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สอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

          รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๒๐ คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

๑ 612019 นางสาว ชนากานต์ สินคุ่ย 
๒ 615014 นางสาว สุนันทา จินดาพลอย 
๓ 636001 นางสาว รังสิกานต์ บุญสิทธิ์ 
๔ 636002 นางสาว ปิ่นมณี ผิวนวล 
๕ 636003 นางสาว วิไลพร โสมคง 
๖ 636004 นางสาว อัมพิกา เรืองแจ้ง 
๗ 632001 นางสาว นิรชา ไชยนิลวงค์ 
๘ 636005 นาย สิทธิโชค ห้วยลึก 
๙ 636006 นางสาว สุไลญา ข านุรักษ์ 

๑๐ 632002 นาย นิพนธ์ ไกรเกริกเกียรติ 
๑๑ 625002 นางสาว ศิรารัตน์ พันธุ์ไม้ 
๑๒ 626006 นางสาว อังสนา หยาตา 
๑๓ 624030 นางสาว สุชาฎา ไวยุพัทธีย์ 
๑๔ 632003 นาย อภิเชษฐ พลนามอินทร์ 
๑๕ 624039 นางสาว ชนนิกานต์ พ่ึงสังข์ 
๑๖ 632004 นาย ทรงวุธ วุฒิสิทธิ ์
๑๗ 632005 นางสาว ชนิดา เหรียญทอง 
๑๘ 636007 นางสาว ตุลารักษ์ สิงหบ ารุง 
๑๙ 634001 นาย ฑิชากร หอมสมบัติ 
๒๐ 633002 นางสาว สิราวรรณ ดาวศรี 
๒๑ 626015 นางสาว ชาลินี แซ่ตั้ง 
๒๒ 636009 นาย พีรภัทร จอมสูงเนิน 
๒๓ 632006 นางสาว รัชนีกร พรมแก้ว 
๒๔ 632007 นาย สุรเชษฐ์ เวชสิทธิ ์
๒๕ 633003 นางสาว สุนิสา ทศไกร 
๒๖ 603018 นางสาว กมลรัตน์ แวงวรรณ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๒๗ 631001 จ่าโท ณัฐภพ โททอง 
๒๘ 636010 นางสาว อารยา หมาดสตูล 
๒๙ 636011 นางสาว รุ่งไพลิน นุ่มทอง 
๓๐ 631002 จ่าโท พีรพงษ์ เพียวิเศษ 
๓๑ 632008 นางสาว กัญญาณัฐ วงศ์ใหญ่ 
๓๒ 634002 นางสาว กัญญาพัชร ศรแทน 
๓๓ 631003 จ่าโท กมลชัย สมประสงค์ 
๓๔ 616015 นาย อุสหมาน ส ามะเนี๊ยะ 
๓๕ 624003 นางสาว เมย์วิกา นามมาลา 
๓๖ 600052 นาง ฐิตินันท์ สมฤทธิ์ 
๓๗ 631004 จ่าโท ชินโชต ิ เหมฤดี 
๓๘ 616004 นางสาว วราภรณ์ อินขาว 
๓๙ 633004 นางสาว รัชนี อมรเลิศไพบูลย์ 
๔๐ 636012 นางสาว ศศิประภา สิทธิรักษ์ 
๔๑ 633005 นางสาว สุวิมล คณาคม 
๔๒ 636013 นางสาว อัญชลี ศรีมณี 
๔๓ 621026 จ่าเอก รัชภูม ิ แหลมไธสง 
๔๔ 633006 นาย พงศธร ทองพรมราช 
๔๕ 632009 นางสาว จันทณี วุฒิวงศ์โชติกุล 
๔๖ 632010 นางสาว หนึ่งกัลยา ส าราญบ ารุง 
๔๗ 632011 นางสาว กัญญาพัชญ์ ศรีสุข 
๔๘ 631007 จ่าโท อาทิตย์ กองทรัพย์ 
๔๙ 632012 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมณี 
๕๐ 633007 นางสาว ชนัญชิดา ปัญญาสงค์ 
๕๑ 636014 นางสาว ระพีพรรณ ตวงพิทักษ์พงศ์ 
๕๒ 631008 นาย กมลเทพ รักประสงค์ 
๕๓ 636015 นางสาว จริยา ผึ้งแดง 
๕๔ 632013 นาง อักษราพรรณ ใจเย็น 
๕๕ 631009 จ่าโท ภัควันต์ การุญ 
๕๖ 636016 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์เมธา 
๕๗ 632014 นางสาว ดวงนฤมล เม็งคาม 
๕๘ 634009 นาย ชาญยุทธ โพธิมากูล 
๕๙ 635001 นางสาว อารีรัตน์ ท าน ุ
๖๐ 633008 นางสาว สุนิสา จันทร์สูงเนิน 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๖๑ 600066 นาย วัชรินทร์ สุขแสน 
๖๒ 636017 นางสาว สุนิษา สุประทุม 
๖๓ 632015 นางสาว ลภัสรดา เชื้อเมืองพาน 
๖๔ 636018 นางสาว ซากีฟา พิกุลจร 
๖๕ 632016 นางสาว ปิยะกาญจณ์ ธาราวนาพิทักษ์ 
๖๖ 630007 นางสาว อมรรัตน์ ไพโรจน์ 
๖๗ 634003 นาย หรรษา ตาสุสี 
๖๘ 600068 จ่าอากาศเอก ภานุพัฒน์ พานเหล็ก 
๖๙ 632017 นางสาว วิริยา เชื้อสาวะถี 
๗๐ 633009 นาย วชิรวิทย ์ โมนาต ิ
๗๑ 636019 นาย กัมปนาท แก้วค า 
๗๒ 632018 นางสาว กิ่งทอง พรรณการ 
๗๓ 632019 นางสาว ภัทราวรรณ เข็มอินทร์ 
๗๔ 630001 พันจ่าเอก นัฐกิตติ ์ อาชารณชัย 
๗๕ 633010 นางสา วกัลย์สุดา เสาะสืบงาม 
๗๖ 632020 นางสาว ชนิสรา กุลราช 
๗๗ 632021 นางสาว อัยรารัตน์ โกศล 
๗๘ 632022 นาย ธวัชชัย เหรียญทอง 
๗๙ 621003 จ่าเอก ธนาธิป เสนารักษ์ 
๘๐ 636020 นางสาว สุรัสวด ี อักษรสวัสดิ์ 
๘๑ 631011 จ่าโท ศวีระ อันเนตร 
๘๒ 636021 นางสาว เกศรินทร์ แก้วรัตน์ 
๘๓ 631012 จ่าโท กันต์ สว่างอารมณ์ 
๘๔ 635002 นางสาว สุพรรณี พลชารี 
๘๕ 635003 นางสาว ชฎาพร ลายละเอียด 
๘๖ 632023 นางสาว กมลกานต์ ชัยหาญ 
๘๗ 632024 นางสาว ดลยา มงคลชาติ 
๘๘ 632025 นาย ธีรภัทร์ สูฝน 
๘๙ 633011 นางสาว อาทิติยา ทองล้น 
๙๐ 633012 นางสาว ฐิตาภรณ์ บูรวงค ์
๙๑ 631016 จ่าเอก วิศิษ ทิพย์กองลาศ 
๙๒ 636022 นางสาว ปาลิตา คงชาติ 
๙๓ 632026 นางสาว รัชธิชา อินต๊ะวิชัย 
๙๔ 631013 จ่าโท สุพิรัตน์ ทรัพย์สมาน 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๙๕ 630002 พันจ่าเอก เกริกฤทธิ์ ธรรมศร 
๙๖ 632027 นางสาว กัญภร พิชัยธนการ 
๙๗ 634004 นางสาว ศศิธร วงษ์เวช 
๙๘ 632028 นางสาว อารีญา ผายสียวน 
๙๙ 634005 นาย ธนพล พรหมมา 

