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สอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

             รายช่ือผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๑๘ คน ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
1 621028 จ่าเอก ธนากร ฝ้ายขาว 
2 626010 นางสาว ศิริอนันต์ ชอบกตัญญู 
3 636002 นางสาว ปิ่นมณี ผิวนวล 
4 632001 นางสาว นิรชา ไชยนิลวงค์ 
5 636005 นาย สิทธิโชค ห้วยลึก 
6 636006 นางสาว สุไลญา ข านุรักษ์ 
7 632002 นาย นิพนธ์ ไกรเกริกเกียรติ 
8 626006 นางสาว อังสนา หยาตา 
9 632003 นาย อภิเชษฐ พลนามอินทร์ 

10 624025 นางสาว ปาริชาติ วันดี 
11 632004 นาย ทรงวุธ วุฒิสิทธิ ์
12 632005 นางสาว ชนิดา เหรียญทอง 
13 604004 นางสาว สุพรรณญา สารี 
14 633001 นางสาว ฐิติมา หมอกไสย์ 
15 633002 นางสาว สิราวรรณ ดาวศรี 
16 636009 นาย พีรภัทร จอมสูงเนิน 
17 621032 จ่าเอก นันทวัฒน์ ตุ่นทอง 
18 632006 นางสาว รัชนีกร พรมแก้ว 
19 632007 นาย สุรเชษฐ์ เวชสิทธิ ์
20 622014 นางสาว อลิษา มหาคุต 
21 631001 จ่าโท ณัฐภพ โททอง 
22 636010 นางสาว อารยา หมาดสตูล 
23 612010 นางสาว นิภารัตน์ มั่นศักดิ์ 
24 636011 นางสาว รุ่งไพลิน นุ่มทอง 
25 631002 จ่าโท พีรพงษ์ เพียวิเศษ 
26 632008 นางสาว 

 
 
 
 

