
ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

1 412 4 1 นางสาว สุรัสวดี ก้ิมต้ัน นางสาว วิชญาดา แซ่ด้าน

2 421 4 2 นางสาว ธิดารัตน์ แมนวงศ์ นางสาว ฐิตินันท์ สุวรรณพิบูลย์ นางสาว พัชริน ว่องไว

3 422 4 2 นาง จิราวรรณ จายุพันธ์ นางสาว วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ

4 423 4 2 นางสาว กชภัส สุวรรณศรี นางสาว ฐาปนีย์ สังข์ศิริ

5 431 4 3 นางสาว มนัสชนก สีใส นางสาว ชมนาด ศรประสิทธ์ิ

6 432 4 3 นางสาว วรรณา แก้วเสถียร นาย นวพล คุปต์ธรรมสาร นาง พัชราภรณ์ กาเล่ียง

7 433 4 3 นางสาว วิรงรอง ชัยพันธ์ ดร.สพ.ญ. ปรารถนา ยงสกุลชัย

8 435 4 3 นางสาว วลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์ นางสาว สมศรี หลีวิจิตร

9 436 4 3 นางสาว ปาริชาติ ด าทองสุข นางสาว รติมา รักเผือก นาง สาลินี ทองวงศ์

10 442 4 4 นางสาว พนิดา  ้เพชรปาน นางสาว ธนวรรณ สร้อยมาลา

11 443 4 4 นาง ชญาษร ตันธีรกูล นางสาว ซากียะ มอลอ

12 445 4 4 นาย ธีรธัชช์ เปรมนันทิวัฒน์ นาง สายพิณ ดาราวลี นางสาว พัชรนันท์ ไชยงาม

13 446 4 4 นางสาว นันทิตา เจริญสวัสด์ิ นางสาว ธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล

14 5108 5 1 นางสาว ณัชยา แซ่เจ้ิน นางสาว กนกพร แดนชลธาร

15 5109 5 1 นางสาว อ าพันธ์ สุวรรณรัตน์ นางสาว สุดฝัน วรรณเพ็ชร นางสาว นฤมล บัวงาม

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

รายช่ือกรรมการ การสอบวิชาเฉพาะ ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2565 สนามสอบ 04สงขลา (วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่)

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

พญ.ภาวิตา ล้ิมสมวงศ์



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

16 5200 5 2 นาง สุภาวดี โฆษิตพันธวงศ์ นาง ปิติภาคย์ ดีหนู

17 5203 5 2 นางสาว สุรีย์พร จุลเสวต นาย กฤชณัท ลีภาสุรพิสุทธ์ิ นางสาว สุวนันท์ ชุ่มช่ืน

18 5204 5 2 นาง ทัศนันท์ ศิริเสถียรรุจ นางสาว ศิรดา เถาว์มูล

19 5214 5 2 นางสาว ศุภาพร สายน้ าใส นางสาว พัชราวดี ศรประสิทธ์ิ

20 5215 5 2 นางสาว ฟาตีมะห์ แม นางสาว ปุณิกา ชูเกล้ียง นาย เรืองฤทธ์ิ อวะภาค

21 5216 5 2 นาย สันติพงศ์ บุญแท้ นางสาว ทิพย์เกสร นวลศรี

22 5300 5 3 นาง ทัชชภร แกล้วทนงจิโรจ นาย สุทธิพงศ์ ปริญญาศิริ

23 5303/1 5 3 นาย ณชดล แกล้วทนงจิโรจ นางสาว อรพรรณ ละม้ายพันธ์ุ นาย ธนากฤต จิตรสุข

24 5303/2 5 3 นาง พรนภัสส์ นิพัทพงษ์ นาย ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต

25 5303/3 5 3 นางสาว กันต์ติชา แก้วมหากาฬ นาย ราชกุล วิริยพรหม

26 5303/4 5 3 นาง มนัญญา ช่วย ชู วงศ์ นาย โดมชัย แก้วน้อย นางสาว สาวิกา วรรณพงค์

27 5306 5 3 นาง รัตนา หลีนุ่ม นางสาว เสาวคนธ์ อินทร์ด้วง

28 5308 5 3 นางสาว บุณฑริกา แสงประสิทธ์ิ นางสาว ซารีน่า วังขุนพรหม

29 5309 5 3 นางสาว ชนษวรรณ สุวรรณโณ นาย ทวีศักด์ิ ปัญญาใส นางสาว รศรินทร์ จันทมณี

