
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ขั้นตอนที่ 2  

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี 
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี 

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร) 
ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2563 

        ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2563 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการปรับเปลี่ยนการประเมินขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี 
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร) ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น 

        บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินผลคะแนนวิชาเฉพาะและคะแนน 7 วิชาสามัญ 
ตามเกณฑ์การตัดสินผลการสอบข้อเขียนที่ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนการประเมินขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี  
(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร) 
ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  ดังมีรายละเอียด และขั้นตอนที่ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับ 
การประเมินขั้นตอนที่ 2 ที่ต้องปฏิบัตแิละส่งตามวันเวลาที่ก าหนดที่แนบท้ายนี ้      

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่    เมษายน  พ.ศ. 2563 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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หน้า 1 จาก 8 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2  

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 55 คน 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117181 นางสาว มนัสพร นาถ้ าพลอย สระบุรี 
2 63020117211 นางสาว กันตา เมธีวิวัฒน ์ ชัยนาท 
3 63020117246 นางสาว วรรณรดา คณะรัฐ สระบุรี 
4 63020117380 นางสาว นภสร ศรีสุวรรณ สระบุรี 
5 63020117423 นาย พาทิศ ภิญโญจิตร สระบุรี 
6 63020117434 นาย กิตติพงษ์ สอนพร อ่างทอง 
7 63020117484 นางสาว นารีรัตน์ บุญประดิษฐ ลพบุรี 
8 63020117538 นางสาว รัตนาวดี ตักโพธิ์ สระบุรี 
9 63020117540 นางสาว ญาณิศา จิตรอุดมกุล สระบุรี 
10 63020117563 นางสาว วารุณี เพ็ชรภาค สระบุรี 
11 63020117567 นางสาว นันท์นภัส ปิ่นเพชร สระบุรี 
12 63020117576 นางสาว ภนิดา การะเกตุ ลพบุรี 
13 63020117605 นาย ธีรภัทร สอนประภา สิงห์บุรี 
14 63020117620 นางสาว บัณฑิตา พรหมเกษร สระบุรี 
15 63020117625 นางสาว ชนกานต์ อินทา ลพบุรี 
16 63020117631 นางสาว เอ้ือการย์ เลิศรัตนะธารา อ่างทอง 
17 63020117638 นางสาว ณิชาภัทร์ วโรรส ลพบุรี 
18 63020117696 นางสาว เวธิน ี เนียมทรัพย์ ลพบุรี 
19 63020117698 นางสาว ชาคริยา วัชรานุเคราะห์ ลพบุรี 
20 63020117728 นาย ธัชพล สอนน้อย สระบุรี 
21 63020117798 นางสาว จิดาภา สุขโชติ อ่างทอง 
22 63020117821 นาย กิตติพงษ์ เจนพานิชทรัพย์ สระบุรี 
23 63020117839 นางสาว กุลนิษฐ์ หาญสกุล ลพบุรี 
24 63020118245 นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์เสาร์ สระบุรี 
25 63020118318 นางสาว รมิตา สังข์วิเศษ อ่างทอง 
26 63020118348 นางสาว ปัณณพร เข็มแก้ว สระบุรี 
27 63020118361 นาย กฤษฎา เนื้อนิ่ม สระบุรี 
28 63020118400 นางสาว ณัฐณิชา ฉิมภู่ อ่างทอง 