กัญญาณัฐ วงศ์ใหญ่ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
27 634002 นางสาว กัญญาพัชร ศรแทน 
28 631003 จ่าโท กมลชัย สมประสงค์ 
29 616015 นาย อุสหมาน ส ามะเนี๊ยะ 
30 624003 นางสาว เมย์วิกา นามมาลา 
31 600052 นาง ฐิตินันท์ สมฤทธิ์ 
32 631004 จ่าโท ชินโชต ิ เหมฤดี 
33 616004 นางสาว วราภรณ์ อินขาว 
34 633004 นางสาว รัชนี อมรเลิศไพบูลย์ 
35 636012 นางสาว ศศิประภา สิทธิรักษ์ 
36 633005 นางสาว สุวิมล คณาคม 
37 636013 นางสาว อัญชลี ศรีมณี 
38 606012 นาย กานต์พิมล หลาบสุภา 
39 606010 นาย ฟาอีส สาลี 
40 621026 จ่าเอก รัชภูม ิ แหลมไธสง 
41 633006 นาย พงศธร ทองพรมราช 
42 632009 นางสาว จันทณี วุฒิวงศ์โชติกุล 
43 632010 นางสาว หนึ่งกัลยา ส าราญบ ารุง 
44 632011 นางสาว กัญญาพัชญ์ ศรีสุข 
45 631007 จ่าโท อาทิตย์ กองทรัพย์ 
46 632012 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมณี 
47 604027 นางสาว อรปรียา วายุระกุล 
48 633007 นางสาว ชนัญชิดา ปัญญาสงค์ 
49 636014 นางสาว ระพีพรรณ ตวงพิทักษ์พงศ์ 
50 623006 นาย อภิวัฒน์ คุ้มสุข 
51 631008 นาย กมลเทพ รักประสงค์ 
52 636015 นางสาว จริยา ผึ้งแดง 
53 632013 นาง อักษราพรรณ ใจเย็น 
54 626005 นาย ธัญญาวีย์ อับดุลลาเตะ 
55 631009 จ่าโท ภัควันต์ การุญ 
56 636016 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์เมธา 
57 632014 นางสาว ดวงนฤมล เม็งคาม 
58 634009 นาย ชาญยุทธ โพธิมากูล 
59 635001 นางสาว อารีรัตน์ ท าน ุ
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
60 612012 นางสาว พรภิมล ทั่งถิร 
61 636017 นางสาว สุนิษา สุประทุม 
62 632029 นาย สืบพงษ์ สระอุบล 
63 631018 จ่าเอก พิเชฐ กันตา 
64 634007 นางสาว กัญญารัตน์ อยู่ประพิส 
65 634008 นางสาว นิสากร แกล้วเกษตรกรณ์ 
66 632015 นางสาว ลภัสรดา เชื้อเมืองพาน 
67 636018 นางสาว ซากีฟา พิกุลจร 
68 632016 นางสาว ปิยะกาญจณ์ ธาราวนาพิทักษ์ 
69 634003 นาย หรรษา ตาสุสี 
70 600068 จ่าอากาศเอก ภานุพัฒน์ พานเหล็ก 
71 632017 นางสาว วิริยา เชื้อสาวะถี 
72 636019 นาย กัมปนาท แก้วค า 
73 632018 นางสาว กิ่งทอง พรรณการ 
74 632019 นางสาว ภัทราวรรณ เข็มอินทร์ 
75 621030 จ่าเอก พิสิทธิ์ แบ่งศิลป์ 
76 633010 นางสาว กัลย์สุดา เสาะสืบงาม 
77 632020 นางสาว ชนิสรา กุลราช 
78 621004 จ่าเอก ณัฐวุฒิ ลั่นขันธ์ 
79 632021 นางสาว อัยรารัตน์ โกศล 
80 632022 นาย ธวัชชัย เหรียญทอง 
81 621003 จ่าเอก ธนาธิป เสนารักษ์ 
82 636020 นางสาว สุรัสวด ี อักษรสวัสดิ์ 
83 631011 จ่าโท ศวีระ อ้นเนตร 
84 636021 นางสาว เกศรินทร์ แก้วรัตน์ 
85 631012 จ่าโท กันต์ สว่างอารมณ์ 
86 635002 นางสาว สุพรรณี พลชารี 
87 632024 นางสาว ดลยา มงคลชาติ 
88 632025 นาย ธีรภัทร์ สูฝน 
89 631016 จ่าเอก วิศิษ ทิพย์กองลาศ 
90 636022 นางสาว ปาลิตา คงชาติ 
91 632026 นางสาว รัชธิชา อินต๊ะวิชัย 
92 625015 นางสาว มิ่งกมล จันทร์แย้ม 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
93 631013 จ่าโท สุพิรัตน์ ทรัพย์สมาน 
94 623011 นางสาว วันวิสา สุรเดช 
95 632027 นางสาว กัญภร พิชัยธนการ 
96 606004 นางสาว ปิยนุช เหล็มโสะ 
97 634004 นางสาว ศศิธร วงษ์เวช 
98 632028 นางสาว อารีญา ผายสียวน 
99 634005 นาย ธนพล พรหมมา 

100 631014 นาย อาทิตย์ คงทิม 
101 633013 นางสาว รักษ์ขณา ศรีนาฎนาวา 
102 633014 นางสาว ศิริลักษณ์ แพงงาม 
103 624032 นางสาว พราวแพรว เพาะปลูก 
104 624042 นางสาว ปนัดดา เขตตะ 
105 634010 นางสาว สมฤทัย บุตรโสม 
106 625021 นางสาว ปิยดามาช เทศประสิทธิ์ 
107 622008 นางสาว ณัฏฐ์นรี ทายะ 
108 636023 นางสาว ซูซันนา สาลี 
109 630003 พันจ่าเอก ภูวนัย ภักดีพงษ์ 
110 633015 นางสาว อาทิตติยา ยัญศรี 
111 633016 นาย ภูวนัย นุชเวช 
112 621015 จ่าเอก ณัฐพล จันทาพูน 
113 630004 พันจ่าโท วัชรพล โรจน์วัฒวุฒิ 
114 631015 นาย ปวริศร ทวีวงษ ์
115 636024 นางสาว อมรรัตน์ คงคล้าย 
116 630006 พันจ่าโท ธวัชชัย อุตรา 
117 616008 นางสาว อาลิสา หาดดี 
118 594012 นางสาว พวงมณี แสนกล้า 

 


