
 
 
 

 
 
 

ประกาศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้ศึกษา สาขาวชิาแพทยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ โครงการปกต ิ 

และโครงการเรง่รัดการผลติแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
รว่มกบักลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

 
        

          ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล         
เข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปกติ  และโครงการ
เร ่งร ัดการผล ิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย            
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้วนั้น                                                                           

 
                   บัดนี ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการทดสอบบุคลิกภาพ  
ตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิตเรียบร้อยแล้ว ในการนี ้ จึงขอประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษา          
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปกติและ โครงการเร่งรัด
การผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  ดังรายชื่อพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 
           จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 
         ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 
             ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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øć÷ßČęĂñĎšöĊÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćǰÿć×ćüĉßćĒóì÷ýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ 

ēÙøÜÖćøðÖêĉǰĒúąēÙøÜÖćøđøŠÜøĆéÖćøñúĉêĒóì÷Ť×ĂÜÙèąĒóì÷ýćÿêøŤøŠüöÖĆïÖúčŠöÿëćïĆîĒóì÷ýćÿêøŤ 
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰģĦħĦǰÝĞćîüîǰħĩǰÙî 

 

úĞćéĆï ÙĞćîĞćĀîšć ßČęĂ îćöÿÖčú 

Ģ îć÷ Öèĉý ÖøĉęöüĉøĆêîŤÖčú 

ģ îćÜÿćü ÖøõĆÿÿøèŤ ÖĆú÷ćèÿĆîêŤ 

Ĥ îć÷ ÖĆîêóĆçîŤ éčÝĀìĆ÷üĉüĆçîŤ 

ĥ îćÜÿćü ÖčúíćøĉèĊ đÝîÝøĆÿēßêĉ 

Ħ îć÷ Öčúüĉè êøĆÜÙćîîìŤ 

ħ îć÷ ÙèĆå đ÷ĘîïšćîÙüî 

Ĩ îć÷ ÙčèćîîêŤ đúćÖčúøĆêîŤ 

ĩ îć÷ ÙčèćîîìŤ ßĎēêýøĊ 

Ī îć÷ Ýĉêêĉíø ÙÜöĆęî 

Ģġ îć÷ ÝĉøõĆìø ðøąđìČĂÜìĉó÷Ť 