หน้า 2 จาก 8 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
29 63020118861 นางสาว ศุภาพิชญ์ สนั่นเมือง ลพบุรี 
30 63020118941 นางสาว ปพิชญา ข าละม้าย สระบุรี 
31 63020118953 นาย อภิสิทธิ์ หรรษภิญโญ ลพบรุ ี
32 63020119002 นางสาว ธนพร พัวพัน ลพบุรี 
33 63020119013 นางสาว อรุชา บุญวัฒน์ สระบุรี 
34 63020119080 นางสาว พิชญานิน ทรัพย์สกุล ลพบุรี 
35 63020119211 นาย สิรภพ พจนาพิมล ลพบุรี 
36 63020119217 นางสาว ณัฐนันท ์ เลิศนันทกุล อ่างทอง 
37 63020119438 นางสาว ลภัส ประสิทธิ์เพียรชัย สระบุรี 
38 63020119445 นางสาว ภัทรมน จันพลา อ่างทอง 
39 63020119753 นางสาว ธนภรณ์ พงษ์กล่ า ลพบุรี 
40 63020119812 นาย ประทาย คุปติวิทยากุล สระบุรี 
41 63020120077 นาย ภาธร เผือกกัน สิงห์บุรี 
42 63020120088 นางสาว ปริณญาภรณ์ ภู่เณร สระบุรี 
43 63020120110 นางสาว มัญฑิตา กาฬภักดี อ่างทอง 
44 63020120364 นาย วิชชุกร อุบลแย้ม สระบุรี 
45 63020120367 นางสาว พรพิมล ชุ่มโสตร ์ ลพบุรี 
46 63020120535 นาย ชยพล หมอนอิง สระบุรี 
47 63020120581 นางสาว วิรากานต์ แจ่มแจ้ง อ่างทอง 
48 63020120849 นาย มรุพงศ์ โกทัน ชัยนาท 
49 63020121087 นางสาว พรลภัส พรหมมาศ สิงห์บุรี 
50 63020121090 นางสาว มธุกรี จูวงษ ์ สิงห์บุรี 
51 63020121471 นางสาว ปณิศา ชื่นมั่น ลพบุรี 
52 63020121764 นาย ทินภัทร นิลทสุข สระบุรี 

53 63020122543 นางสาว อัยยา ตันประสิทธิ์ ลพบรุ ี
54 63020123117 นาย ณัฐศักดิ์ ประหยัด ลพบุรี 
55 63020123377 นางสาว วรัชณ์ชนก สีเผือก ชัยนาท 

 
หมายเหตุ : 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขัน้ตอนที่ 2 จ านวน 55 คน ประกาศชื่อเรียง 

               ตามเลขที่สมัครสอบ 
           2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปฏิบัตติามกระบวนการการประเมินขั้นตอนที่ 2 ในทา้ยประกาศอย่างเคร่งครัด 
           3. ให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเลือกสถานที่เรียนในช่วงชั้นคลนิิก (ปี 4 – ปี 6) ให้ไปศึกษาที ่
              ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร ไดจ้ านวน 2 คน    
https://drive.google.com/file/d/1JutnN1pD9HH1-lKa7loafmmNzokQeKF_/view?usp=sharing 



หน้า 3 จาก 8 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2  

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 50 คน 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117310 นาย เจตนิพัทธ์ ปัญญา สุราษฎร์ธานี 
2 63020117537 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ สุราษฎร์ธานี 
3 63020117644 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี สุราษฎร์ธานี 
4 63020117646 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล สุราษฎร์ธานี 
5 63020117923 นางสาว คณิศร พรหมภักดี สุราษฎร์ธานี 
6 63020118003 นางสาว ปนัสยา อยู่สุข สุราษฎร์ธานี 
7 63020118030 นางสาว บุษกร ภู่เจริญโภคา สุราษฎร์ธานี 
8 63020118066 นางสาว อรนลิน ศิริสาธิตกิจ สุราษฎร์ธานี 
9 63020118092 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน ์ สุราษฎร์ธานี 
10 63020118122 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม สุราษฎร์ธานี 
11 63020118159 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช สุราษฎร์ธานี 
12 63020118172 นางสาว วริทยา แถลงดี สุราษฎร์ธานี 
13 63020118175 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ สุราษฎร์ธานี 
14 63020118176 นางสาว พชรมน วิเศษคณากุล สุราษฎร์ธานี 
15 63020118196 นาย กษิดิ์เดช คงทอง สุราษฎร์ธานี 
16 63020118206 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน สุราษฎร์ธานี 
17 63020118214 นาย นราวิชญ์ จิตมังกรณ์ สุราษฎร์ธานี 
18 63020118227 นางสาว ปุญญิศา ทวี สุราษฎร์ธานี 
19 63020118281 นาย ณัฐชนน โอวรารินท์ ระนอง 
20 63020118293 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุขประวิทย์ ระนอง 
21 63020118294 นางสาว ณ.วศะ อภิรักษ์รัตนกุล ระนอง 
22 63020118492 นางสาว ภัสสิร ี พุฒทอง สุราษฎร์ธานี 
23 63020118555 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์ สุราษฎร์ธานี 
24 63020118698 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด สุราษฎร์ธานี 
25 63020118940 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ สุราษฎร์ธานี 
26 63020119095 นาย ณัฐภัทร  เดชเสน่ห์ สุราษฎร์ธานี 
27 63020119112 นางสาว ชาลิสา ศรีบุรมย์ ระนอง 



