
 

 
 

       ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้ด าเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  จาก
ระบบโควตา โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบรับตรง   ร่วมกับกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในระบบ Clearing House  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖    เรียงตามล าดับตัวอักษร  ดังนี้ 

 

๑ นางสาว   แก้วตา จีระประดิษฐ 

๒ นาย กรกฏ ปุณณะนิธิ 

๓ นาย กฤชวัชร์ พุทธสัตบุรุษ 

๔ นางสาว กษมา เตชะพีระ 

๕ นางสาว กันต์นภัส กิตยารักษ์ 

๖ นาย กันตวัฒน์ ลีปายะคุณ 

๗ นางสาว กานติมา อ่ิมใจ 

๘ นาย กิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล 

๙ นาย กิตติพศ ศิริวงศ์รังสรร 

๑๐ นางสาว กุลิสรา พลานุภาพ 

๑๑ นาย ไกรวิทย์ เจริญจิตต์กุล 

๑๒ นางสาว  ขนิษฐา   ปานส าเนียง 

๑๓ นางสาว ขวัญจิรา อาชวานันทกุล 

๑๔ นาย ขวัญณพ กรศรีทิพา     
    
    

หน้า  ๑/๖    



 

 
    

๑๕ นางสาว ขวัญรักษ์ แซ่หลือ 

๑๖ นาย   คณิน   ลีอารีย์กุล 

๑๗ นาย คนิตพัชร์ เรืองกิจวัฒนากร 

๑๘ นาย จักรกฤษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

๑๙ นาย จักรภัทร บุญเรือง 

๒๐ นาย จิรัฏฐ์ ลิ้มมณีวิจิตร 

๒๑ นาย จิรายุ นิ่มวนาดอน 

๒๒ นางสาว จีรพร มีบุญตา 

๒๓ นาย ฉันทพล ยิ้มนวล 

๒๔ นางสาว ชญานิษฐ์ เดชวงศ์ญา 

๒๕ นาย ชนกชนม์ คงเกริกเกียรติ 

๒๖ นาย ชนภัทร ชินเวชกิจวานิชย์ 

๒๗ นาย ชนัญญู จงสุตกวีวงศ์ 

๒๘ นาย ชนัยชนม์ เรืองเศรษฐกิจ 

๒๙ นาย ชยุต เครือละม้าย 

๓๐ นาย ชวกร พงศ์บุญชู 

๓๑ นาย ชวิน ลิ้มประธาน 

๓๒ นางสาว ชัชสรัญ ศรีม่วง 

๓๓ นาย ชัยณัฐ สุรพิชญ์พงศ์ 

๓๔ นาย ชัยพัฒน์ คุณพนิชกิจ 

๓๕ นาย ชานนท์ รสมาลา 
 

   

๓๖ นางสาว ชุติมณฑน์ สิมะขจรเกียรติ 

๓๗ นาย ฐิติบุตร ธีรสรเดช 

๓๘ นางสาว ณวรรณ ชีวะสุทโธ 

๓๙ นางสาว ณัฏฐภัทร ขัตตินานนท์ 

๔๐ นางสาว ณัฐกฤตา ผลพานิชย ์

๔๑ นาย ณัฐชนน ศิริมหัทธนะกุล 

   
    



 

 
 

    

๔๒ นาย ณัฐชนน สวยสม 

๔๓ นาย ณัฐชัย พุทธธีรภาพ 

๔๔ นางสาว   ณัฐฌา   แต่ตรงจิตต์ 

๔๕ นางสาว ณัฐธิดา จันทกลิ่น 

๔๖ นางสาว ณัฐนรี ฉันทวานิช 

๔๗ นาย ณัฐพงศ ์ ตันตะยาภิรมย์กุล 

๔๘ นางสาว ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล 

๔๙ นาย ณัฐวุฒิ ศักดามินทร์ 

๕๐ นางสาว ณิชกานต์ ใจสุทธิ 

๕๑ นางสาว ณิชกุล จารุศิริพิพัฒน์ 

๕๒ นางสาว ณิชารีย์ ชัยศุจยากร 

๕๓ นาย ถวิต เบญจพงศาพันธุ์ 

๕๔ นาย ทิวากร แสงชมภ ู

๕๕ นาย ธนกร ธรรมิกสกุล 

๕๖ นาย ธนกฤต อารมณ์ชื่น 

๕๗ นาย ธนทัต สิริปฐมภูษิต 

๕๘ นาย ธนนันท์ ตันตยากร 

๕๙ นาย ธนวิชญ์ วุฒิมงคลชัย 

๖๐ นาย ธนสักก์ พันธุ์วิชาติกุล 

๖๑ นาย ธนะภัทร นิมมานเกียรติกุล 
 

   

๖๒ นาย ธนัท ธนโชติกุลธร 

๖๓ นางสาว ธนากานต์ อินทร์ช่วย 

๖๔ นาย ธรณ์เทพ วิจิตรคุณากร 

๖๕ นางสาว ธรรมพร ด่านภักดี 

๖๖ นางสาว ธัญกร จิระคุณากร 

๖๗ นางสาว ธันยพร สันติวิริยผดุง 
 

   
    

