
จํานวน ลําดับ สาขาวิชา สกุล สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา
ผู้สมัคร สาขา เร่ิม ถึง

1 1 อายุรกรรม 09.00 09.10 นาย วรวินทร์ ไตรวิทยานุรักษ์ ม.เชียงใหม่
2 2 09.10 09.20 นางสาว จิดาภา ตรีวัชรีกร ม.ธรรมศาสตร์
3 3 09.20 09.30 นางสาว ธัญญาพร จินดาหลวง ม.ธรรมศาสตร์
4 4 09.30 09.40 นางสาว ณัฏฐนิช พ่ึงจันทรเดช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
5 5 09.40 09.50 นางสาว สุชานันท์ โอสธีรกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
6 6 09.50 10.00 นางสาว กิรณา เบญจมงคลชัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
7 7 10.00 10.10 นางสาว ปุญชรัสมิ์ เหลืองวัฒนากิจ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
8 8 10.10 10.20 นาย จิระคม พิชญะธนาพร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

9 1 สูติ-นรีเวชกรรม 10.30 10.40 นางสาว มนัสนันท์ เด่นเทศ ศิริราชพยาบาล
10 2 10.40 10.50 นางสาว อริสรา คุปตารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 3 10.50 11.00 นางสาว ยศวดี กิตติรัตนาภินันท์ ศิริราชพยาบาล
12 4 11.00 11.10 นาย วิชเดช วิชชุลดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 5 11.10 11.20 นาย ฐิติพัฒน์ มุ่งเจตนาดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
14 6 11.20 11.30 นางสาว โสภิตา ประเสริฐภักดี ศิริราชพยาบาล

15 1 กุมารเวชกรรม 11.40 11.50 นางสาว ภัทร์เภตรา สวัสดิศานต์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
16 2 11.50 12.00 นางสาว ชณิตา เลี้ยงเชวงวงศ์ ศิริราชพยาบาล

17 1 เวชศาสตร์ครอบครัว 13.00 13.10 นางสาว ชญาณัสม์ เอ่ียมวรพงษ์ ม.ธรรมศาสตร์

18 1 พยาธิวิทยา 13.20 13.30 นางสาว สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

19 1 ศัลยกรรม 13.40 13.50 นางสาว ชญาสินี พิริยสกุลพัฒน์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
20 2 13.50 14.00 นางสาว พิฐชญาณ์ วดีทวีเศรษฐ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
21 3 14.00 14.10 นางสาว อินทุอร จันทรดิลกวัฒนา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

22 1 ศัลยกรรม-ออโธปิดิกส์ 14.20 14.30 นางสาว แวววรรณ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
23 2 14.30 14.40 นางสาว ภัทรินทร์ สิทธิอํานวย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
24 3 14.40 14.50 นาย จิรายุ สิมะโรจนา ม.ธรรมศาสตร์
25 4 14.50 15.00 นางสาว แพรวา ไพบูลย์พุฒิพงศ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
26 6 15.00 15.10 นางสาว ปิยธิดา อภัยพงษ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
27 7 15.10 15.20 นางสาว ธันย์สิตา ไกรเลิศมงคล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ  - กําหนดการสอบคัดเลือกเป็นเวลาโดยประมาณ กรุณามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง

     - กําหนดการสอบสัมภาษณ์มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ชื่อ

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที

ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทําสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม 6B อาคารเรียนและปฏิบัติการ ช้ัน 6 ฝ่ัง B

เวลาสอบ

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที

              - เวลาในการสอบคัดเลือกโดยประมาณ 10 นาที/ท่าน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที



จํานวน ลําดับ สาขาวิชา สกุล สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา
ผู้สมัคร สาขา เร่ิม ถึง

9 1 อายุรกรรม 10.00 10.10 นาย สาริศ ภู่วิทยพันธ์ุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ  - กําหนดการสอบคัดเลือกเป็นเวลาโดยประมาณ กรุณามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง

     - กําหนดการสอบสัมภาษณ์มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

              - เวลาในการสอบคัดเลือกโดยประมาณ 10 นาที/ท่าน

ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทําสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 

เวลาสอบ ชื่อ