 

หน้า 4 จาก 8 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
28 63020119117 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ สุราษฎร์ธานี 
29 63020119128 นาย เปรมณัช เพชรชัย สุราษฎร์ธานี 
30 63020119151 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ ์ สุราษฎร์ธานี 
31 63020119191 นาย ชนกันต์  สันติสุข ระนอง 
32 63020119362 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม สุราษฎร์ธานี 
33 63020119413 นาย วษกร เเก้วบ ารุง สุราษฎร์ธานี 
34 63020119679 นางสาว วริษกร วัชรพินธุ์ สุราษฎร์ธานี 
35 63020119757 นาย วัฒนชัย ชาสุวรรณ สุราษฎร์ธานี 
36 63020119795 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล สุราษฎร์ธานี 
37 63020119854 นางสาว จิดาภา ศรียาภัย สุราษฎร์ธานี 
38 63020119936 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 
39 63020120512 นางสาว เกศกนก ปรีชา สุราษฎร์ธานี 
40 63020120833 นาย กิตติคุณ พันธุ์ทอง สุราษฎร์ธานี 
41 63020120991 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น สุราษฎร์ธานี 
42 63020121207 นาย อภิลาภ มูสิกะ สุราษฎร์ธานี 
43 63020121295 นางสาว วรรณกานต์ สุริไพศาลสกุล สุราษฎร์ธานี 
44 63020121515 นางสาว นภัส ญาณหาร สุราษฎร์ธานี 
45 63020121677 นาย กษิดิ์ญุตม์ เจริญลาภ สุราษฎร์ธานี 
46 63020121970 นาย ภัทรพล หลิน สุราษฎร์ธานี 
47 63020122049 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ สุราษฎร์ธานี 
48 63020122128 นางสาว ศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ สุราษฎร์ธานี 
49 63020122241 นางสาว สริดา ลีลาวนาชัย สุราษฎร์ธานี 
50 63020123924 นางสาว อัครณัฏฐ์ บุณยรัตน์ สุราษฎร์ธานี 

 
หมายเหตุ :   1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 จ านวน 50 คน ประกาศชื่อเรียง 
                    ตามเลขที่สมัครสอบ 
                2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามกระบวนการการประเมินขัน้ตอนที่ 2 ในท้ายประกาศ 
                    อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 



