
จ ำนวน ล ำดับ สำขำวิชำ สกุล สถำบนัที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ
ผู้สมัคร สำขำ เริม่ ถึง

1 1 สูต-ินรเีวชกรรม 08.00 08.10 นางสาว ชาลิสา ธนะปรุะ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
2 2 08.10 08.20 นางสาว นันทน์ภสั กวนิพฤกษ์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
3 3 08.20 08.30 นางสาว ปญัญาพร นิพาสพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
4 4 08.30 08.40 นางสาว ชัชสรัญ ศรีม่วง ร.พ.รามาธบิดี ม.มหดิล

5 1 อำยุรกรรม 08.50 09.00 นาย ปริพนธ์ พชิยพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
6 2 09.00 09.10 นาย ธนโชติ อารยานุมาศ ม.ขอนแก่น
7 3 09.10 09.20 นาย ไกรวชิญ์ ซ่ือสัตย์สกุล ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
8 4 09.20 09.30 นางสาว กาญจน์วรา ธญัญะวนั ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
9 5 09.30 09.40 นาย ชัยยุทธ์ พทุธยิิ่งยงกุล ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
10 6 09.40 09.50 นาย ณัฐนันท์ จ ารูญสวสัด์ิ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
11 7 09.50 10.00 นาย ถิรวฒิุ แสงตุ่น ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
12 8 10.00 10.10 นาย นรุตม์ ทองขาว ร.พ.รามาธบิดี ม.มหดิล
13 9 10.10 10.20 นาย อานนท์ เตชะพงศธร ร.พ.รามาธบิดี ม.มหดิล
14 10 10.20 10.30 นางสาว ภาสิริ จึงสงวนพรสุข ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
15 11 10.30 10.40 นางสาว ปารณีย์ นาคแดง ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
16 12 10.40 10.50 นางสาว สุชญา ฐานิสสะ ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
17 13 10.50 11.00 นาย ปญัญากร พวงประเสริฐ ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล

18 1 ศัลยกรรม 11.10 11.20 นาย ภริูช พฒันขจร ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
19 2 11.20 11.30 นาย รัฐกร ตันติสัตยกุล ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
20 3 11.30 11.40 นาย นรวชิญ์ วรสวาสด์ิ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
21 4 11.40 11.50 นางสาว กัญชรส ภแูสวงศักด์ิกุล ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
22 5 11.50 12.00 นาย วรรณรัตน์ เจียรนัยยืนยง ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

ชื่อ

พิจำรณำผลกำรสอบสัมภำษณ ์10 นำที

ตำรำงสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ท ำสัญญำชดใชทุ้น ปีกำรศึกษำ 2561
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกข ุชลประทำน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคำรที ่30 ตลุำคม 2561
ณ ห้องประชมุ 6B อำคำรเรียนและปฏิบัตกิำร ชั้น 6 ฝ่ัง B

เวลำสอบ

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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จ ำนวน ล ำดับ สำขำวิชำ สกุล สถำบนัที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ
ผู้สมัคร สำขำ เริม่ ถึง

23 1 เวชศำสตรฉ์ุกเฉิน 13.00 13.10 นาย วศิน บญุนิจสิน ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

24 1 กุมำรเวชกรรม 13.20 13.30 นางสาว ชนิตา ยมตะโก ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
25 2 13.30 13.40 นาย เมธสั สิมศิริวงษ์ ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
26 3 13.40 13.50 นางสาว ญาณิศา กิรณโสภณ ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
27 4 13.50 14.00 นางสาว ศิริพร สุรวชิรศักด์ิ ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล
28 5 14.00 14.10 นางสาว พรรษวชั วภิาสสุวรรณ ร.พ.รามาธบิดี ม.มหดิล
29 6 14.10 14.20 นางสาว ธรีาภรณ์ บรูณบรีุวาสน์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
30 7 14.20 14.30 นางสาว นัฐพร โรจน์ชนะทอง ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
31 8 14.30 14.40 นางสาว ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
32 9 14.40 14.50 นางสาว ภารณี ตราชูธรรมเจริญ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
33 10 14.50 15.00 นางสาว นภทัร แก้วนุกูลทร ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
34 11 15.00 15.10 นางสาว ธนกร วอ่งวงศ์ศรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

35 1 ออรโ์ธปดิิกส์ 15.20 15.30 นางสาว กานติมา อิ่มใจ ร.พ.รามาธบิดี ม.มหดิล
36 2 15.30 15.40 นางสาว ภวกิา ศรีนวล ม.เชียงใหม่
37 3 15.40 15.50 นาย ปารินทร์ ษมาภทัร ม.นเรศวร
38 4 15.50 16.00 นาย สุรดิษ ลาภกิจถาวร ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
39 5 16.00 16.10 นาย กิตติพศ กมลกุลาจารย์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
40 6 16.10 16.20 นาย ภรีภาส วรีะเกียรติ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ
41 7 16.20 16.30 นาย ธนพฒัน์ สืบสันติวงศ์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ

หมำยเหต ุ - ก าหนดการสอบคัดเลือกเปน็เวลาโดยประมาณ กรุณามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

     - ก าหนดการสอบสัมภาษณ์มีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

เวลำสอบ ชื่อ

              - เวลาในการสอบคัดเลือกโดยประมาณ 10 นาท/ีทา่น

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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