


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

รูปแบบท่ี 3 (Admission1) 

1. นายกษิดิ์เดช กฤษดาวาณิชย์

2. นางสาวกันตยา รัตนพรสินชัย

3. นางสาวกุลฑีรา วังสระวิวัฒน์

4. นางสาวจินดามณี ช่อเจี้ยง

5. นางสาวจิรัชญา เตชะ

6. นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์ศรี

7. นางสาวจุฑามาส มหัทธนาวงศ์

8. นางสาวชนิกานต์ ณ พัทลุง

9. นางสาวญาณิศา อาจรักษา

10. นางสาวณัฐชยา เฮนะเกษตร

11. นายณัฐพันธ์ บุญยศิริกุล

12. นายเทวินทร์ ทับทอง

13. นายธนกฤต วชิรเดชเสถยีร

14. นางสาวธรรญพร ไชยกายุต

15. นางสาวธัญชนก ขจรกิจอภิรักษ์

16. นางสาวธีร์จุฑา แซ่จึง

17. นายธีรเดช เอ่ียมน้อย

18. นางสาวนนทวรรณ เทียนทับทิม

19. นายนพวินท์ วงศ์สวัสดิ์

20. นางสาวนฤมล แซ่เบ๊



21. นางสาวนันทนัช จันลิ

22. นางสาวนิชนันท์ ลาภเจรญิจริง

23. นางสาวนิตยา แซ่ลิ้ม

24. นางสาวนุจณิชา สุขสมกิจ

25. นางสาวบูรณีญา บูรณทอง

26. นางสาวเบญญาภา เสนะโลหิต

27. นางสาวปติญญา สุราวุธ

28. นางสาวปุญญพัฒณ์ ปฤษฎีเพ็ญภาส

29. นายพชร สาทิตานนท์

30. นางสาวพรทิพย์ ขันซ้าย

31. นางสาวพัชรพร เหลืองสะอาด

32. นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรี

33. นางสาวฤดีนาฎ เจนกุลประสูตร

34. นางสาววทันยา เรืองกิจวณิชกุล

35. นางสาววรพิชชาฐ ์จันทร์เรือง

36. นางสาวศิริยากร บุญลออ

37. นายศุภกิตติ์ ศรีสวัสดิ์

38. นางสาวศุภฉัตร พริ้งเพริด

39. นายสิทธินนท์ ยังกิจการ

40. นางสาวสุจิพรรณ เจ่าสกุล

41. นางสาวสุดารัตน์ ค าเลิศ

42. นายสุภวิช วิทยะวาณิชกุล

43. นายอเนชา แก้วศิริ

44. นางสาวอมลวรรณ อัศวรุ่งฤกษ์

45. นางสาวอรญา ลีวีรพงศ์

46. นางสาวอรณิชา เหล่าโก่ง

รูปแบบท่ี 4 (Admission2)

