
 

  



รายช่ือสอบคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดประจ าปีการศึกษา 2560 

ล ำดับ เลขบัตรประชำชน ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  - สกุล 
1 1100900386875 นำงสำว กิติมำ   เหล่ำเรืองเลิศ 
2 1103700309608 นำงสำว ชนกนำถ  หำญกจิ   

3 3540200492454 นำงสำว ทิพภำภรณ์  ทะนันชัย   

4 1101700105709 นำงสำว ปริณดำ  จิรถำวรกลุ   
5 1103700309403 นำย ณัฐเชษฐ์  แพทย์เจริญ   

6 1339900079162 นำย คุณำกร  สุรนำรถ   

7 3349700124403 นำย ณรงค์ชัย  ผู้เจรญิวิบูลย ์  

8 3560300989873 นำงสำว ขนิษฐำ  แก้ววันนำ   
9 1102000302707 นำย ชวภัทร  สุวิริยะไพศำล   

10 1309900020842 นำงสำว วัชรำภรณ์  จองรัตนวนิช   

11 1319800008573 นำงสำว เบญจำวรรณ  เหมอืนพรอ้ม   
12 1100701740342 นำย สมัคร  พุ่มอ ำภำ   

13 1103000048330 นำย พัฒน ์ ภัทรภักดี   

14 1100800746179 นำย พีรพัฒน ์ สหศักดิ์กลุ   
15 1309900683230 นำย ปวีณ    บ ำเพ็ญบุญ   

16 1130300083626 นำย ชัยรินทร ์   นำโสม  

17 1509901328431 นำงสำว พิชญำภำ    นำตำ   

18 1103300104651 นำงสำว กฤศญำ  สุดเสนำะ   
19 1310100178729 นำย ธนวิชญ์  แสงทองสุขศร ี  

20 1459900371059 นำงสำว วลัยมำศ  จันทนำม   

21 1419900348529 นำงสำว อภิรด ี โคตรแสนล ี  
22 1409901057595 นำงสำว ภัทรนันท ์ หมั่นพลศร ี  

23 1410100256150 นำงสำว ณิชำภัทร  ดวงตำผำ  

24 1709900814616 นำงสำว จุฑำมำศ  ศรีวิลัย 

25 1969900144015 นำงสำว อมำลีนำ  แประสำมะ   
26 1739900466634 นำงสำว ธนัชชำ  สุริยะพันธ์   

