
รายนามผูเ้ขา้อบรมหลกัสตูร 

Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) 

วันที ่ 30 สงิหาคม  - 2  กนัยายน  2561 

ณ  โรงแรมรอยัลรเิวอร ์(สะพานกรงุธน)  กรงุเทพมหานคร 

 

 

ล าดับ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ สงักัด 

1 Miss Keerati Donyiam Royal Phnom Penh Hospital 

2 Miss Orathai Egkanjanaakorn เวชธานี 

3 นส. กมลพรรณ ออ่นทอง โคราช 

4 นส. กรกนก จอมเขยีว รพ.กรงุเทพภเูก็ต 

5 นส. กรณัฐ ปัญญาพรม สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

6 นส. กณัญภทัร   ปรางนวล เสรรีักษ์ 

7 นส. ขนษิฐา ก ามา สขุมุวทิ 

8 นส. จันทกานต ์ ไชยพัฒน ์ รพ.รามาธบิดจีักรนีฤบดนิทร ์

9 นส. จารวุรรณ เนยนอ้ย ธนบรุ ี1 

10 นส. จนิตนา มหายศ รพ.พะเยา 

11 นส. จรีาพร แกว้นอ้ย สถาบนัประสาทวทิยา 

12 นส. จฑุามาศ  ทองจนิดา สนิแพทย ์

13 นส. จฬุารัตน ์ บตัแิกว้ มอ. 

14 นาย เฉลมิลกัษณ์ จมุปาแฝด โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

15 นาย ชยา ธรีะชยางกลู พระมงกฎุ 

16 นส. ชณิา บญุหริัญ พญาไท 2 

17 นส. ฐติพิร บตุรสพุรรณ ์ สรุนิทร ์

18 นาย ณัฐวัฒน ์ ฉัตรเงนิ รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร 

19 นส. ณชิา ภทัร  รามาธบิด ี

20 นส. ณชิาพร นันตา รพ.กรงุเทพภเูก็ต 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ สงักัด 

21 นส. ณชิาภทัร 
ศรสีขุเมธาวปุก

ฤต รามาธบิด ี

22 นส. ดารัตน ์  เวยีนวงษ์ สมติเิวช ไชน่าทาวน ์

23 นาย ธนากร วงสะอาด รพ.รามา 

24 นาย ธนาวัชร ์ เพ็งผลา รพ.ศริริาช ปิยมหาการณุย ์

25 นาย ธรีธัช เรอืงป้อม นนทเวช 

26 นาย ธรีะชยั สอนอว้น โรงพยาบาลปิยะเวท 

27 นส. นัฎยา  แกว้อาจ บ ารงุราษฎร ์

28 นาง นยิะดา วพิุธศภุกรวงศ ์ รพ.กลาง 

29 นส. นุชดิา ไสยาศร ี รพ.สทุธาเวช 

30 นส. เนตรชนก ปัญญา รพ.ศคิรนิทร ์

31 นส. ปภสัรา เป็งวารนิทร ์ รพ.กรงุเทพพัทยา 

32 นาย ปวรปรัชญ ์ วสเุศรษฐกลุ 
รพ.ศริริาช ปิยมหาการณุย ์

(แปซฟิิก) 

33 นส. ปวณีา ศรสีธุรรม รพ. อดุรธานี (ศนูย ์MRI) 

34 นส. ปัณรส พึง่พนิจิ รพ.เวชธาน ี

35 นส. ปาณสิรา  ตยิานุชติ บ ารงุราษฎร ์

36 นาย ปิยะณัฐ พรหมศาสตร ์ พญาไท 3 

37 นส. ฝนทพิย ์ คงขวัญ รพ.รามา  

38 นส. พรรพรรณ   ฉ ่าทรัพย ์ เสรรีักษ์ 

39 นส. พจิติรา สคุนัธวณชิ หัวหนิ 

40 นส. พนิติชญา พนิติตานนท ์ นนทเวช 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ สงักัด 

41 นส. พมิพอ์ร  ชมุภบูาง พษิณุโลกพซีอีมิเมจจิง้ 

42 นส. พมิลรัตน ์ บญุม ี รพ.ศคิรนิทร ์

43 นาย ไพบลูย ์ รุง่วภิษูณะ 
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทว ีณ 

ศรรีาชา 

44 นส. ภทัรพร ค าภกัด ี prefect Medical Media 

45 นาย ภาณุรจุ ศรตีะวรรณ   

46 นาย ยทุธพงษ์ หอมหวาน นครธน 

47 นส. ยพุา  สารด ี แพรย่ดู ีเอ็มอารไ์อ 

48 นส. รัตนาภรณ์  พอจติ กรงุเทพ-เชยีงใหม ่

49 นส. รุง่นภา มณเฑยีรอาจ   

50 นส. วรกญัญา นุย้เย็น รพ.ปากน ้าโพ 

51 นาย วรยทุธ  สมศร ี จฬุาลงกรณ์ 

52 นาย วรีพล จนิโจ คลนิกิศนูยแ์พทยพั์ฒนา 

53 นาย ศรายทุธ  ติ๊บดวง เชยีงรายพซีอีมิเมจจิง้ 

54 

วา่ที ่รต.
หญงิ ศศปิระภา มณีโชต ิ รพ.พจิติร (ศนูย ์CT บ.GD 4) 

55 นาย สมชนก เปรมศริ ิ รพ.เซ็นตห์ลยุ 

56 นาย สมชาย  สวา่งศร ี มะเร็งล าปาง 

57 นาย สราวธุ เสรกีลุวเิวทย ์ รพ.กลาง 

58 นส. สจุาร ี สขุสเุวชธรรม รามาธบิด ี

59 นส. สชุานันท ์ เอกกระจาย รพ.กรงุเทพ หาดใหญ ่

60 นส. สทุธารัตน ์ สวุรรณมณี สงขลานครนิทร ์
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ สงักัด 

61 นส. สภุาพร จันทะ รพ.เวชธาน ี

62 นาย สรุยิา ปรางนวล รพ.วภิาวด ี

63 นส. สวุด ี คงบนั รพ.รามาธบิดจีักรนีฤบดนิทร ์

64 นาย สวุัฒน ์ ดสิวัสดิ ์ รพ.วชริพยาบาล 

65 นาย เสกสทิธิ ์ บวังาม เชยีงใหม ่

66 นส. หทัยชนก ศรสีวุรรณ Tomograph 

67 นส. หทัยพร  บญุศพัท ์ นครสวรรคย์ดู ีเอ็มอารไ์อ 

68 นส. ออ้ม น่วมทมิ รพ.เปาโล สมทุรปราการ 

69 นาง อังคณา สนุทรรัมย ์ จฬุาลงกรณ์ 

70 นส. อัจฉรา หวันอ ิ สงขลานครนิทร ์

71 นาย เอกพงศ ์ อมรวรนติย ์ รพ.กรงุเทพครสิเตยีน 

     

     

 

 

หากทา่นรายชือ่ตกหลน่โปรดตดิตอ่กลบั หรอืสง่ใบลงทะเบยีนและหลกัฐานการ

ช าระเงนิมาที ่  คณุกลุธดิา  โพธิแ์ดง   

มอืถอื 0922575985    ID Line : kuntida-rt   Email : mtmu.kpd@gmail.com 

เนื่องจาก Email : siriraj.212@hotmail.com  ไมส่ามารถเปิดใชง้านได ้
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