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สนามสอบวิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า : ชัน้ 3 ศนูยส์ถานการณจ์ าลองทางการแพทยท์หาร 

 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1042112002 พญ. กนกรตัน ์ ช่วยอปุการ 
1102112003 พญ. กรชวลั ศรณัฑศ์ิร ิ
1192112004 พญ. กรวรรณ  ทองสจุรติกลุ 
1092112005 นพ. กฤตธี  ณ พทัลงุ  
1192112007 พญ. กญัญภา  มธุรพงศากลุ 
2042112008 นพ. กนัตวฒัน ์ ภู่ภิรมย ์
1022112010 นพ. กิตติธชั เตชประทกัษ์ 
2032112012 นพ. เกรียงไกร  ศรสีขุ 
1192112014 นพ. จกัรพชัร ์ ศีละสะนา 
1182112016 พญ. จิดาภา  พุ่มกมุาร 
1092112017 พญ. จิราภรณ ์ สิงหเ์ทพ 
1182112018 นพ. จิราย ุ วิวฒันว์าระผล 
2022112020 พญ. เจนจิรา  ปิยะวรรณกร 
1222112022 นพ. เฉลิมชยั  พรมสนาม 
1224312024 นพ. ชญานิน ทปันวชัร ์
1012112025 พญ. ชนกานต ์  ทิมศรี 
1012112026 พญ. ชนากานต ์ กางกรชิ 
1102112029 นพ. ชวิน อมรชยัวฒุิกลุ 
1012112030 พญ. ชชัชญา  เถลิงนวชาติ 
1092112031 นพ. ชชัชม หิรญัรตัน ์
2022112032 พญ. ชชัฎาพร  เงินเลี่ยม 
2042112033 พญ. ชตุิมา  วงษเ์ทียนจนัทร ์
1192112036 นพ. ไชยพฒัน ์ สตัยธรรม 
1103212037 นพ.  ฐิติณฐั  ฤกษส์นุทรี 
1042112038 นพ. ฐิติบตุร ธีรสรเดช 
1042112040 พญ. ณฐัชา นรงัศิยา 
1012112041 พญ. ณฐัฑิฎา  พานประเสรฐิ 
1072112043 พญ. ณฐัปัณชญา  แกว้พรม 
1222112044 นพ. ณฐัภทัร  อตัถารมย ์
1223212045 นพ. ณฐัวฒัน ์ แซห่ล ี



 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1223212046 นพ. ณฐัวฒุิ เฉลิมวณิชยก์ลุ 
1072112049 พญ. โณรญีะห ์ เจ๊ะอาแซ 
1092112050 นพ. โดม รฐัอมฤต  
1102112052 นพ. ธนกร สขุสวุรรณ 
2162112053 นพ. ธนพนธ ์  วอ่งลิม้กิตติกลุ 
1222112054 พญ. ธนภรณ ์ ตรสิกลุ 
1102112056 นพ.  ธนายตุ ธรรมวิรยิะวงศ ์
1072112057 พญ. ธนาวดี  ยอดยา 
1102112058 พญ. ธนิกานต ์ สกลุศกัดิ ์
1042112059 นพ. ธเนศ กลุโรจนว์ิจิตร 
1042112060 พญ. ธรรมพร ดา่นภกัดี 
2172112061 นพ. ธญัญ ์ พสัด ุ
1042112062 พญ. ธญัธร ชลิูขสิทธ์ิ 
2022112063 พญ. ธนัยช์นก  เสถียรวฒันช์ยั 
2042112064 นพ. ธาม อา๋งสกลุ 
2172112065 พญ. ธารทิพย ์ สรอ้ยสวุรรณ 
2172112068 พญ. นภสันนัท ์ นิยมธรรมรตัน ์
1222112069 พญ. นรมน  เบญมาตย ์
1042112073 พญ. นชัชา เลิศวิบลูยล์กัษณ ์
1222112074 นพ. นสัวิน กจัฉมาภรณ ์
1222112075 พญ. น า้ฝน  ทองศรี 
1072112076 พญ. นิชาภทัร  จนัทรานวุฒัน ์
1192112077 พญ. นิรมล  ไกรพฒันพงศ ์
1022112078 พญ. เบญจพร ชรูสั 
1182112079 พญ. เบญจวรรณ   เลขะมั่นคง 
1022112080 พญ. ปวีณอร คารวพงศ ์
2042112082 พญ. ปารฉิตัร  ภาวนากร 
1192112083 พญ. ปาลินี  สทุธิวรสิน 
2172112084 นพ. ปิยบตุร จีรพงษอ์ดุม 
2022112085 พญ. ปณุชนิต  โชติเกษมศรี 
1182112089 พญ. พรนภสั  ชยัวงศว์ฒุิกลุ 
1022112090 พญ. พรมิา บญุวีรบตุร 
1022112091 พญ. พอใจ ภชู่อธรรม 
1072112092 พญ. พชัรวรนิทร ์ กลิ่นกลอ่ม 