30 5310 5 3 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณรัตน์ นางสาว ฐิธิอรรถ นาคพล

31 5312 5 3 นาง ศิริณภรณ์ ศรีขวัญ นางสาว อังคณา เดิมหล่ิม

32 5404 5 4 นางสาว มนสิชา หม่ันย่ิง นางสาว จิตติมา ชินจิรภัทร

33 5405 5 4 นางสาว กันต์ฤทัย วงค์วร นาง พินทุมาศ แก้วสว่าง นางสาว เชาวนี เกตุชู

34 5406 5 4 นาย พันธกานต์ จันทรวงศ์ไพศาลนาย อุดมศักด์ิ ธรรมโชติ

35 5408 5 4 นางสาว ภัสสร จงสวัสด์ิวัฒนา นาง วนิดา กาเหย็ม

อ.จงวัฒน์  ชีวกุล

พญ.ภาวิตา ล้ิมสมวงศ์

ดร.น.สพ.ณฐพล ดวงธรรม



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

36 5409 5 4 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณทัต นาง ปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี

37 5412 5 4 นางสาว ณัฐธิดา นวลเพ็ง นางสาว ขวัญฤดี คล้ายแก้ว นางสาว ธิดารัตน์ ชุมทอง

38 5413 5 4 นางสาว ปรมัตถ์ ศิริยอด นางสาว ศศิธร แซ่อ่ึง

39 5414 5 4 นางสาว ชนาธิป บุญธรรม ว่าท่ีร้อยตรี ก้องชนก ทองพรัด

40 5415 5 4 นางสาว พรติมา ชนะไพริน นาง อาศิรา เผือกผ่อง

41 5416 5 4 นางสาว สุไหมเร๊าะ โต๊ะเต้ง นางสาว พีรญา ชนะสินธ์ุ นางสาว จิตรลดา จันทรัตน์

42 5418 5 4 นาง วรรณา สุทธิกรัณย์ นางสาว ณิชกานต์ ศรประสิทธ์ิ

43 5419 5 4 นางสาว นันท์นภัส ยอดมณี นาง วาสนา เรืองดิษฐ์

44 5504 5 5 นาง จุรีพร กาหยี นางสาว เสาวลักษณ์ สุกเผือก

45 5505 5 5 นางสาว สุนันทา ก่ังเซ่ง นางสาว อิสรีย์ ขุนเพ็ชร นาง ภัทนี มุ่งวัฒนสมบัติ

46 5506 5 5 นางสาว บุศราภรณ์ พรหมทอง นาง ไมตรี โสพิกุล

47 5508 5 5 นาง ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม นาง นิชานันท์ ณ นคร

48 5509 5 5 นางสาว สาทิพย์ ทองนวล นางสาว โสภิดา  ข่ีทอง

49 5511 5 5 ว่าท่ี ร.ต.ญ ธารารัตน์ เร่ิมบาาง นาง วิภาพรรณ มณีรักษ์ นางสาว ศรสิริ เทพสุข

50 5512 5 5 นางสาว จิรัสม์ตชา นิลโมจน์ นาย วิทยา ล่ิมสุวรรณ

51 5513 5 5 นางสาว สุวรรณี สินยัง นาย ก่ัน เกิดแสงสุริยงค์

52 5514 5 5 นางสาว รจนา แซ่ล้อ นาง อารมณ์ ไพสมบูรณ์

53 5516/1 5 5 นางสาว ดรัลรัตน์ พลเดช นาย มาร์ติน ลูเธอร์ คอมเพลนดิโอ นางสาว วรรณเพ็ญ สุภเพียร

54 5516/2 5 5 นาย ชยพัทธ์ แก้วมณี นาย ภาวิน จันทรทิพย์

ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน

ดร.น.สพ.ณฐพล ดวงธรรม



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

55 7302/1 7 3 ว่าท่ี ร.ต.หญิงวันวิสา โชติบุญทอง นาง วลัยพร ล่ิมบุญญรัตน์

56 7302/2 7 3 นาง ปทิตตา ทองประเสริฐ นาย ประทีป บุหลัน นาง เพ็ญจันทร์ กิตติรุ่งทวี