หน้า 5 จาก 8 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2  

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

จ านวน 22 คน 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117381 นาย จิรัฎฐ ์ แพวงศ์จีน ชุมพร 
2 63020117480 นางสาว ณิชาภัทร จู้มณฑา ชุมพร 
3 63020117485 นาย รุจนพงศ์ จู้มณฑา ชุมพร 
4 63020117556 นางสาว ชุติมันต์ พริ้งสุขใส ระนอง 
5 63020117903 นาย ธปณัฐ สุขแก้ว ชุมพร 
6 63020117915 นาย ศศิพงศ์ ผิวผ่อง ชุมพร 
7 63020118185 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล สุราษฎร์ธานี 
8 63020118224 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว สุราษฎร์ธานี 
9 63020118286 นาย พิทวัช จันทร ชุมพร 
10 63020118366 นางสาว นภัสนันท์ เอกวรรณัง ชุมพร 
11 63020118695 นางสาว ชญากาณ ปัญญาสิริกุล ชุมพร 
12 63020118893 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ สุราษฎร์ธานี 
13 63020119154 นางสาว ชนิสรา เหลืองอรุณ ชุมพร 
14 63020119339 นาย ธนวัฒน ์ จรูญรัชต ชุมพร 
15 63020119402 นาย สุรพงษ์ จันทบูรณ์ สุราษฎร์ธานี 
16 63020119822 นางสาว วณิชชา จิตเกียรติกุล ชุมพร 
17 63020119832 นางสาว ลรินทิพย์ ปานิสัย ชุมพร 
18 63020119848 นาย วชิรวิทย ์ แสงเพ็ง ชุมพร 
19 63020120290 นาย ธนวัฒน ์ เหมือนประสาท ชุมพร 
20 63020120568 นางสาว กีรติกานต์ ภู่ประเสริฐ ชุมพร 
21 63020120586 นางสาว ธันยธร ธรรมนพรัตน์ ชุมพร 
22 63020121326 นางสาว ธัญวรัตน์ นิลวงศ ์ ชุมพร 

 
หมายเหตุ :   1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 จ านวน 22 คน ประกาศชื่อเรียง 
                    ตามเลขที่สมัครสอบ 
                2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามกระบวนการการประเมินขัน้ตอนที่ 2 ในท้ายประกาศ 
                    อย่างเคร่งครัด 
 
 



หน้า 6 จาก 8 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2  

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 40 คน 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
1 63020117215 นางสาว ณัฐ์ภัสสร จิรเลิศวิทยาพร ฉะเชิงเทรา 
2 63020117249 นางสาว รวิสรา ใหม่สุวรรณ ฉะเชิงเทรา 
3 63020117471 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุวรรณนพเก้า ฉะเชิงเทรา 
4 63020117627 นางสาว ชุตินันท์ โพธิพันธุ์ ฉะเชิงเทรา 
5 63020117634 นาย ธาดา ภุคุกะ ฉะเชิงเทรา 
6 63020117655 นางสาว ศุภาพิชญ์ ทองอยู่ ฉะเชิงเทรา 
7 63020117681 นาย ศุภณัฐ หลักทอง ฉะเชิงเทรา 
8 63020117701 นาย สิรณัฐ เพ่งพินิจ ฉะเชิงเทรา 
9 63020117769 นางสาว สิริรุ้ง นันทพานิช ฉะเชิงเทรา 
10 63020117845 นางสาว พันแสนดาว คุณสารธรรม สระแก้ว 
11 63020117962 นาย พัฒน์ฌพงษ์ เริกหริ่ง ปราจีนบุรี 
12 63020118001 นาย พรรณกร ค าช่วยสิน ฉะเชิงเทรา 
13 63020118039 นางสาว จุฑาทิพย์ รู้อยู่ ปราจีนบุรี 
14 63020118443 นาย กฤติน ธรณีทอง ฉะเชิงเทรา 
15 63020118589 นางสาว นีรา กระแสร์สุนทร ฉะเชิงเทรา 
16 63020118593 นาย พัฒนพงษ์ อวพรชัย ปราจีนบุรี 
17 63020118653 นางสาว ธนัชพร วิสุทธินันท์ ฉะเชิงเทรา 
18 63020118773 นางสาว นันท์นภัส ขันติวิริยะพานิช ฉะเชิงเทรา 
19 63020118979 นางสาว กนกพร นักบุญ ฉะเชิงเทรา 
20 63020119005 นางสาว วริษฐา ดิษฐาพร ฉะเชิงเทรา 
21 63020119029 นางสาว ธัญรดา จักษ์ตรีมงคล ฉะเชิงเทรา 
22 63020119051 นางสาว เพ็ญพิชา ตันยานนท์ ฉะเชิงเทรา 
23 63020119263 นางสาว นริศรา แหยมเกตุ ฉะเชิงเทรา 
24 63020119394 นางสาว เบญจวรรณ แสงเลื่อน ปราจีนบุรี 
25 63020119510 นาย สิปปวิชญ ์ เนื่องจ านงค์ ฉะเชิงเทรา 
26 63020119548 นางสาว นารีรัตน์ มงคล ฉะเชิงเทรา 
27 63020119641 นาย ธนวัฒน ์ เลิศพิบูลชัย ปราจีนบุรี 