 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
2022112093 พญ. พชัรารตัน ์ ดวงมาลา 
1022112094 พญ. พดัชา หนบูญุแกว้ 
2022112096 พญ. พิมพช์นก  สวา่งใจ 
1012112097 พญ. พิมพพ์นิต  ศลัยานบุาล 
2172112099 นพ. พิศรุตม ์ รอดรตัน ์
1042112101 นพ. พีรพฒัน ์ สิทธิยโุณ 
2022112102 พญ. เพ็ญพิชชา  ศิรนิาวี 
2022112103 พญ. เพียงตะวนั  มณีจินดา 
1042112105 พญ. แพรวา อินสวสัดิ ์
1022112107 นพ. ภทัรพล เสนาจกัร ์
2042112108 นพ. ภาวตัร ตรทีิพยส์ถิตย ์
1222112109 พญ. มนสันนัท ์ ชยูงั 
1182112110 พญ. มะลิสา  ชินวงษ ์
2032112111 นพ. รฐัพล  สขุสวย 
1042112112 พญ. รุง่รวินทร ์ พรหมกลุ 
1092112113 พญ. ละอองดาว ตรนีิติ 
1072112115 พญ. วรนิษฐ์  ทวีสินธนกิตติ์ 
1092112116 พญ. วรพร เบญจพงษว์ิมล  
1042112117 พญ. วราพร หวงัวิบลูยช์ยั 
1042112118 พญ. วลญัชนา ธชัศฤงคารสกลุ 
1102112119 พญ. วศินี ชาญพิชยั 
1072112120 พญ. วศินี  รกัซอ้น 
2172112121 พญ. วา่นขวญั บญัชาดิฐ 
1222112123 พญ. วิทวลา  จงึจรยิานนท ์
1192112124 พญ. วิภาวี  ปชูิตากร 
2032112127 พญ. ศกลวรรณ  โกศลกิติวงศ ์
1012112129 นพ. ศิรวฒุิ  สรุพฤกษ์ 
1102112130 พญ.  ศิรพิรรณ โกยะวาทิน 
1092112132 พญ. ศทุธินี  ชวลิต 
2332112134 นพ. ศภุวฒัน ์ ทรงกิตติ 
1042112135 นพ. ศภุวิชญ ์ วงศก์ระสนัต ์
1012112136 นพ. ศภุวิชญ ์ จิรธนวิชยั 
2042112137 นพ. สรรเสรญิ ศรมีินิพนัธ ์
1192112138 นพ. สรรเสรญิ  ศรสีวุจัฉรีย ์



 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1042112139 นพ. สรวฒัน ์ ธนานภุาพไพศาล 
1102112140 พญ. สรีญาค ์ ผิวเกลีย้ง 
1102112141 นพ. สนัสกฤต วิภาศรนีิมิต 
1022112143 พญ. สิรภทัร วิบลูยล์กัษณากลุ 
2023212144 พญ. สิรนินัท ์ สามคัคีนนท ์
2172112145 พญ. สิรยิา อยู่เกษม 
1102112146 นพ. สเุจตน ์ จีระจิตสมัพนัธ ์
1102112148 พญ.  สภุทัพินี เทียนสว่าง 
2032112149 พญ. สภุาวรรณ  ศรโียธี 
1043212150 นพ. สรุพงษ์ พงษส์วสัดิ ์
1092112151 นพ. สวุจัน ์ จรสัตระกลู 
2043212152 พญ. โสภิดา เจรญิชยั 
1022112155 พญ. อรณสั ฤทธ์ิแฉ่งทอง 
1192112156 พญ. อรไท  เป่ียมรุง่เรอืง 
1012112157 พญ. อรพิมพ ์ วรรธนะวลญัช ์
1102112158 พญ. อรวรรณ วิวฒันพ์งศกิ์จ 
1072112160 พญ. อญัชนา  งามองอาจ 
1182112161 นพ. เอกสิทธ์ิ  ธญัญกลุสจัจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนามสอบคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หอ้ง 402 ชัน้ 4 อาคารราชนครนิทร ์
 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

