
ประกาศ 
ส ำหรับผูส้มัครเข้ำรับกำรคัดเลอืกเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจ ำปี พ.ศ.2562 

 โรงพยำบำลต ำรวจ  
------------------------- 

 
1. จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลต ารวจ  

วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2562 
  เวลา 08.00 น.  รำยงำนตัว ณ จุดคัดกรอง ตึก มภร. (ตึกใหม่) ชั้น 2 

เพ่ือจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ป่วย โรงพยำบำลต ำรวจ 
- เตรียมบัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง 

 

2. ก าหนดการทดสอบความรู้ (MCQ) และการทดสอบจิตเวช  

วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2562 
  เวลา 07.30-08.30 น.  รำยงำนตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึก ฉกร. (ฝั่งรังสีวิทยำ) 

โรงพยำบำลต ำรวจ 
  เวลา 09.00-12.00 น.  ทดสอบทำงจิตเวชฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึก ฉกร. (ฝั่งรังสีวิทยำ)
      โรงพยำบำลต ำรวจ  
  เวลา 12.30-13.00 น.  รำยงำนตัว  ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึก ฉกร. (ฝั่งรังสีวิทยำ) 
      โรงพยำบำลต ำรวจ  
  เวลา 13.00-16.00 น.  ทดสอบควำมรู้ (MCQ) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึก ฉกร. (ฝั่งรังสีวิทยำ) 
      โรงพยำบำลต ำรวจ 
 

3. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2562   
เวลา  16.00  น.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์  

www.policehospital.org 
      และทำง e - mail ของแต่ละคน 
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วันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2562   
  เวลา 07.00-07.30  น.  รำยงำนตัว ณ ห้องสมุด  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ มหำรำชินี ชั้น ๗ 
  เวลา 08.00-12.00 น.  สอบสัมภำษณ์  
  เวลา 12.00-12.30 น.  รำยงำนตัว ณ ห้องสมุด  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ มหำรำชินี ชั้น ๗ 
  เวลา 13.00-16.00 น.  สอบสัมภำษณ์ 
 

 หมำยเหตุ : - ค ำตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นท่ีสิ้นสุด 
  - กำรทดสอบควำมรู้ (MCQ) ให้ผู้เข้ำสอบเตรียมปำกกำ ดินสอ 2B และยำงลบ 
  - แต่งกำยชุดสุภำพเรียบร้อย ตรงต่อเวลำ 
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ประกาศ 

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ในวันจันทร์ท่ี ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

โรงพยำบำลต ำรวจ 
------------------------------------------------- 

 

ล ำดับ  ชื่อ  สกุล 

๑. นำงสำวเก็จมุกฐ์  ไชพันธ์แก้ว 

๒. นำงสำวชัญญำ   วัชรีบูรพ์ 

๓. นำงสำวนงลักษณ์ ลักษณะไทย 

๔. นำงสำวฟำติมะส์  มำมะ 

๕. นำงสำววิชฌำภรณ์ ด ำรงคุณำวุฒิ 

๖. นำยศุภณัฐ  ด ำรงไทยนภดล 

๗. นำยสุขสุ  จรรยำงค์ดีกุล 

๘. นำงสำวชยำภรณ์ กฤษณสุวรรณ 

๙. นำงสำวเมธินี  นำมบุดดี 

๑๐. นำงสำวอำรยำ  สกุลไทย 

๑๑. นำงสำวกมนียำ  เจ๊ะโส้ 

๑๒. นำงสำวแก้วกำญจน์ ทัศนเอกจิต 

๑๓. นำงสำวชุติมณฑน์ สิงห์เขียว 

๑๔. นำงสำวซะฟำวะตีย์ หำมะ 

๑๕. นำงสำววิชญำพร พัวอุดมเจริญ 

๑๖. นำงสำวทัชชภร นิงสังกำศ 

๑๗. นำงสำวอรชนก  อินทร์ปรุง 

๑๘. นำงสำวสุดำรัตน์ เสมอตน 

๑๙. นำยธเนศพล  ยังอยู่ 

๒๐. นำงสำววิไลลักษณ์ บุญสิงห์ศร 
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๒๑. นำงสำวกชกร  เบ้ียวทุ่งน้อย 

๒๒. นำงสำวรวิสรำ  แสงแก้วศร ี

๒๓. นำยศักดิพัฒน์  ภัทรรังรอง 

๒๔. นำงสำวชญำนิศ อวัยวำนนท์ 

๒๕. นำงสำวนวลขณิษฐ์ สิริภำนันท์ 

๒๖. นำยภัทรวิชญ์  ภู่หล ำ 

๒๗. นำยวัชเรศ  เครือน้ ำค ำ 

๒๘. นำงสำวศิริพัชร์  แซ่เตียว 

๒๙. นำงสำวสุพิชชำ  ทัศนำ 

๓๐. นำงสำวกรัณฑ์รัตน์ มีศีล 

๓๑. นำงสำวกฤษฏิ์นิชำ พงศ์พัฒนำชำติ 

๓๒. นำงสำวธนำทิป  อนุชำญ 

๓๓. นำยพีรวัส  นิระฉัตรสุวรรณ์ 

๓๔. นำยสิทธิพัทธ์  มำนพสิทธ์ 

๓๕. นำงสำวกัญญณัช สิงห์ชัยสวัสดิ์ 

๓๖. นำงสำวชิดชนก สุนทรวงศ์สกุล 

๓๗. นำยภูมิสิทธ์ิ  สว่ำงพัฒนกุล 

๓๘. นำงสำวเมธำวี  จุลำณุกะ 

๓๙. นำยกฤตธ ี  น ำวงษ์ส ำรำญ 

๔๐. นำงสำวกันยกร  เวียงอินทร์ 

๔๑. นำงสำวชุติกำญจน์ ปำนสงวน 

๔๒. นำยศิวกร  น ำวงษ์ส ำรำญ 

๔๓. นำงสำวสุดธิดำ  ธงอำสำ 

๔๔. นำงสำวฐิตำรีย์  พีรโชติวัฒน์ 

๔๕. นำยทรงกลด  กนกวรกิจกุล 

๔๖. นำงสำวพัชรรัตน์ พงศ์ศศิธร 
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๔๗. นำยอิทธิพัฒน์  พงศ์วิสุทธิ์รักษำ 