หน้า  ๓/๖    



 

 
    

๖๘ นาย ธิต ิ เจษฎารมย ์

๖๙ นาย ธีรดนย์ บรรณโศภิษฐ์ 

๗๐ นาย ธีรเดช สวธานันท์ 

๗๑ นาย ธีรวัต ณรงค์รัตน์ 

๗๒ นาย นภนต์ วงศ์ก าทอง 

๗๓ นาย นรัสถ์ ลี้ศิริสรรพ์ 

๗๔ นาย นรุตม์ ทองขาว 

๗๕ นางสาว นันท์นภัส ปิยชัยเศรษฐ์ 

๗๖ นางสาว นันทิชา ชื่นปกรณ์ 

๗๗ นางสาว นิชานาถ พงษ์สุทธิพาณิชย์ 

๗๘ นาย นิธิรุจน์ กิตติธีระพัฒน์ 

๗๙ นางสาว นิสา จิ๋วทา 

๘๐ นางสาว บัณฑิตา อุดมพิพัฒน์ 

๘๑ นาย บูรณะ เขียนแก้ว 

๘๒ นางสาว ปฐมา จาตุนิตานนท์ 

๘๓ นางสาว ปภาวรินทร์ ปรัชญาจุฑา 

๘๔ นางสาว ปริชญา ประถมบุตร 

๘๕ นางสาว ปริยาภรณ์ พิศุทธ์สินธุ์ 

๘๖ นาย   ปวเรศ   ชุติมานนท์ 

๘๗ นางสาว ปัญจพาณ์ สุวรรณมาลี 

๘๘ นางสาว   ปัญชลิตา   วรกันต์กุล 

๘๙ นางสาว ปาณิสรา ตันติกิตติ 

๙๐ นางสาว ปาณิสรา ศรีสุวรรณนิเวศ 

๙๑ นางสาว ปิ่นธิศา นิสากรเสน 

๙๒ นาย ปิยะทัต วิสิทธิ์ก าธร 

๙๓ นาย ปิโยรส บุรถาวร 

๙๔ นางสาว ปุณฑริกา พิชญกานต์ 
หน้า  ๔/๖    



 

    
    

๙๕ นางสาว เปมิกา สาสนทาญาติ 

๙๖ นางสาว เปมิกา ยินดียม 

๙๗ นาย พชร แสงงามมงคล 

๙๘ นาย พนธกร บุญเกิด 

๙๙ นางสาว   พรทิพา   ศรีวัฒนา 

๑๐๐ นางสาว พรรษวัช วิภาสสุวรรณ 

๑๐๑ นางสาว พริมา รุ่งรัตนาอุบล 

๑๐๒ นาย พศวัต สุรบถโสภณ 

๑๐๓ นางสาว พัณณิตา ตระกูลสัจจาวัตร 

๑๐๔ นางสาว พัทธวรรณ พัทธนันทพงศ์ 

๑๐๕ นาย พิชชากร พวงพรศรี 

๑๐๖ นางสาว พิชชาทร ศุภกิจจานุสันต์ิ 

๑๐๗ นางสาว พิชชาพร จงยั่งยืนวงศ์ 

๑๐๘ นาย   พิชญ์   สุวรรณเศรษฐ์ 

๑๐๙ นางสาว พิมณภัทร์ อารีวงศ์วริศ 

๑๑๐ นางสาว พิมพ์ชนก รุ่งวรโศภิต 

๑๑๑ นางสาว พิสชา ต้ังตระกูลวงศ์ 

๑๑๒ นาย พีรพัฒน์ เลิศวิราม 

๑๑๓ นางสาว พุทธธิดา กิจด ารงวัฒนกุล 

๑๑๔ นางสาว แพรวา จิรากูลสวัสด์ิ 

๑๑๕ นาย ไพฑูรย ์ สุขสบาย 

๑๑๖ นาย ภัณเชษฐ์ เหรียญวิจิตร์ 

๑๑๗ นางสาว ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ 

๑๑๘ นาย ภาดล ช านินาวากุล 

๑๑๙ นางสาว ภูริชญา ภูริวัฒน์ 

๑๒๐ นาย ภูวกฤต นิธิรุ่งเรือง 
หน้า  ๕/๖    

    



 

 
    

