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รายช่ือผู้สอบผู้สอบผ่านนักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 

ประจ าปี 2561 

หลักสตูร Computed Tomography for Technologist (CT) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว กรกนก ทะยะ 

2 นางสาว จุติมา เผือกเพ็ชร์ 

3 นางสาว ณฐวรรณ จิตภิญโญพงศ์ 

4 นาย ปฐมพงศ์ พลหาญ 

5 นาย วีระพงษ์ บุปผาชาติ 

6 ว่าที่ร้อยตรี สายสุดา ดังงา 

7 นาย ส าราญ  ด่านศิริกลุ 

8 นาย ภัทรวุฒิ แพงศรี 

9 นาย ภาณุรุจ ศรีตะวรรณ 

10 นางสาว พิมลรัตน์ เกตุนวม 

11 นางสาว เบญจมาภรณ์ เหล่าพรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
   

 
 
 
 

หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาว กีรติ พลเยี่ยม 

2 นางสาว กัณญภัทร ปรางนวล 

3 นางสาว จันทกานต์ ไชยพัฒน์ 

4 นางสาว จีราพร แก้วน้อย 

5 นางสาว จุฬารัตน์ บัติแก้ว 

6 นางสาว เฉลิมลักษณ์ จุมปาแฝด 

7 นางสาว ชิณา บุญอรัญ 

8 นางสาว ฐิติพร บุตรสุพรรณ์ 

9 นางสาว ณิชาภัทร  ศรีสุเมธาวุปกฤต 

10 นาย ธนากร วงสะอาด 

11 นาย ธนาวัชร ์ เพ็งผลา 

12 นางสาว นัฎยา  แก้วอาจ 

13 นางสาว นุชิดา ไสยาศรี 

14 นาย ปวรปรัชญ์ วสุเศรษฐกุล 

15 นางสาว ปวีณา ศรีสุธรรม 

16 นางสาว ปาณิสรา  ติยานุชิต 

17 นางสาว ฝนทิพย์ คงขวัญ 

18 นางสาว พิมพ์อร  ชุมภูบาง 

19 นาย ไพบูลย์ รุ่งวิภูษณะ 

20 นางสาว ภัทราพร ค าภักดี 

21 นาย ภาณรุุจ ศรีตะวรรณ 

22 นาย ยุทธพงษ์ หอมหวาน 

23 นางสาว ยุพา  สารดี 

24 นางสาว รัตนาภรณ์  พอจิต 

25 นางสาว รุ่งนภา มณเฑียรอาจ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

26 นาย วรยุทธ  สมศรี 

27 นาย วีรพล จินโจ 

28 นาย ศรายุทธ  ติ๊บดวง 

29 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศศิประภา มณีโชติ 

30 นางสาว สุจารี  สุขสุเวชธรรม 

31 นางสาว สุชานันท์ เอกกระจาย 

32 นาย สุริยา ปรางนวล 

33 นางสาว สุวดี คงบัน 

34 นาย เสกสิทธิ์ บัวงาม 

35 นางสาว วิไลรัตน์ กี่อย่างรุ่งเรือง 

36 นางสาว หทัยพร  บุญศัพย์ 

37 นางสาว อ้อม น่วมทิม 

38 นาง อังคณา สุนทรรัมย์ 

39 นางสาว ชุติภา รอดมี 

40 นางสาว จนัทร์นภา ด ารงค์สุข 

41 นางสาว สมาพร มั่นฤทธิ์ 

42 นาย ปรินทร นิลพานิช 

43 นางสาว ปราณี สุขะพล 

44 นางสาว ณัฐธิดา ดรปัดสา 

45 นางสาว ชุลีกร ศิลป์เมือง 

46 นางสาว ทิมาพร เสือครุธ 

47 นางสาว จุฬารัตน์ เทพใต้ 

48 นางสาว พิริยา ตองอ่อน 

49 นาย มนตรี ศิริขันธ์แสง 

50 นางสาว วิราวรรณ แก้วเอ่ียม 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

51 นาย ปกรณ์ แก้วกลิ่น 

52 นางสาว เกศกนก รายะรุจิ 

53 นางสาว ภาวิณี จีนาวุฒิ 

54 นางสาว ณัฐกานต์ ขีดวัน 

55 นางสาว ลักษิกา ชูโชต ิ

56 นางสาว อธิษฐาน ใจรักษ์ 

57 นางสาว ปภัสรา เป็งวารินทร์ 

58 นาย ธนาพฤกษ์ ไพรภิมุข 

59 นางสาว กรกนก จอมเขียว 

60 นางสาว ณิชาพร นันตา 

61 นาง อรทัย เอกกาญจนกร 

62 นาย ประดิษฐ์ นนทะแสง 

63 นางสาว ฉัตรลดา ร่วมสุข 

64 นางสาว กมลพรรณ อ่อนทอง 

65 นาย เอกพงศ์ อมรวรนิตย์ 

66 นางสาว พรพรรณ ฉ่ าทรัพย์ 

67 นางสาว กรณัธ ปัญญาพรม 

68 นางสาว วริยา ยะสานติทิพย์ 

69 นาย ปิยะณัฐ พรหมศาสตร์ 

70 นาง ฤทัยกาญจน์ ตาสาโรจน์ 

71 นางสาว พินิตชญา พินิตตานนท์ 

72 นาย ธีรธัช เรืองป้อม 

73 นางสาว ดารัตน์ เวียนวงษ์ 

 

 
 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นาย ปริญญา ภักดนีิติ 

2 นาย พนมพร วิมุตติสุข 

3 นาย พิษณุ หนูสุข 

4 นาย ภาณุรุจ ศรีตะวรรณ 

5 นางสาว รัญชนา กันทะเนตร 

6 ว่าที่ ร.ต.ต. หญิง ศิรินทร์ทิพย์ ยอดค า 

7 นาย คณิต พงษ์พิริยะเดชะ 

8 นาย สากล จันทร์นาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) 

ไม่มีผู้สอบผ่าน 
 
 

 