57 7303 7 3 นาย มุกตา ยีกะจิ นาง ปราณี สุขะปุณพันธ์

58 7304 7 3 นางสาว สุพีชา รุ่งเรือง นาย ติดมีซี รุ่งสวัสด์ิ

59 7305 7 3 นาง รุจิรัชช์ เปรมนันทิวัฒน์ นางสาว รุฮานี หมีนยะลา

60 7402/1 7 4 นาง ปวริษา เย่ียมสิริวุฒิ นางสาว ณัฐณิชา กรดสัน นาง ประภัสสร ปัญโญ

61 7402/2 7 4 นาย ปิยนนท์ ด้วงนุ้ย นางสาว อรทัย ณารัตน์

62 7403 7 4 นางสาว ฉัตรมณี พิเชียรภักดี นางสาว เอ้ือการย์ เด่นพุทธ

63 7404 7 4 นางสาว ปรียา ภัทร์ ยอดทอง นาย สมชาย เล่าวจีศาสตร์

64 7405 7 4 นาย สุรศักด์ิ นาคคง นาง หน่ึงฤทัย นวลม่ิง นางสาว กมลวรรณ ย้ิมย่ิง

65 7406 7 4 นางสาว กนกชนก  ศรีมุณี นาง นันท์นภัส ด้วงอินทร์

66 7407 7 4 นางสาว ศนิญา นิลกระวัตร นางสาว ศยามล เอียดวารี

67 7409 7 4 นางสาว ดวงพร ขวัญทอง นาย สิริเชษฐ์ โมกขกุล

68 7410 7 4 นางสาว ฐิดายุ หนูทอง นาง อลิสา พูลแก้ว นางสาว จิรวดี เทพเฉลิม

69 7411 7 4 นาง รัชนี ศรีแก้ว นาย มะยุ มะเย็ง

70 7412 7 4 นางสาว มนันยา แก้วอิทฤทธ์ิ นางสาว รัตติยา พรหมสุวรรณ นาย พงศธร ทองราช 

71 7413 7 4 นาง ธัญชนิต สุวรรณรัตน์ นาง อ านวย หนูพริก

72 7414 7 4 นางสาว นวพร มหันตมรรค นาง ภิญญาพัชญ์ คีรินทร์

73 7415 7 4 นางสาว หทัยชนก  ศาลางาม นาง ฐานิตา ด้วงศรีทอง

74 7416 7 4 นางสาว ปวริศา แก้วช่ืน นาง เพ็ญประไพ เกิดทิพย์ นาง นฤมล สหบดี

75 7417 7 4 นาง ธิติวดี บรรจง ดัด  นาง ดัชนีย์  อินทรธนู

อ.ป้อมเพชร โตประเสริฐ

สพ.ญ.ชยา วรรณโกวิท



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

76 7502/1 7 5 นาง อารีย์ บุญนา นาง นุรซาฮีลา ดุลยเสรี

77 7502/2 7 5 นางสาว จริยา ขาวคุ้ง นาง ยุพวดี ศรีสุวรรณ นางสาว ศิริพร บุรีศรี

78 7503 7 5 นาย จิรวัฒน์ คงสิน นางสาว กัญญ์วรา รักใหม่

79 7504 7 5 นาง คณาภา ไชยคีรี นาย บพิตร อินทรัตน์

80 7505 7 5 นาย ธนากร อรุณสวัสด์ิ นาง อ านวยพร มัจฉาวานิช

81 7506 7 5 นางสาว เมธาวดี รุ่งบานจิต นางสาว วัลลิสา ไข่ทองดี นางสาว ศิขริน แซ่จ้อง

