
รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  MIIA 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นส. ขวัญชีวี ศิริวัฒน์ 

2 นส. ญาสุมิน ตอแลมา 

3 นส. ธนิตนันท์ หมายเจริญ 

4 นาง นงลักษณ์ พิตตินันท์ 

5 นาย นพธีรา จิรกาลนุกุล 

6 นส. น ้าฝน พะโยม 

7 นส. ปราณี   สุขะพล 

8 นส. วณิชยา ขวดพุดซา 

9 นาย วาท ี ศิริมาสกุล 

10 นส. สุขรดา  สุรบรรณ์ 

11 นส. สุไหรญ่า หมัดเหล็ม 

12 นส. อภิรดี สานิง 

13 นส. อมรรัตน์ จังธนสมบัติ 

14 นาย ญาณวุฒิ ศิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  MRI 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นส. กนกวรรณ  ธีระแนว 

2 นส. กรกนก  ทะยะ 

3 นาย กิตติพัทธ์  เมฆฉาย 

4 นส. เกวลี ชุมภู 

5 นส. ขวัญชนก มั่นจันทร์ 

6 นส. จารุนันท์ ฤทธิ์บันลือ 

7 นส. จุฑามาศ สารแดง 

8 นส. ชุลีกร ทิมอรุณ 

9 นาย ซาเรฟ   นิเดร์ 

10 นส. ฐิติพร  สมัครพงศ์ 

11 นส. ณฐวรรณ  จิตภิญโญพงศ์ 

12 นส. ณัฐกานต ์ ทับเที่ยง 

13 นาย ณัฐจักร์  อัครชัยจารุกรณ์ 

14 นาย ณัฐดนัย ชัยพนัส 

15 นส. ณัฐวรรณ หิรัญย์วงษ์วีระ 

16 นส. ณิชานันทน์ ขัติยะ 

17 นาย ธงไชย พิพัฒน์พงษ์เลิศ 

18 นาย นนทรัตน์  ทักษิณาภินันท์ชัย 

19 นส. นลพรรณ เครือแส 

20 นาง นันท์ลภัส  อัครชัยจารุกรณ์ 

21 นาย นิยบาล ลดากรณ์ 

22 ร.ต.อ.หญิง นิลุบล   บัวน ้าอ้อม 

23 นส. บูรณิน  เกิดมาน้อย 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  MRI 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

24 นาย ปกาศิต ฟูค้ามี 

25 นส. ปรียาภัทร์ หาญยุทธ 

26 นาย พนมพร วิมุตติสุข 

27 นส. พรสวรรค์  เฉื่อยฉ่้า 

28 นส. พฤกษชาติ เขียวสอาด 

29 นส. พัชราภรณ์  ริประพันธ์ 

30 นส. พิชาภัทร  กาฬพันลึก 

31 นส. พิมลรัตน์  เกตุนวม 

32 นส. ภิรมณ  คงเจริญ 

33 พ.ต.ท. ภูวกร  พรมนิกร 

34 นส. มนัญชยา ขจิตพงศ์พณิชย์ 

35 นาย มานพ  ค้ามุงคุณ 

36 นส. ยมนา วุฒิยา 

37 นาย ยุทธพงค์  รัตนา 

38 นส. ลลิตา  ไทยกล้า 

39 นส. ลออรัตน์  ประดิษฐ์ 

40 นส. วรวรรณ โรจน์โยธินพิพัฒน์ 

41 นส. วราพร อ่อนค้าผาง 

42 นส. วราภรณ์  ยะไชยศรี 

43 นาย วศิน  สัจจะมโน 

44 นส. วัลลภา เพชรวงศ์ 

45 นส. วีรานันท์ เสนานัย 

46 นาย วุฒิกร ผิวคราม 

47 นาย วุฒินันท์ นามเสาร์ 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  MRI 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

48 นส. ศศิธร สัจจสุวรรณ 

49 นส. สุชาวด ี ศรีสวัสดิ์ 

50 นส. สุธีภัทร  วัฒนกิจ 

51 นส. สุมาลี กสิกุล 

52 นาย สุเมธ ไทยมานิตย์ 

53 นส. สุรางคนา เกียรติก้องก้าจาย 

54 นส. อทิตา สุวรรณศักดิ์ 

55 นาย อนุชัย เฟ่ืองตลบ 

56 นาย อมเรศ หันตุลา 

57 นาย อรรถวุฒิ บัวผัน 

58 นส. อักลีมา อินเดริส 

59 นส. อัญชิษฐา วัฒนลักษณ์ 

60 ร.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ภูรีนนท์ 

61 นาย ไชยเมธ หวังศิริเวช 

62 นส. ชณัฐกานต์ สืบเพ็ง 

63 นาง ปราณี บันลือธัญลักษณ์ 

64 นาย อภิชัย หม่อมศิลา 

65 นาย ผาณิต ปานสุข 

66 นส. ณัชนันทน์ พุ่มเทศ 

67 นส. ธีรตา ปานทอง 

68 นาย รัฐกร ฟู่เจริญ 

69 นส. ศุภาวรรณ เหล่ากุดบอด 

70 นส. ปัณรส พ่ึงพินิจ 

71 นส. สุภาพร จันทะ 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  MRI 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

