธิดา ภัคสรรพมงคล 
๑๕๒ นางสาว สุธีมนต โลหะพัฒนบํารุง 
๑๕๓ นางสาว สวุารี แซหลี 
๑๕๔ นางสาว อทิตยา ทิพยสุขุม 
๑๕๕ นาย อภิวัฒน จงหมายลกัษณ 
๑๕๖ นางสาว อภิสรา ทรัพยทวีธนกิจ 
๑๕๗ นางสาว อมราวดี เทศกาล 

           
๖ / ๗ 

 
 



 
 

๑๕๘ นางสาว อรณิชชา วัฒนวิจิตร 
๑๕๙ นาย อานนท เตชะพงศธร 
๑๖๐ นาย อานันท เตชะพงศธร 
๑๖๑ นางสาว อารยา ชินพัณณ 
๑๖๒ นางสาว อุรัษญา อํานวยพล 

           
 
 ผูผานการคัดเลือกทุกคน    ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิดี  จะตองยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับ สอท. ภายในวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๖  

ทั้งน้ี  ผลคะแนน ONET ของผูผานการคัดเลือกทุกคนตองเปนไปตามเกณฑท่ี กสพท. กําหนด จงึจะถือวามี

คุณสมบัติครบถวนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษา และ ตองสงผลคะแนน ONET , หลกัฐาน

จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายพรอมผลการศึกษาตลอดหลกัสูตร (GPAX) ใหรองคณบดีฝาย

การศึกษา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหนักศึกษา

ติดตามขอมลูการดําเนนิการเก่ียวของดานการศึกษาของคณะฯ     เพื่อถือปฏบิัติอยางเครงครัดตอไป ไดที่  

                     website : www.student.mahidol.ac.th/newstudent56  หรือ  

                                   www.ra.mahidol.ac.th/   หรือ  

                                   http://www.ra.mahidol.ac.th/mededrama      

     
    
 
  ประกาศ  ณ วันที่   ๒๖    กุมภาพนัธ    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     
       
                                                                               
                                                                (ศาสตราจารยวินิต  พัวประดิษฐ )                   
                                                   คณบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี              
            
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
           ๗/๗ 
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