2182111013 พญ. จรวยพร ถือแกว้ 
1032121028 พญ. ชวลัลกัษณ ์ ดีวิจิตร 
1032111072 นพ. นวพล จรุงวฒันา 
2302111098 พญ. พิมพพ์ลอย สรุยิานสุรณ ์
1032121104 พญ. แพรวลญัช ์ สวุรรณไตรย ์
2192111106 นพ. ภควตั อยู่เย็น 
2302111125 พญ. วิรชา กนัทาสขุ 
2302111126 พญ. วีรดา ทยาวิวฒัน ์
1032111128 นพ. ศรณัย ์ โชติรตันศกัดิ ์
1032111131 นพ. ศิวชั เนียมจั่น 
1032111133 พญ. ศภุพิไล อือ้อารยีก์ลุ 
2192111153 พญ. อนสุสรา บญุซาว 
2302111154 พญ. อภิชญา ผลบญุ 
2182111159 นพ. อคัรชยั เผือกวฒันะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนามสอบคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น :หอ้งประชมุมิตรภาพ ชัน้ 3 ตกึอาคารเรียนรวม 
 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1062113001 พญ. กชกร ธาราวดี 
2242113009 พญ. กาญจนา โมท้อง 
1062113011 นพ. กิตติศพัท ์ พนัธะไชย 
2152113015 นพ. จารุกิตติ์ นนัทประพิณ 
2152113019 พญ. จฬุารตัน ์ ศรสีิทธิประภา 
2152113021 พญ. ฉตัรสดุา ดวงดี 
2152113023 นพ. เฉลิมพล มาลา 
2242113027 พญ. ชนตุม ์ เจรญิสขุ 
2152113034 พญ. โชติกา เจษฎาวิสทุธ์ิ 
1062123039 พญ. ณฐักานต ์ โถวสกลุ 
2242113042 พญ. ณฐัธิดา หงษภ์กัดี 
2242113047 พญ. ณิชชา กิตติมั่นคง 
1062123048 พญ. ณิชาภทัร ทองธรรมชาติ 
2152113051 พญ. ทิพยส์ดุา ระหงษ ์
2152113066 พญ. ธิดาวรรณ ยวงสวุรรณ ์
1062113067 พญ. นภธร กองอดุม 
1062113070 นพ. นฤเบศร ์ ไชยคต 
2152113081 พญ. ปารวี นวลประเสรฐิ 
1062113086 นพ. พงศภ์ทัร รว่มสขุ 
2152113087 พญ. พรกมล แสนปยุ 
1062113088 พญ. พรชนก ศิรสินัติสมัฤทธ์ิ 
2242113095 พญ. พิชญภ์ทัรา วอ่งสภุคัพนัธุ ์
2242113100 นพ. พิสิษฐ์ เตโชประเสรฐิ 
1062113114 นพ. วชิระ ประทมุรตัน ์
2242113142 นพ. สารชั เกียรติกวินพงศ ์
2242113147 นพ. สภุวชัร ์ โรจนปั์ญญากิจ 

 

 

 

 

 



สนามสอบคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์: หอ้ง Med 206 ชัน้ 2 อาคาร

แพทยศาสตรราชนครนิทร ์(ตกึแดง) 
 ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1052114006 นพ. กฤษฎา ลีลาวิลาส 
1052114035 พญ. โชษิตา แกลว้สงคราม 
1052124055 นพ. ธนวฒัน ์ สวุิทยะศิร ิ
2372114071 พญ. นฤวร สกลุเสาวภาค 
1052114122 พญ. วาสิฏฐี อปุการนนัทกลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