72 นส. ธนิตา วิริยา 

73 นาง ภาวนา อินธิบาล 

74 นาง ณฐมน ยศอาลัย 

75 นส. ชยา ธีระชยางกูล 
76 นส. ภทัรพร ธนธณัธชัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นาง กชพร ขุนสูงเนิน 

2 นส. กมลพรรณ  อ่อนทอง 

3 นส. กษิรา   ไชยศรี 

4 นส. กัญญาภัค  นรารัตนประดิษฐ์ 

5 นาย กิตตินนท ์ ศรีกิตติวรรณา 

6 นส. เขมิภา แสนกล้า 

7 นส. จันทกานต์ ไชยพัฒน์ 

8 นส. จุฑามาศ  กิติมา 

9 นส. จุฑารัตน์ เพ็ญภินันท์ 

10 นส. เจนจิรา  โรจน์เจริญชัย 

11 นส. ฉัตรลดา ร่วมสุข 

12 นส. ชนิดา  ยอดพิจิตร์ 

13 นส. ชุติภา รอดมี 

14 นส. ชูรัตน์ กมล 

15 นาย ไชยศิริ จันลองจับจิต 

16 นาย ไชยสิทธิ์ อิรัชวา 

17 นาย ซาเรฟ นิเดร์ 

18 นส. ญาณัจฉรา วุฒิ 

19 นส. ณชรัชต์ หาธร 

20 นาย ณัฐกิตติ ์ ฝั่งมณี 

21 นส. ณัฐชญา  ไกรทอง 

22 นาง ณัฐธิดา  เทพกิจ 

23 นส. ณัฐธิชา นุปิง 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

24 นาย ณัฐพงศ์  จันทร์ตา 

25 นาง ณัฐภรณ์  ญาณวชิร 

26 นาย ถิรวัฒน์ โอสุคนธทิพย์ 

27 นาย ทองต่อ ปาละกูล 

28 นาย ธนิตพล รัชตประทาน 

29 นาย ธัชวีร ์ ศิริวัฒพงศ์ 

30 นส. ธัญญารัตน์ โพธิ์พรหม 

31 นาย ธีระพงษ์ ระโหฐาน 

32 นาย ธนาธร สันติธรรม 

33 นาย นพรุจ  นารินค้า 

34 นาย นภสินธุ ์ ประสาร 

35 ร.ต.อ. นเรศ สุทธิศักดิ์ 

36 นส. นิตยา  นาคเย 

37 นส. นีรนุช ทวีบุญ 

38 นส. เบญญาภา สมบูรณ์ทรัพย์ 

39 นส. ปรีชญา ทาดากิ 

40 นส. ปัทมาภรณ์  ต๊ะวรรณ 

41 นส. ผาณิตา ช้านิประโคน 

42 นาย พงศ์สิริ  น้อยเวียง 

43 นส. พรชิตา  ศรีจันทร์อินทร์ 

44 นส. พรพรรณ ฤทธิ์เดชรัมย์ 

45 นส. พรวิมล พันธุ์พิมาย 

46 นาย พรหมวิหาร  เสียวสวาด 

47 นาย พลกฤษณ์ ผิวเพชร 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

48 นส. พัชนีวรรณ   กันทะวัง 

49 นส. พัชราภรณ์ ไทยกุล 

50 นส. พัฒนา แจ้งสว่าง 

51 นส. พิชญ์สุชา เจริญศักดิ์ธนกุล 

52 นส. เพ็ญพิชชา  บุญมี 

53 นาย ไพบูลย์ รุ่งวิภูษณะ 

54 นส. ภัทรภร ชุกะวัฒน์ 

55 นส. ภัทราพร ค้าภักดี 

56 นส. ภัสส์รัณ รัชตวัฒนอนันต์ 

57 นาย ภูวนัย วันดี 

58 นาย มูฮัมมัดตอเฮ   ขาเดร์ 

59 นส. รังสิยา   แดงซิว 

60 นส. รัตติยา  บุญทัศน์ 

61 นาง เรียม สมพรชัยกิจ 

62 นส. ฤทัยรัตน์  กี่อย่างรุ่งเรื่อง 

63 นส. ลักษิกา  ชูโชต ิ

64 นส. ลัคนา จันทหอม 

65 นส. วรรณิกา ศรอารา 

66 นส. วราพร   อ่อนค้าผาง 

67 นาย วสุสกิจจ์  เพชรรัตน์ 

68 นส. วัชราภรณ ์ ศรีมุงคุณ 

69 นส. วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ 

70 นาย วิศรุต จันโทสถ 

71 นส. ศิริลักษณ์ เครือค้า 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
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ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

