
 
 
 
 
 

กำหนดการกิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio 
ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 12 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 
 

เวลา กลุ่มที่ 1 
ลำดับที่ 1 - 24 

(24 คน)  
สีเขียว 

กลุ่มที่ 2 
ลำดับที่ 25 - 48 

(24 คน)  
สีเหลือง 

กลุ่มที่ 3 
ลำดับที่ 49 - 73 

(25 คน)  
สีแดง 

07.30 – 08.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทุกกลุ่มรายงานตัวพร้อมกัน  
บริเวณหน้าประตู 1 อาคารศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น1 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
08.00 – 08.30 น. orientation 
08.30 – 08.50 น. รอเข้าสัมภาษณ์ รอเข้าสัมภาษณ ์ ตรวจร่างกาย 

 08.50 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. สัมภาษณ ์
10.00 – 10.15 น. ตรวจร่างกาย 

 
 
 
 

(ตรวจร่างกายเสร็จแล้ว 
สามารถเดินทางกลับได้) 

10.15 – 11.15 น. สัมภาษณ ์
11.15 – 11.30 น. ตรวจร่างกาย 

 
 

(ตรวจร่างกายเสร็จแล้ว 
สามารถเดินทางกลับได้) 

รอเข้าสัมภาษณ์ 
11.30 – 12.30 น. สัมภาษณ ์
12.30 – 13.30 น.  

(สัมภาษณ์ เสร็จแล้ว 
สามารถเดินทางกลับได้) 

ส่งที่นำมาในวันสอบ : บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่หน่วยงานราชการออกให้ 
หมายเหตุ :   1. การแต่งกายผู้เข้าสัมภาษณ์ ชุดสุภาพ 
 2. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพื้นที่ ยกเว้น รับ-ส่งผู้เข้าสัมภาษณ์        

 

โปรดตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่มของท่าน ในหน้าถัดไป  
 



 

กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 1 - 24  สีเขียว   

ลำดับ รหัสผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1 66018872 นาย วีรภัทร ลอดทอง 

2 66018889 นาย ธีรวัฒน ์ มโนธรรม 

3 66018890 นางสาว จิดาณี มีสุวรรณ 

4 66018918 นางสาว พุทธิมา แสงอุบล 

5 66018920 นาย ธนาธิป อินทรสินธุ์ 

6 66018987 นางสาว รุจิรดา บูชารัมย์ 

7 66019011 นางสาว สุภิสรา บัวหอม 

8 66019022 นางสาว ตรีรัตน์ พจนพงศ์ 

9 66019026 นาย ศิตภัทร ผสมวงศ ์

10 66019038 นาย เสฏฐวุฒ ิ ถมปัทม์ 

11 66019039 นางสาว จันทร์เจ้า พลทม 

12 66019120 นาย ก้องภพ เอกปรีดา 

13 66019175 นางสาว ณฌาณ์ บวรรัตนกุล 

14 66019206 นาย ณัฐชัย ชัยดี 

15 66019216 นางสาว ทันตวรรณ รัฐสถาพรชัย 

16 66019290 นางสาว ธนภร สิทธิวงค ์

17 66019364 นาย เสริมศักดิ์ แก้งคำ 

18 66019591 นางสาว พิมพ์มาดา เอกกุล 

19 66019710 นาย กษิดิ์เดช สารฤทธิ์ 

20 66019770 นางสาว แอปซาร่า รีเตอร์ 

21 66019925 นางสาว สุชานาถ ชำนาญดี 

22 66020124 นางสาว อิสรีย์ เมฆแสงอรุณรุ่ง 

23 66020132 นาย พันธุ์ธัช แจ้งบรรเจิดวงศ์ 

24 66020278 นาย เตชิต ตั้งอดุลย์รัตน์ 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 2 ลำดับที่ 25 - 48 สีเหลือง 

ลำดับ รหัสผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

25 66020484 นาย ณฐนน ดังไธสงฆ์ 

26 66020549 นางสาว อิสรีย์ กิตติศุภเศรษฐ์ 

27 66020560 นาย บุรธัช คงสุข 

28 66020646 นางสาว พิชญาภา คำบุญเรือง 

29 66020647 นางสาว อริยภา อริยานุชิตกุล 

30 66020724 นางสาว ธนภรณ์ เลิศล้ำ 

31 66020803 นาย ภูริเดช ฉัตรไกรเลิศ 

32 66020834 นางสาว ธนวพรรณ ศุภมิตรพิบูลย์ 

33 66020860 นางสาว ชัญญ์ทิศา หอมเหล็ก 

34 66020881 นางสาว อภิศิริ คุณปรึกษา 

35 66020927 นางสาว พีรพรรณ คุ้มครอง 

36 66020940 นาย กิตติภณ โชตินอก 

37 66020941 นาย พงศ์ภรณ์ แสวงสุข 

38 66020994 นาย สมบูรณ์แบบ ปักเสติ 

39 66021007 นางสาว ภัทรธิดา นวชาติ 

40 66021053 นาย ศตพล วิเศษวงษา 

41 66021078 นาย กฤตเมธ ริยะจันทร์ 

42 66021083 นาย พงษ์วรัตม์ เอ้กระโทก 

43 66021084 นาย ธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์ 

44 66021099 นางสาว นภัทร ตั้งเจริญ 

45 66021105 นางสาว นฐกมล นาวี 

46 66021130 นาย ทัชชกร วิเศษฤทธิ์ 

47 66021136 นางสาว รุจรดา เหล่าฤทธิ์ 

48 66021142 นางสาว ภัทรพร โควสุภัทร 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 49 - 73 สีแดง 

ลำดับ รหัสผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

49 66021149 นาย ธนเดช แสงเรืองรักษ์ 

50 66021164 นาย เจตน์สฤษฎิ์ วงศ์เลิศ 

51 66021189 นาย อภิชาตพงศ์ ศิร ิ

52 66021195 นาย พัชรพล ผลเจริญ 

53 66021196 นาย พสธร ภักติยานุวรรตน์ 

54 66021211 นาย เมืองไท ทองนอก 

55 66021214 นาย นรบดี ตั้งประเสริฐวงศ์ 

56 66021249 นางสาว วิรัลพัชร ธรรมมุลตรี 

57 66021263 นาย ภิญโญ ดวงใจ 

58 66021267 นางสาว พิมพ์นิภา หวังบรรจงพูน 

59 66021277 นางสาว ชวิศา แผ่นจันทร์ 

60 66021280 นาย ธนเกียรติ พันธ์ผาติสว่าง 

61 66021288 นางสาว วรรษมน โล่วรพงศ์ 

62 66021299 นาย กิตตินันท์ กระบี่ศรี 

63 66021306 นางสาว ณัฐนรี ศรีสุข 

64 66021320 นางสาว ณัฐวิภา กลีบเเก้ว 

65 66021344 นาย ภคพล ทองหล่อ 

66 66021354 นาย พสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์ 

67 66021367 นาย เบญจพล โล่ห์นารายณ์ 

68 66021386 นาย ทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล 

69 66021396 นาย สิรภพ สุวรรณสม 

70 66021401 นาย กษิดิศ เหมือนวาจา 

71 66021435 นางสาว ขวัญชนก จุไร 

72 66021456 นางสาว อิชยาภรณ์ รีสันเทียะ 

73 66021493 นางสาว ฐิตาพร มาด้วง 

 

 