1. คุณกนิษฐิกา ศรีกฤษณ์

2. นางสาวกมลชนก ชาติประสพ



3. คุณกมลลักษณ์ เล้าเต็มแสงทอง

4. คุณกัลยรัตน์ ทินบุตร

5. คุณกิตติพล พรอนันต์ฤกษ์

6. คุณแก้วบุษราภรณ์ เลาหกัยกุล

7. คุณคานซา บินฮานิฟ

8. คุณจณิสตา ร าจวนจร

9. คุณจิตตินันท์ สิริวุฒิรักษ์

10. คุณเจนณรงค์ มงคลสูง

11. คุณชุตินันท์ ไชยวงค์

12. คุณชุลีกร ฤกษ์สมผุส

13. คุณฌอน เช็พเพอร์ส

14. คุณฐิตาภรณ์ มงคล

15. นางสาวณรมณ ว่องวิไลกุล

16. คุณณัชชา ทองสนธิ

17. คุณณัชชา ประทุมรัตน์

18. คุณณัฏฐวิโรจน์ ยังเจริญ

19. คุณณัฐภัทร บดีรัฐ

20. นางสาวณิศรา ชาดารา

21. นายธนกร ทองสิมา

22. นางสาวธนาวดี จันเขียว

23. คุณธัญวรัตม์ ทนันชัย

24. คุณนภกมล สรโชติ

25. นางสาวนภัทร ศรีสารากร

26. คุณนิวาริน สกุลทวี

27. คุณปิยภัทร กอพงษ์

28. คุณพชรพล โลหพรหม

29. คุณพรปวีณ์ สุขขี

30. คุณพรรณนภา สีแก้วช่วง

31. นางสาวพุทธธิดา สุภาสน



32. นางสาวแพรพลอย ภาสพันธ์

33. คุณฟ้าประทาน มูลเอก

34. คุณภัทรวดี สุ่มทรัพย์

35. คุณภัทราภรณ์ มาสุวรรณตระกูล

36. คุณภาณุวิชญ์ สายเชื้อ

37. คุณภูริชญา ชัยเลิศดิลกกุล

38. นายภูรินทร์ มิ่งขวัญตา

39. คุณภูษนิศา จ าปานุ้ย

40. คุณมนัญชยา นามโคตร

41. คุณมุตา ชัยลังกา

42. คุณรมณ นวลพลับ

43. คุณรัชชานนท์ สุภัทรากุล

44. คุณวทันยา ตั้งพรพิสิฐ

45. คุณวนัชพร ศรีมั่น

46. คุณวนิดา แซ่เตียว

47. นางสาวศตพร พิณสุวรรณ

48. คุณศรุตยา ฉายาชวลิต

49. นายศิชานนท์ เลิศลอยกุลชัย

50. คุณศิรพงษ์ จินตมานะสกุล

51. คุณศุภัชญา พูนทรัพย์

52. คุณสิริกัญญา บุญยอด

53. คุณสุพิชชา สุขสว่าง

54. คุณสุพิชญาน์ วงศ์สกุล

55. คุณสุภาวี ชัยมาตย์

56. นางสาวอรวี ธรรมชาติอารี

57. นางสาวอรอนงค์ ปันทา

58. นางสาวอรัญญา พอลล่า สุขัคคานนท์

59. นางสาวอริสรา เย็นทรวง

60. คุณอสมาภรณ์ สิทธิพัฒนา



ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

รูปแบบท่ี 3 (Admission1) 

1. นางสาวกชมล ประภากรณ์

2. นางสาวขนิษฐา คงเย็น

3. นายชนกนันท์ ลีพัฒนวงศ์

4. นางสาวณัฐนันท์ สมพรานนท์

5. นางสาวณัฐพร อง

6. นายธนกฤต อินถาต๊ะ

7. นายธนัช อภิปัจนากร

8. นางสาวนฤมล ระวังวงศ์

9. นายบรรณสรณ์ เลิศอุดมกิจไพศาล

10. นางสาวปริม ธรรมธวัช

11. นายภูม ิเกษมรับพร

12. นางสาวรดามณี ปณารัตน์

13. นางสาววรปรียา ชูเยาว์

14. นายสหพล มะเล็งลอย

15. นางสาวโสภิดา จิณวงศ์

16. นางสาวหัสยา สุราชสุข

รูปแบบท่ี 4 (Admission2)

1. คุณก้องภูภพ เกี๋ยงค า

2. คุณจันทกานติ์ ยอดทอง

3. นางสาวจีรญาดา ซุยยะกิจ



4. นางสาวฉันทิศา คูหเจริญ

5. คุณชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลป

6. คุณญาณิกา จินดากุล

7. คุณณฤบดี อนุกูลวงษ์

8. คุณณิชนันทน์ ปรางปราสาท

9. คุณต้นน  า ชอบเจริญ

10. คุณธนวิชญ์ เทพหนู

11. นางสาวธนัชชา สุนทรสารทูล

12. คุณธิดารัตน์ นุมัติ

13. นายธีรภัทร พันธุ์บ้านแหลม

14. คุณปรีชา มาใจ

15. คุณปัณฑิตาพร จันทร์แดง

16. นายพงศธร เข็มจีน

17. คุณพัชร์พีริยา ยศเทียม

18. นางสาวพิชญ์สินี สังขะชาติ

19. คุณพิชญุตม์ เสน่หา

20. คุณพิณสวรรค์ วังหนองเสียว

21. นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยโย

22. คุณพิมพ์หทัย พรหมปลอด

23. นางสาวพิยดา ชื่นเพ็ชร

24. คุณพิสิษฐ์ ศิลปี

25. คุณพีรณัฐ เดชสุทธาชีพ

26. นางสาวพีรยา ประภามณฑล

27. นางสาวพุทธิชา เอ่ียมเอม

28. นายภควัต จินากุล

29. นายภัทรวัต จิตฤทธิ์

30. คุณภัทราภรณ์ หิรัญยศพงษ์

31. คุณมนัสชนก ทองดอนเก็บ

32. คุณวนิดา ทองเทศ



33. คุณศรัณย์ คงค า

34. คุณศศิภา แพทย์ปภาวี

35. คุณอภิชญา สุนทราภา

36. คุณอรวรรยา ถ าวาปี

37. คุณอาภา หย่นครบุรี

38. คุณเอมอัฌชา คิม มันทรา