27 1149900193251 นำงสำว อัชฌำวลัย  กองสมบัต ิ  

28 3339900117672 นำง เปมกิำ  พิชญะธนกร   



29 1309900364053 นำงสำว ณัฐวด ี  แก้วจ ำรัส   

30 1459900306915 นำย พิสิฐ  สุดเฉลียว   

31 1509900432120 นำงสำว ชนม์ฌำนันท ์ จันทรงัศร ี

32 8710273002057 นำย โมแว    อภิสุทธิปัญญำ   

33 3100902145014 นำย วรพงษ์   วงษ์ปัญญำ   

34 1103700729976 นำงสำว วโรชิน ี สุขดี   

35 1580300052557 นำงสำว กฤณวริณกรณ์   ภัทรนรเศรษฐ ์

36 1909800169326 นำย ณวุฒิ  จริงจิตต์   

37 1459900321931 นำงสำว ปำริชำติ  นำมเพ็ง   

38 1910400001292 นำงสำว ศิริรัตน์  ละหมัน   

39 1609990052762 นำย ภำสกร  กัณหเนตร ์  

40 1709900747153 นำงสำว สุพัสสมน  คูวัฒนำ   

41 1101700128962 นำงสำว กรกนก  แซ่เตียว   

42 1103700595601 นำย พงศธร    ศุภกำร   

43 1309800133238 นำงสำว สุภำวด ี   พันธ์แก้ว   

44 1103700962638 นำย สุรพฒัน ์  วงศ์วัชระโชค   

45 1349900595896 นำย ไทยคม    ทัศนำรักษ์   

46 1639800134134 นำงสำว ปรียำรัตน์    นุริตำนนท ์  

47 1419900323593 นำงสำว ปิยะดำ  อำรมณ ์  

48 1509901195741 นำงสำว พรประภำ  บุญมำกำศ   

49 1349900508764 นำงสำว พลอยอ ำพันธ์  นันทบุตร   

50 1349900515493 นำย พีรชน  แก้วค ำชำติ   

51 1509901308503 นำย สืบทรัพย ์ อนันต์รัตนวิมล   

52 1509901145876 นำย อรรถดล  ฟองกันทำ   

53 1100800524656 นำย จุติพงศ ์ ผังนริันดร ์

54 1729900235527 นำงสำว นัทรีน  เพียรสัมฤทธ์ิ 

55 1419900284172 นำย พรชัย  เรืองพัฒนำ   

56 1450800098832 นำงสำว รัตนำ    ขำมเงิน   



57 1959900344847 นำย มูบำรัค   กำจ ิ

58 1459900360081 นำงสำว กมลภัค  ศรีวงษ์กลำง   

59 1659900238535 นำงสำว กัญภร   หอวรรณภำกร   

60 1309900711349 นำงสำว กนกกำญจน ์   ดวงสุวรรณกลุ   

61 1309900847755 นำงสำว ชลิตำ  ธรรมวิภำรัตน์   

62 1459900256691 นำงสำว ฤชุตำ    ทุมจีน  

63 1329900290360 นำงสำว ทิพย์ทิวำ    นนทมำ   

64 1102001834311 นำงสำว ธนัชพร  ธัมวิสุทธิวรำกร  

65 1199900296645 นำงสำว พิมพ์กวี  ทัศนวิภำส   

66 1659900561573 นำงสำว พิชำมญช์ุ  มำกร   

67 1461200110484 นำย ภำนุพงษ์  วุธพันธ์  

68 1329900322822 นำย ภำณุพงศ์  ลักขษร  

69 1100400485041 นำย ศิวะดล  เลิศพรภวิชญ์   

70 1709800179439 นำงสำว สวรรยำ  จันทรวรกำญจน ์  

71 1659900472678 นำย อรรถกร    มำกร  

72 1350100217261 นำงสำว อรุณโรจน ์ หลัง่น  ำสังข์   

73 1350100217252 นำงสำว อรุณรุ่ง  หลัง่น  ำสังข์   

74 1103700950338 นำงสำว อฐิชำ  ลิ่มพิทกัษ์   

75 1409900886920 นำงสำว เจน  ยอดล  ำ   

76 1909800669761 นำงสำว นริศรำ  ชัยวิชำชำญ   

77 1449900267251 นำงสำว ณัฐพร  ปำปะแพ 

78 1101401957908 นำงสำว ณัฏฐยำ  ลักขณำนุกุล   

79 1120100099278 นำงสำว ทิพวรรณ  ศรีด ี  

80 1100500961252 นำงสำว นงนภัส  วนัสสกลุ   

81 1100200645673 นำงสำว นฤมล  โกษำคำร   

82 1102001649867 นำย นำวิน    ชลำยนนำวิน   

83 1529900415560 นำงสำว ปวีณำ  ศิรประภำศิร ิ  

84 1103300044194 นำย ปัญญำ    กีรติรกัษกุล   



85 1102000610436 นำย พฤกษ์    สมบัตริัตนกลุ   

86 1103300102615 นำงสำว พิสุทธ์ิ   โล่ห์ชิตกลุ   

87 1259700140349 นำย วสุ  บุญเอี่ยม 

88 1309900850853 นำย ศรัณ จึงพำณิชย ์  

89 1229900421341 นำงสำว สคณ    วงศ์สมิทธิพันธ์ุ   

90 1449900250090 นำงสำว หทัยกำญจน ์   หลวงอินทร ์  

91 1459900231061 นำงสำว อำรีรัตน์    ยุ้งกระโทก   

92 1400900192661 นำงสำว ชลิดำ    ปำสำเนย์  

93 1409900920087 นำงสำว ธีรำพรรณ   จันทอปุฬี   

94 1430500277651 นำงสำว พรธนัชญ์กร    เหล่ำรัดศร ี  

95 1929900312422 นำงสำว วรรณประพิศ  โนร ี  

96 1509900690200 นำงสำว อัญรัตน์  เหล่ำกุลดลิก   

97 3101702158199 นำย กมลภู  นำคะด ำรงชัย  

98 1959800043594 นำงสำว พิมพ์ธันวำ  นำคนรสิงห ์  

99 1349900252671 นำย อลงกรณ์  พลศักดิ ์  

100 1810500035211 นำงสำว อำซีญำ  อีดสัน   