ĢĢ îćÜÿćü ßîĉÿøć úĊüćîĆîìŤ 

Ģģ îć÷ ßĉþèčßć ÿĆîêĉĂöøìĆê 

ĢĤ îćÜÿćü âćÖĉêĉõĆãþŤ Ýĉêÿëĉî 

Ģĥ îć÷ âćèĉÿøŤ ðŦŪîüÜýŤĕóïĎú÷Ť 

ĢĦ îć÷ èÖĆâÝîŤ ÙÜóĎúđóĉęö 

Ģħ îć÷ èóĉßâŤ ïøøÝïóčéàć 

ĢĨ îć÷ èĆßóú üĆéĕóøøčè 

Ģĩ îć÷ èĆåßîî đÝČĂÝĆîìċÖ 

ĢĪ îćÜÿćü èĆåöîêŤ ÿüĆÿéĉßĆ÷îĆîìć 

ģġ îćÜÿćü èĆåøĉîĊ÷Ť ÖĉĚöđÿšÜ 

ģĢ îćÜÿćü èĉßÖöú đóĘÜÿćêøŤ 

ģģ îćÜÿćü êöĉÿć ÙÜüĆçîÖčú 

ģĤ îćÜÿćü êćêĉ÷ć öÿčÖćøĆêîŤ 

ģĥ îć÷ ìĉîõĆìøŤ ÝĉüĆçîĕóïĎú÷Ť 

ģĦ îćÜÿćü íßþø ðøąßčöüøøè 

ģħ îć÷ íîÖø đîêøēÿõć 

ģĨ îć÷ íĆßßĆ÷ đÿćüõćÙ÷ŤõĎþĉê 



úĞćéĆï ÙĞćîĞćĀîšć ßČęĂ îćöÿÖčú 

ģĩ îćÜÿćü íĉêĉÿčéć íĆâÖčúÿĆöóĆîíŤ 

ģĪ îćÜÿćü îõĆÿ ýĉúðøąđÿøĉå 

Ĥġ îćÜÿćü îüúèõĆìø ÿč×îüú 

ĤĢ îć÷ îĆîìŤíî đúĉýîĉïčîą 

Ĥģ îćÜÿćü îĆîìõøèŤ ĕÿšđóĊĚ÷ 

ĤĤ îćÜÿćü ïĆüĂíĉþåćî đĂöĂĉîìøŤ 

Ĥĥ îć÷ ðøąüĊè ïøøÝÜðøąóĆîíŤ 

ĤĦ îć÷ ðŦèèüĆçîŤ ĂćõćĂöø 

Ĥħ îć÷ ðŗ÷üĆçîŤ öîĎâÿĆöùìíĉĝ 

ĤĨ îć÷ ðčââóĆçîŤ úćúćõ 

Ĥĩ îćÜÿćü óøðøąéĆï ïčâøĂé 

ĤĪ îćÜÿćü óøøèüéĊ óúđöČĂÜ 

ĥġ îć÷ óĆßøóú îîìÖîÖ 

ĥĢ îćÜÿćü óĉßâŤÿĉîĊ ÿčøüÜþŤÿĉî 

ĥģ îćÜÿćü óĉöóŤõĆÿøć ēêüĉüĆçîŤ 

ĥĤ îćÜÿćü đóßøĕóúĉî ðćúĊ 

ĥĥ îć÷ õüĆê úĊøąýĉøĉ 

ĥĦ îć÷ õĆÙèõĆìø ýúĉþäŤĂøøëÖø 

ĥħ îćÜÿćü õĆèæĉúć Öčúÿĉìíĉĝ 

ĥĨ îćÜÿćü õćýĉèĊ úšĂöüÜþŤ 

ĥĩ îć÷ õĎøĉèĆå êĆîêøąđÿîĊ÷Ť 

ĥĪ îć÷ đöíĆÿ óĉöóŤĀćø 

Ħġ îćÜÿćü øöĉéć øĆêîóùÖþŤ 

ĦĢ îćÜÿćü øĆâßĉéć ÿĉîóĉßĉê 

Ħģ îćÜÿćü ēøÿ îćüćîčđÙøćąĀŤ 

ĦĤ îć÷ üøđöí ìŠćÜÖĎú 

Ħĥ îćÜÿćü üøĉþåć ÿč×ÿüĆÿéĉĝǰèǰĂ÷čí÷ć 

ĦĦ îćÜÿćü üøĉþåć đÖĊ÷øêĉðøąđÿøĉå 

Ħħ îć÷ üčçĉđéß ÝĉîéćýøĊ 

ĦĨ îćÜÿćü ýĉøéć ÝĆîìøŤđß÷ 

Ħĩ îć÷ ýĉüÖø âćèìýýĉúðş 



úĞćéĆï ÙĞćîĞćĀîšć ßČęĂ îćöÿÖčú 

ĦĪ îć÷ ýč×èĆåøŤ øĆêîüĉõćÙÖčú 

ħġ îć÷ ýčõÖø Ē÷šöĀúĆęÜìøĆó÷Ť 

ħĢ îćÜÿćü ýčõĉÿøć đßćüŤüĊøąðøąÿĉìíĉĝ 

ħģ îć÷ ÿöčìø Ăćþć 

ħĤ îćÜÿćü ÿĉøĉ÷ćÖø öćÿĉÖ 

ħĥ îćÜÿćü ÿĊúĆâÝć ÖúĆęîÖúĉęî 

ħĦ îć÷ ĂíĉõĆìø đðŘũ÷öýĉøĉ 

ħħ îć÷ ĂõĉøĆß÷Ť ÿĆÜ×ŤðøĊéć 

ħĨ îćÜÿćü Ăø ìĂÜ÷ĉęÜ 

ħĩ îćÜÿćü Ăøĉÿć üÜýŤđÿćøŤ 
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               ģ�ǰÖćøìĞćÿĆââćÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĒóì÷ŤÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰÖĞćĀîéÖćøðåöîĉđìý 
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