๔๘. นำงสำวสุธำสินี  รัตนำภิรัต 

๔๙. นำยวิน   โตวัฒนำ 

๕๐. นำยธนวัฒน์  อังศุภัทร์ 

๕๑. นำงสำวนริศรำ  ยิ่งชำญกุล 

๕๒. นำงสำววรสุภำ  วรกุล 

๕๓. นำงสำวชีน  ไชยเลิศ 

๕๔. นำงสำวแพรพิไล พิริยะประทำนคุณ 

๕๕. นำงสำวสุเพ็ญศรี เบ้ำทอง 

๕๖. นำงสำวศริญลักษณ์ ตริชอบ 

๕๗. นำงสำวอกำงก์ซำห์ แซกัล 

๕๘. นำยอัซฮำร์  บัณฑูรอัมพำ 

๕๙. นำงสำวจิตรำภรณ์ จันทร์อู่ 

๖๐. นำงสำวนลินธรณ์ ศิระวิเชษฐ์กุล 

๖๑. นำงสำวกรีญดำลักษรณ์     อ่อนรู้ท่ี 

๖๒. นำยฐนกร  ปมำณิกบุตร 

๖๓. นำยธนำภพ  แสนศิริ 

๖๔. นำงสำวนภัสพร ใจซื่อ 

๖๕. นำยมงคล  สันติวงศ์เดชำ 

๖๖. นำงสำววิภำพร  แจ้งศรี 

๖๗. นำยสุทธิพงษ์  สำริกัน 

๖๘. นำยอิงครัตน์   แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฎ 

๖๙. นำงสำวรำนี  รำหุส 

๗๐. นำงสำวธนัชพร  วงศ์คีรี 

๗๑. นำยพัฒนชัย  วงศ์ษำบุตร 

๗๒. นำยมำนพ  ศิลำเลิศ 
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๗๓. นำงสำวมำเรียม ยีสะอุ 

๗๔. นำยสิษฐวัศ  ศักดิ์ธนำนุรักษ์ 

๗๕. นำยคณพศ  เจริญสุข 

๗๖. นำยกฤษณ ์  พลัสสินทร์ 

๗๗. นำงสำวจิตประภัสสร  ชัยภูมิ 

๗๘. นำงสำวธีนิดำ  ทับทอง 

๗๙. นำงสำวนิลำวัลย์ โชติชะวงค ์

๘๐. นำยบอนด์  สุริยะ 

๘๑. นำงสำวปำริชำด แสนจ ำลำ 

๘๒. นำงสำวพิชญวรรณ โนรี 

๘๓. นำงสำวมัลลิกำ  แก้ววำนิช 

๘๔. นำงสำวรตนกร  ธำระจักร 

๘๕. นำยวรวุฒิ  โพธิ์ชื่น 

๘๖. นำงสำววริยำ  อินตะมนต ์

๘๗. นำยสิรัช  สุรวงษ์สิน 

๘๘. นำงสำวสุภำภรณ์ อ้วนละไม 

๘๙. นำยอมรเทพ  อ ำนวยเงินตรำ 

๙๐. นำยอัศวรรณ  รอกำ 

๙๑. นำงสำววินิดำ  เนำวบุตร 

๙๒. นำงสำวณัฐกำนต์ ลิมป์ไพบูลย์ 

๙๓. นำงสำวพิมบุษพร สิงหอัศวรัตน์ 

๙๔. นำงสำวเกตน์นิภำ สรรพเลิศ 

๙๕. นำยธเนศ  นฤหล้ำ 

๙๖. นำงสำวปภำณิน มิตะมำ 

๙๗. นำงสำวปรียำธร ทำนให้ 

๙๘. นำงสำวเพ็ญสินี พรหมเศรณี 
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๙๙. นำงสำวรดำ  หนังสือ 

๑๐๐. นำยศุภเดช  โรจไพศำล 

๑๐๑. นำงสำวภำคินี  ภู่ประเสริฐ 

๑๐๒. นำยจิรพัทธ์  จำรุมิลินท 

๑๐๓. นำงสำวสริตำ  ปูรณวัฒนกุล 

๑๐๔. นำงสำวฐปนีย์  ประทุมสวรรณ์ 

๑๐๕. นำยณัฐพงศ์  สันสบู่ 

๑๐๖. นำงสำวกัญญำภัค ภำระพันธ ์

๑๐๗. นำงสำวปำณัชรี แก้วตำ 

๑๐๘. นำงสำวฟิรดำวส์ ระยะไมตร ี

๑๐๙. นำงสำวนิดำนุช  บินสะแอเต๊ะ 

๑๑๐. นำงสำวทิพรดำ  พรมมำแข้ 

๑๑๑. นำงสำวจุฑำวี  ชัยชัชวำล 

  
    
 พ.ต.อ. 

( พจน์    ตันนิรันดร ) 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกอบรมแพทย์ 

ทันตแพทย์ระดับก่อนปริญญำ โรงพยำบำลต ำรวจ 

 