72 นาย ศิริศักดิ ์ คะยอมดอก 

73 นาย ศุภชัย ประเสริฐด้ารงชัย 

74 นส. สตรีลักษณ์  ทหารนะ 

75 นส. สรัญญพัชร อ่อนส้าลี 

76 นาง สารภี โสสุทธิ ์

77 นาย ส้าเริง มาประชุม 

78 นส. สุจิรา คงเทพ 

79 นส. สุชานันท์  เอกกระจาย 

80 นส. สุดศิริ คล ้าสมบูรณ์ 

81 นส. สุนันทา   บุญช่วย 

82 นส. สุพรรษา ทวยทุย 

83 นส. สุพิณ  จันอุไร 

84 นาย สุริยา ปรางนวล 

85 นส. วรรณภา ปานทอง 

86 นาย หัสดินทร์  พิมทอง 

87 ร.ต. อภิสิทธิ์ ทองค้า 

88 นาย อาทิตย์ ยาวีระ 

89 ร.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ภูรีนนท์ 

90 นส. สุพร อินทรมณี 

91 นาย วีรพล จินโจ 

92 นส. กนกวรรณ ปันยศ 

93 นาย ไมตรี จิตตินันทน์ 

94 นส. อรทัย ทวีสิน 

95 นส. ชิณา บุญอรัญ 
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ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

96 นส. อภิชญา โสภณัตถกิจ 

97 นาย ภีมพล พุทธชน 

98 นส. ยศวดี ชัยสงคราม 

99 นส. เมธาวี เกษขุนทศ 

100 นส. ศศิธร ธรรมดอน 

101 นส. ชนิษฐา  มีทรัพย์ 

102 นาย จรัส อุปพงศ์ 

103 นส. ผกามาศ ไชยสิทธิ์ 

104 นส. พรสุดา อัครวิจิตรวงศ์ 

105 นส. อรนิตย์ บรรจงปรุ 

106 นาย พิชิตชัย จันทร์เพ็ญ 

107 นส. เปรมยุดา ชอช้อย 

108 นาย ตันตระกุล โพธิ์ทองงาม 

109 นส. ธารทิพย์ สีทาหงษ์ 

110 นส. ปาริฉัตร์ ถาวรประดิษฐ์ 

111 นส. สารกิา โพธิ์นรินทร์ 

112 นส. ศุภาวรรณ เหล่ากุดบอด 

113 นส. ชนากานต์ สีสงปราบ 

114 นส. ทิมาพร เสือครุธ 

115 นส. จุฬารัตน์ เทพใต้ 

116 นส. ปุณยวีร์ ขอสุข 

117 นส. วณิชยา ขวดพุดซา 

118 พ.ต.ท. ภูวกร พรมนิกร 

119 ร.ต.อ.หญิง นิลุบล บัวน ้าอ้อม 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
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ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

120 นส. สุภาพร จันทะ 

121 นส. อัญชลี เซ่งสมหวัง 

122 นส. ปัณรส พ่ึงพินิจ 

123 นส. ปาริชาติ สายธนู 

124 นาย จิระเมศร์ กวินธรรมศักดิ์ 

125 นส. สุกัญญา อินทะชัย 

126 นส. นภาดา เคนจันทึก 

127 นส. นิตยา ยศไกร 

128 นส. ประภัสสร อ่อนสา 

129 นาย พงษ์กานต์ กันยาโพธิ์ 

130 นาย ประดิษฐ์ นนทะแสง 

131 นาย ไอนุ องคะลอย 

132 นส. ณฐัวรรณ หิรัญยว์งษว์ีระ* 

133 นาย จิระเมศธ์ กวนิธรรมศกัด์ิ 

134 นส. ปุณยวร์ี ขอสุข 

135 นส. ศศิธร สัจจสุวรรณ 

136 นส. พชัรพร วรรณวจิิตร 

137 นส. พิมพน์ารา ทบัทองหลาง 

138 นส. ณฎัฐน์ชัชา พลพฒันไพศาล 

139 นส. พนิตา การินไชย 

140 นาย ณฎัฐเ์ตชสั เชิดชู 

141 นส. ศิริพร คงรัตน์ 

142 นส. ปภสัสร อ่อนสา 
143 นส. หงส์ลดา บุปผะโพธ์ิ 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบหลกัสูตร  CT 
วันอาทิตย์ที ่ 8  กันยายน  2562 

ณ  ห้องกรุงธนบอลล์รมู ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร ์กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

144 นาย พนมพร วมุิตติสุข 
145 นาย อภิชา โมราศิลป์ 

146 นส. นิตยา อินตะนยั 
 
 
 

โปรดจดจ าล าดับที่ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียนสอบ  
หากท่านใด ชื่อ-นามสกุล ผิด หรือ ตกหล่น  
โปรดติดต่อมาที่ คุณกุลธดิา  โพธิ์แดง    
เบอร์ 092-257-5985 
Email : mtmu.kpd@gmail.com 