๑๒๑ นางสาว มานิดา โรจนเสถียร 

๑๒๒ นางสาว มิ่งขวัญ คูกิจติเกษม 

๑๒๓ นางสาว มุทิตา ชัชวาลวิรุฬห์ 

๑๒๔ นาย เมธัส ต้ังเทียนทอง 

๑๒๕ นาย เมธาพัฒน์ บุญยิ่งสถิตย์ 

๑๒๖ นางสาว เมลินี อโณทัย 

๑๒๗ นางสาว ยศมล ทองอ่อน 

๑๒๘ นางสาว รับขวัญ ขันธวิทย์ 

๑๒๙ นาย วงศภัสสร์ อัญชลีนุกูล 

๑๓๐ นาย วทัญญู พิทักษ์นิติ 

๑๓๑ นางสาว วรนันทน์ คุณวโรตม์ 

๑๓๒ นาย วรรณรัตน์ ธนปัญญาวรกุล 

๑๓๓ นางสาว วรรณวรางค์ เพิ่มพรสกุล 

๑๓๔ นาย วรวิช มนตรีเลิศรัศมี 

๑๓๕ นาย วรวุฒิ ชลิศราพงศ์ 

๑๓๖ นางสาว วรางคณา ทองเปรม 

๑๓๗ นางสาว วริศรา พงศาพิชณ์ 

๑๓๘ นาย วรุตร ขจรฤทธิ์ 

๑๓๙ นาย วสุพงษ์ ศรีขวัญ 

๑๔๐ นาย วสุพล โรจนศิริปญัญากุล 

๑๔๑ นาย วัชรพล เสริมพรวิวัฒน์ 

๑๔๒ นางสาว วัชรี อมรไพโรจน์ 

๑๔๓ นางสาว วาสวรรณ เขียนดวงจันทร์ 

๑๔๔ นาย วิชชากร ปุณยกนก 

๑๔๕ นาย วิชญ์สุพิทย์ สุคันธวณิช 

๑๔๖ นาย วินภพ โกวิชสกุล 

๑๔๗ นาย   ศม   ทรัพยสาร 

๑๔๘ นาย ศรรักษ์ วิสุทธิโกศล 
   

   



 

 
 

    ๑๔๙ นางสาว ศรัญยา จรางเดช 

๑๕๐ นาย ศรีสกุล คมวิชายั่งยืน 

๑๕๑ นาย ศิรพัชร พงศ์หรรษา 

๑๕๒ นาย ศิวัช ต้ังติรชัย 

๑๕๓ นาย ศุภกร ไชยการ 

๑๕๔ นาย ศุภณัฐ โชติชวาลรัตนกุล 

๑๕๕ นาย ศุภวิชญ์ ตันน าแสง 

๑๕๖ นางสาว   ศุภาพิชญ์   เมธาเศรษฐ์ 

๑๕๗ นางสาว สรัชนันท์ บุษราคัมวดี 

๑๕๘ นางสาว สริตา เสถียรภาพงษ์ 

๑๕๙ นาย สหรัฐ ปองมงคล 

๑๖๐ นาย สาโรจน์ สุริวงศ์ 

๑๖๑ นาย สิทธิชน ช้างพลายแก้ว 

๑๖๒ นางสาว สิรินทร์ ต้ังเจริญเสถียร 

๑๖๓ นางสาว สิริภา บ ารุงเทียน 

๑๖๔ นางสาว สุชาวดี โตรักษาสกุล 

๑๖๕ นางสาว สุทธิดา ตะพานวงศ์ 

๑๖๖ นางสาว สุธิดา ภัคสรรพมงคล 

๑๖๗ นางสาว สุธีมนต์ โลหะพัฒนบ ารุง 

๑๖๘ นางสาว   สุมลกาญจน์ อยู่สวัสด์ิ 

๑๖๙ นางสาว สุวารี แซ่หลี 

๑๗๐ นางสาว อทิตยา ทิพย์สุขุม 

๑๗๑ นาย อภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์ 

๑๗๒ นางสาว อภิสรา ทรัพย์ทวีธนกิจ 

๑๗๓ นาย อมรเทพ เอี่ยมธาดานัย 

๑๗๔ นางสาว อมราวดี เทศกาล 

๑๗๕ นางสาว อรณิชชา วัฒนวิจิตร 

๑๗๖ นาย อานนท์ เตชะพงศธร 
 

   



 

 
   

 
 

  ๑๗๗ นาย อานันท์ เตชะพงศธร 

๑๗๘ นางสาว  อาภากร   วิทยเจริญพงษ์ 

๑๗๙ นางสาว อารยา ชินพัณณ์ 

๑๘๐ นางสาว อุรัษญา อ านวยพล 
 

   

    
 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดให้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จากระบบโควตา / 
โครงการพิเศษ และ ระบบรับตรง  กสพท. ด าเนินการดังนี้ 

 
รายการ 

ก าหนดการ 
ระบบโควตา / 
โครงการพิเศษ 

ระบบรับตรง  กสพท. 

๑. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ 
(e-Profile) 

๒๖ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒. ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๒๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ๑๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคน ต้องส่งผลคะแนน ONET , หลักฐานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายพร้อมผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) ให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้นักศึกษา ติดตามข้อมูล
การด าเนินการเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดต่อไป ได้ที่  website : http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent56  หรือ 
www.ra.mahidol.ac.th/   หรือ    http://www.ra.mahidol.ac.th/mededrama                          

 
 
     ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

            
                   (ศาสตราจารยว์ินิต  พัวประดิษฐ์) 
                    คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี        
 

       

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent56