๑๐๐ 634006 นาย ณรงค์ศักดิ์ รอสวัสดิ์ 
๑๐๑ 631014 นาย อาทิตย์ คงทิม 
๑๐๒ 633013 นางสาว รักษ์ขณา ศรีนาฎนาวา 
๑๐๓ 633014 นางสาว ศิริลักษณ์ แพงงาม 
๑๐๔ 624042 นางสาว ปนัดดา เขตตะ 
๑๐๕ 634010 นางสาว สมฤทัย บุตรโสม 
๑๐๖ 636023 นางสาว ซูซันนา สาลี 
๑๐๗ 630003 พันจ่าเอก ภูวนัย ภักดีพงษ์ 
๑๐๘ 633015 นางสาว อาทิตติยา ยัญศรี 
๑๐๙ 633016 นาย ภูวนัย นุชเวช 
๑๑๐ 621015 จ่าเอก ณัฐพล จันทาพูน 
๑๑๑ 630004 พันจ่าโท วัชรพล โรจน์วัฒวุฒิ 
๑๑๒ 631015 นาย ปวริศร ทวีวงษ ์
๑๑๓ 636024 นางสาว อมรรัตน์ คงคล้าย 
๑๑๔ 630006 พันจ่าโท ธวัชชัย อุตรา 
๑๑๕ 616008 นางสาว อาลิสา หาดดี 
๑๑๖ 632029 นาย สืบพงษ์ สระอุบล 
๑๑๗ 634007 นางสาว กัญญารัตน์ อยู่ประพิส 
๑๑๘ 616009 นางสาว สุภนัทธ ์ ทองทวี 
๑๑๙ 631018 จ่าเอก พิเชฐ กันตา 
๑๒๐ 634008 นางสาว นิสากร แกล้วเกษตรกรณ์ 

 
 