101 1809900397755 นำงสำว อิสนีน   อดุลยรัตน์ 

102 1329900365408 นำย มุนินทร ์ สวงรมัย ์  

103 1101401972605 นำย เกียรติภูม ิ สำยไทย   

104 1100400615115 นำย ชวิศ  สุวรรณพรินทร ์  

105 1100400572858 นำย ธนพนธ์  ว่องลิ มกิตติกุล   

106 1709900709863 นำงสำว วีรยำ  ธนำเจรญิสกลุ   

107 1579900476551 นำงสำว ศุภิชญ์ชำ  เมืองสรุิยำ  

108 1103300089881 นำย สุรพงศ์ฺ  เติมบญุถำวร   

109 1101700130231 นำงสำว มิเณอร์วำ   อัมพรแก้วตระกลู  

110 1959900318447 นำงสำว จัสมีน  เบญจมำพร   

111 1103701027894 นำงสำว ชนัญชิดำ  ศรีสุทธิกลุ   

112 1329900350494 นำงสำว ณัฐมำลิน  สุดชำร ี  



113 1103700962352 นำย ธนกร  เมธำจิตต์   

114 1309900839752 นำย วิชญ์พล  วิศรุตเวศม์  

115 1349900435066 นำงสำว ธัญวรัตม ์ นันทบุตร 

116 1349900548987 นำงสำว พรปวีณ์  แถมพันธ์  

117 1840100388303 นำงสำว รตีมัทนำ  พรหมสมบัต ิ 

118 1100701587536 นำงสำว ศิรภำ  วงษ์นรำ   

119 1469900206317 นำงสำว สุทธ์ิสิน ี ศักดิ์สวสดิ ์  

120 1229900519317 นำงสำว อำทิตยำ  มำด ี  

121 1909800789448 นำงสำว บุณฑริกำ   จินดำนรเศรษฐ ์  

122 1309900736147 นำงสำว พิชญ์จิรำ  โพธ์ินอก   

123 1909800615041 นำงสำว อริสรำ  วงศ์ธนวัฒน   

124 1459900376948 นำย ศิวกฤต  สุวรรณ  

125 1219900376958 นำง ชุติมำ  รำหมัน   

126 1830100074520 นำย ฐิติกรณ์  คงชัย   

127 1809900425066 นำย ภุชงค์  เพชรสุวรรณ   

128 1102001806806 นำย คณิน  วศินสังวร   

129 1570900086321 นำย จตุพงษ ์ เวียงมูล  

130 1100400142411 นำย ปกรณ์  เด่นล ำไพ  

131 3501000196321 นำงสำว กนกกำญจน ์ ใจทรินทร ์

132 2200100041927 นำงสำว จินต์มณ ี บ ำรุงศิลป ์  

133 1101401954691 นำงสำว ภำสิน ี โชติสกุลทอง   

134 1103700979921 นำงสำว ศิรัฐฌำ  เจตนจันทร ์  

135 1969900159489 นำงสำว นะดำ หะยีวำเงำะ 

136 1959900312091 นำงสำว นิรชำ  จำรำแว   

137 1949900178777 นำงสำว นิฟำรีดำ  สะมะแอ   

138 1969900151992 นำย นินัสรูน  ดือรำแม 

139 1100400512626 นำงสำว กฤติมำ  ชุติม์วัฒน์เสถียร   

140 1200900138986 นำงสำว ชนิตสิร ี ฐิติฤทธ์ิกระจำย 



  141 1100400346688 นำงสำว นันทรัตน์  บุญญำรัชต์   

142 1249900249565 นำงสำว ประไพพรรณ    พิบูลพันธุวงศ์ 

143 1101700108473 นำงสำว ภัทริยำ  ภำโนชิต   

144 1409901020306 นำงสำว บุญญรัตน์    มหัจฉริยะธีระ  

145 1229900523179 นำงสำว พรนำรำยณ์   สวิงคูณ  

146 1100400581890 นำงสำว พิมลวรรณ  สุวรรณนิคม  

147 1141200121136 นำงสำว หฤทัย  จันทมนตร ี  

148 1102800049992 นำงสำว มธุริน  มำสอน   



ก าหนดสอบคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดประจ าปี 2560 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 

1. วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559    เวลำ 12.00 น. ลงทะเบียน  

ณ หน้ำห้องประชุมเพชรนพรัตน์ ชั น 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

เวลำ 13.30 น. สอบข้อเขียน                   

ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ ชั น 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรต ิ

 

2. วันที่ 1 ธันวำคม 2559    ประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ทำงเว็ปไซต ์                       

โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี  www.nopparat.go.th 

  

3. วันที่ 2 ธันวำคม 2559   เวลำ 10.30 น. ลงทะเบียน 

ณ หน้ำห้องประชุมเพชรนพรัตนรำชธำนี ชั น 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรต ิ

      เวลำ 12.00 น. สอบสมัภำษณ์  ณ ห้องประชุมชั น 7 

 

 

 

หมายเหต ุ กำรประกำศผลผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกแพทยฝ์ึกหัด ประจ ำปี 2560  ของโรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 

  โปรดตรวจสอบรำยช่ือจำกเว็ปไซต์ แพทยส์ภำ (www.tmc.or.th) 

 


