
 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการสัมภาษณ์แพทย์ฝึกหัด ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 
 โรงพยาบาลต ารวจ  

-------------------------  
 

ล าดับคัดเลือก ล าดับสมัครแพทยสภา  ชื่อ นามสกุล 

1 1 นางสาวจุฑามาศ กะมินสิน 

2 2 นางสาว ชินเรจฐ ์ จันทร์เจริญกิจ 

3 5 นางสาว โรสิตา เถาว์กลอย 

4 6 นางสาว วิรงรอง สุริยะ 

5 8 นายสิทธิพร กมลเทพไพฑูรย์ 

6 10 นางสาวกรชนก ติยะคุณ 

7 13 นางสาวธนพร กิตติวณิชพันธุ์ 

8 14 นางสาวธนรัตน์ ทวีวัฒนพงษ์ 

9 15 นาย นวพล เภาพาด 

10 16 นางสาวบุษราค า ลิ้มเจริญเงิน 

11 17 นายประธาน ทานให้ 

12 18 นางสาวปัญญพร ทานให้ 

13 19 นางสาวพิมพ์ฐดา เดชทวีเหมโรจน์ 

14 21 นางสาว อณิญชน์ภัทร์ สมจันทร์ 

15 22 นางสาว อัจจิมา เสมดี 

16 24 นาย ฐาปนิธิ์ ดิลกวณิช 

17 26 นางสาว ทิพย์วารี เตชะณรงค์ 

18 28 นางสาว นฤภร วิริยสุขหทัย 

19 29 นางสาว บัณฑิตา สร้อยชมภู 

20 30 นางสาว พรรณพร เถาว์กลอย 

21 32 นายภูธิทัต ข าปัญญา 

22 33 นางสาววิมลพร แสงเพิ่ม 

23 34 นางสาว หรรษธร ชัยวัฒน ์

24 35 นาย อัศวนนท์ เลิศศิวนนท์ 

25 37 นางสาว ปริฬากร เจริญทรัพยานันท์ 
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ล าดับคัดเลือก ล าดับสมัครแพทยสภา  ชื่อ นามสกุล 

26 38 นายกรชนก ให้วัฒนานุกูล 

27 40 นางสาวสุปวีณ์ ตรีมธุรกุล  

28 41 นางสาวทิพวรณ  หนองเรือง  

29 42 นางสาว โชติกา พวงค า  

30 43 นางสาวธัญณัฐพร ชูปัญญา 

31 46 นางสาว สุจินันท์ เรืองชยาจตุพร  

32 47 นาย จตุพร อยู่ญาติมาก 

33 48 นางสาว ตรีนภา  พรหมสวาสดิ์  

34 49 นาย นิติ เบญจดารา 

35 50 นาย พีรวัส นีระฉัตรสุวรรณ์ 

36 51 นางสาว โนรชามิมิ นิมะ  

37 52 นาย รวีวัฒน ์ ศิริวัฒนะเกษม  

38 59 นายธีรวัต สังขวิสูทธิ์ 

39 61 นายปกรณ์ เด่นอ าไพ 

40 64 นางสาว กษมาพร วรปัญญาสกุล 

41 65 นางสาว จิราภรณ์ ชัยกิตติ 

42 66 นางสาว ประภัสสร มากเมตตากุล  

43 67 นางสาว กมลธร สิงห์กุมารวงศ์ 

44 74 นางสาว กัญจิรา สายเชื้อ  

45 76 นางสาว ปณบุษย์ เกตุกิตติกุล 

46 77 นางสาว ปริชญา ค าวชิรพิทักษ์ 

47 78 นางสาว พรรณนิดา ศลีอ่อน 

48 79 นาย วีราพัชร์ สินเกื้อกูลกิจ 

49 80 นายศักดิพงศ์ ตั้งเสถียรชัยกุล  

50 81 นางสาว ซาร่าห์ เจน ชาแจ้ง  

51 82 นางสาว กัญญารัตน์ บัณฑุนาค 

52 84 นาย ดลวัฒน ์ สุดท้าย  

53 87 นางสาว นัทธมน งามวาสีนนท์  

54 88 นายพชร  คณาทรัพย์ 



55 89 นางสาว พิมพกานต์ อาวเจนพงษ์  
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56 90 นางสาว ลลิตา ฐิติเศรณี 

57 91 นาย สุทธิวิทย์ พันธ์ไชยศรี  

58 92 นางสาว อาคิรา สุริยันต์  

59 93 นางสาว จิราภา ปุลิเวคินทร์  

60 94 นางสาว จีรดา บุษปะนันทน์  

61 95 นางสาว ฐิติภา พานทอง  

62 96 นางสาว ธันย์ชนก เสมอเหมือน  

63 99 นาย ณพล  ตั้งส าเริงวงศ์ 

64 100 นางสาว นภัสพร ใจซื่อ 

65 101 นางสาว ยุวดี ยงภูมิพุทธา  

66 102 นางสาว ฟัยรุส  ดารายีสาฮอ 

67 104 นางสาว พิมพ์ธันวา  นาคนรสิงห์  

68 105 นางสาว จิตประภัสสร ชัยภูมิ  

69 109 นางสาว พันพร ฮะกีมี 

70 112 นาย รัฐพล  จิตวัฒนตระกูล 

71 116 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตรีกุล  

72 117 นายพิทักษ์ กมลาสน์กมุท 

73 118 นางสาว รัมภาพัชร์ มุสิกชาติภัคพงศ์  

74 119 นางสาว ปัลว ี มิสรา  

75 120 นางสาว นริศรา ปาทาน  

76 124 นางสาว ศุภลักษณ์ ตั้งตรงผล  

77 125 นางสาว ณัชชา  ณ หนองคาย  

78 128 นาย อนุภัทร ทั่งทอง  

79 130 นางสาว เชอรี่ กริฟพิท  

80 131 นางสาวกาญจนา จาวลา  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 
 



   พันต ารวจเอก  
                   ( พจน์    ตันนิรันดร) 
                     ประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ  