82 7507 7 5 นางสาว ฐิตามินทร์ เช้ือเมืองพาน นาย นฐกร เลงสะ

83 7509 7 5 นางสาว พรทิพย์ ล่าแหละหมัน นางสาว ศิริวรรณ ไชยกูล

84 7510 7 5 นางสาว ปิยะภัทร ศิริบูรณ์ นางสาว ศวรรยา โอรามหลง

85 7511 7 5 นางสาว ชัชชญา สุวรรณมาลา นางสาว วราภรณ์ อิสสระ นาง รัดเกล้า เภามี

86 7512 7 5 นางสาว รุสวีรา เส็ง นางสาว รัตนา คงเอียง

87 7513 7 5 นางสาว ณัชน์กมล ต าวะสา นางสาว กาญจนา ทองขวิด

88 7514 7 5 นาย เกาะวาร์ แซ่อุ๋ย นางสาว ศุภลักษณ์ วิไลรัตน์ นาง ศิวะพร ประสานสงฆ์

89 7515 7 5 นางสาว เบญจวรรณ ไชยธาดา นางสาว ขนิษฐา อินทพัฒน์

90 7516 7 5 นางสาว วารุณี หม่ืนยา นางสาว นิตยา ส่งศรี

91 7517 7 5 นาง เพ็ญจันทร์ ศรีบุญเรือง นางสาว อัญชลี นามรัตน์ นางสาว ณัฐสุดา นัคราบัณฑิตย์

92 7604 7 6 นาย ไตรภพ ช านาญจิตร นางสาว กุลชญา สุวรรณขาว

93 7605 7 6 นางสาว เสาวลักษณ์  วิจิตรโสภา นางสาว จุฑารัตน์ แก้วเพ็ชร

อ.ป้อมเพชร โตประเสริฐ

อ.หนับเส๊าะ  แหละตี

อ.ธีรยุทธ   ทองจันทร์แก้ว



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล าดับ เลขห้อง อาคาร ช้ัน ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว

94 7606/1 7 6 นางสาว ปวริศา ณัฐราษฎร์ นางสาว อภิชญา ต้ินเส้ง

95 7606/2 7 6 นางสาว กนกรัตน์ อ่องบุญ นางสาว อัมพร พงศ์กระพันธ์ นาย พลพจน์ ลีวรรธนโรจน์

96 7608/1 7 6 นาง ปนัดดา แซ่อุ๋ย นาง ฐิติรัตน์ นฤนาทม่ิง

97 7608/2 7 6 นางสาว วลัยลักษณ์ รักษ์ทอง นาย ธรรมนูญ เทพชุม

98 7610 7 6 นางสาว นัจญวา เบ็ญสะอีด นางสาว ชนัญชิดา บุญยัง

99 7611 7 6 นางสาว พกามาศ กาญจนไตรรงค์ นางสาว สายทิพย์ ทานให้ นางสาว พิมพ์ลภัส หลงพันธ์

100 7612 7 6 นางสาว วันดี ศรีทองแก้ว นางสาว จีรพร ยีละงู

101 7613 7 6 นาง ปาริชาติ ปานเฉลิม นางสาว หยกตะวัน จันทร์น้ าหอม

102 7614 7 6 นาง เพลินพิศ วรรณพงค์ นาย ปรินทร์ ชิตวงศ์ นาย สนทยา กล่ินโท

103 7615 7 6 นางสาว วันวิสาข์ มณีฉาย นางสาว พิมพ์ใจ ล่ิมวัฒนา

104 7703 7 7 นาง รุ่งราตรี ไชยสังข์ นางสาว ป่ินมนัส บูรณะ

105 7704/1 7 7 นางสาว ปิยนาฏ สีระแก้ว นาย คฑาวุธ ทองวงศ์

106 7704/2 7 7 นางสาว วรทัย ไหมศรีขาว นาย ดิเรกฤทธ์ิ บิลหร่อหีม นาย ธนธัส บรรจงดัด

107 7704/3 7 7 นางสาว สุธาสินี จันทร์คง นาง กมลวรรณ ชะโนวรรณะ

108 7704/4 7 7 นางสาว ธิดาพร ไชยถาวร นาง นพเก้า บุญราช

1 ปกติ นาง กมลวรรณ ทองศรี นางสาว อัญชลี สรเกตุ

2 มีอาการ นาง ศิริรัตน์ ชุมผอม นางสาว สุกัญญา ชุมนวล

3 เส่ียงสูง นางสาว จุฑารัตน์ ธัมรัตน์

ห้องสอบส ารอง A B C

อ.ชรินทร์ทร  กายพันธ์

อ.หนับเส๊าะ  แหละตี