 

หน้า 7 จาก 8 
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ภูมิล าเนา 
28 63020120223 นาย ภูรินท์ สวนดี ปราจีนบุรี 
29 63020120245 นาย ภูมิรพี สวนดี ปราจีนบุรี 
30 63020120260 นางสาว ยวิษฐา วนิชย์ถนอม ฉะเชิงเทรา 
31 63020120287 นางสาว สิริกร แสงศิริ ปราจีนบุรี 
32 63020120351 นางสาว ณัฎฐณิชา ด้วงเงิน ฉะเชิงเทรา 
33 63020120468 นางสาว ภัทราพร เศรษฐวิวัฒนกุล ฉะเชิงเทรา 
34 63020120557 นางสาว พิชญ์สินี เทพสุภรณ์กุล ฉะเชิงเทรา 
35 63020120603 นางสาว จิดาภร บัวน้อย ฉะเชิงเทรา 
36 63020120647 นาย วฤนท ์ วิไลประภากร ฉะเชิงเทรา 
37 63020120757 นางสาว ปวีณวัชร ์ รันวงศานิธิโชต ิ ฉะเชิงเทรา 
38 63020121058 นาย พัทธนันท์ พริ้มเพชรส่งแสง ฉะเชิงเทรา 
39 63020121156 นางสาว กัญญารัตน์ โอสถประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา 
40 63020121318 นางสาว ปีย์รดา สวนศรี ฉะเชิงเทรา 

 
หมายเหตุ :   1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 จ านวน 40 คน ประกาศชื่อเรียง 
                    ตามเลขที่สมัครสอบ 
                2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามกระบวนการการประเมินขัน้ตอนที่ 2 ในท้ายประกาศอย่าง 
                    เคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 8 จาก 8 
 

กระบวนการการประเมินขั้นตอนที่ 2 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการปรับเปลี่ยนการประเมินขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี 

(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ รพ.พุทธโสธร) 
ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 

 
1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการบันทึกวิดีโอ คลิป ความยาว ไม่เกิน 15 นาที ตั้งชื่อไฟล์เป็น 
    เลขที่ใบสมัคร โดยแนะน าตนเองและตอบค าถามครอบคลุมหัวข้อดังนี้  

1.1 เหตุผลที่ผู้สมัครอยากเป็นแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท (CPIRD) และทราบหรือไม่ว่า
แพทย์ในโครงการนี้แตกต่างจากแพทย์ทั่วไปอย่างไร 

1.2 แพทย์ในอุดมคติของโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท (CPIRD) เป็นอย่างไรในความคิดของผู้สมัคร 
1.3 ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ดีซึ่งเหมาะกับการเป็นแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท (CPIRD) และมี

จุดอ่อนที่อยากพัฒนาอะไรบ้าง 

2. ให้ส่งไฟล์วิดีโอดังกล่าวไปยัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามขั้นตอนดังนี้ 
2.1 อัพโหลดไฟล์วิดีโอ คลิป ไปยัง Google drive หรือ One drive  ของตนเอง 
2.2 ส่งลิงค์ไฟล์ที่อัพโหลด ไปยัง http://www.med.tu.ac.th/optmedstudents ภายใน 

               วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.  
         2.3  กรุณาติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด 
 
3. หากผู้สมัครไม่ด าเนินการตามกระบวนการการประเมินขั้นตอนที่ 2 ตามวัน และเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
   ในการประเมินขั้นตอนที่ 2 และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินขั้นตอนที่ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยในการส่งลิงค์ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ line งานบริการการศึกษา : mededtu 
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