


รายช่ือผูมีสทิธสิอบความรูเพือ่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ประจําป 2564 

 

 เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

    001 นางสาว กมลชนก จําป 

    002 นางสาว กมลชนก โยธิน 

    003 นางสาว กัลยรัตน เข่ือนปา 

    004 นางสาว กุลปริยา เณรแพง 

    005 นางสาว จันทกานต คําอุน 

    006 นาย จิรายุส ยกศิริ 

    007 นางสาว จุฑามาศ ชาวชัยนาท 

    008 นางสาว ฉันทชนก สุขภูมิ 

    009 นางสาว ชญานิน ศรีเลย 

    010 นางสาว ชุติมณฑน ดอนปญญา 

    011 นางสาว ญาสุมินทร มีวรรณ 

    012 นางสาว ณัฐกมล ชางคํา 

    013 นางสาว ณัฐฎาภรณ กอนจันทร 

    014 นางสาว ณัฐณิชา วรรณมณี 

    015 นางสาว ณัฐนิชา ชนะชัย 

    016 นางสาว ณัฐวิภาภัทร ปองกัน 

    017 นางสาว ธมนลกัษณ ทาเอ้ือ 

    018 นางสาว ธมลวรรณ เครืออาจ 

    019 นางสาว ธิดาพร แกวมี 

    020 นางสาว ธีรญา พงษหาร 

    021 นางสาว ธีรดา พิทักษธีรดา 

    022 นางสาว นคนันทินี คชมาตย 

    023 นางสาว นภสร รัตนพฤกษ 



 2 

 เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

    024 นาย นันทพงษ ปานเกิด 

    025 นางสาว นาระดา วิจารณนิกรกิจ 

    026 นางสาว นิชธาวัลย จันตา 

    027 นางสาว นิรมล กงจีน 

    028 นางสาว เนตรชนก ศุภนคร 

    029 นางสาว บุณยาพร ปนทะยา 

    030 นาย ปกเกลา จันทรเดช 

    031 นางสาว ปราถนา จันทาพูน 

    032 นาย ปุณญพัฒณ เพชรออน 

    033 นางสาว ผัลยศุภา แกวประการ 

    034 นางสาว พรธิดา  อินจันทร 

    035 นางสาว พรนภา ฮารราดีน 

    036 นางสาว พรภิมล คนดี 

    037 นางสาว พัชรพร ประสงคสุวรรณ 

    038 นางสาว พัชริดา ประเทศ 

    039 นางสาว พิมพลอย จันทรเขียว 

    040 นางสาว ภัทรสุดา บุญมาชาร ี

    041 นางสาว ภาวิน ีทัพงาม 

    042 นางสาว ภิญญดา จิตตม่ัน 

    043 นางสาว มนัสชนก เท่ียงอยู 

    044 นางสาว เมจิรา พันธุนายม 

    045 นางสาว รมัณยา ธีรศานติพันธ 

    046 นางสาว รอฮานา เจะซีตี 

    047 นางสาว รังสิมา ยงสวัสดิ์ 

    048 นาย รุชดีย วงศนา 

    049 นางสาว วชิราพร คนใจซ่ือ 

    050 นางสาว วรีรัตน โพธิ์ภิรมย 
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    051 นางสาว วิวรรธีน ศรีพันธุเนตร 

    052 นาย ศตายุ กองสุข 

    053 นางสาว ศรัญญา มีบัว 

    054 นางสาว ศรัณยา สิงหขวา 

    055 นางสาว ศศิฉาย ใจเบิกบาน 

    056 นางสาว ศินีนาถ โลหขุนพรหม 

    057 นางสาว ศิริวรรณ บุญเซง 

    058 นาย ศิวกร สวางวันชัย 

    059 นางสาว ศุภาพิชญ สุวรรณนาค 

    060 นางสาว สกลสุภา วังตาล 

    061 นาย สินธร ใจแสน 

    062 นางสาว สุชาดา รัตนสุวรรณ 

    063 นางสาว สุพัฒตา บุญมา 

    064 นางสาว สุมณฑา มากดี 

    065 นางสาว สุวนันท โรจนสกุลวิวฒัน 

    066 นางสาว หทัยชนก วิวัฒนานนท 

    067 นางสาว อธิตยา สายกระสุน 

    068 นาย อภิฤทธิ์ ชํานาญยา 

    069 นางสาว อภิสรา โสภณธรรมวาที 

    070 นางสาว อมลณัฐ วิรุฬหดิลก 

    071 นางสาว อรดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

    072 นางสาว อรพิมล แสงแกว 

    073 นางสาว อรสา ปญญา 

    074 นางสาว อัญชิสา ชวลิต 

    075 นางสาว อันธิกา กันยานะ 

    076 นาย เอกคทา วันจันทร 

    077 นางสาว ไอรดา พิมพจักแสน 

       



กําหนดการสอบและสถานท่ีสอบ 
สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจําป 2564 

วันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2564    ณ หองประชุม 1   ชั้น 9   อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข (ซอยสาธารณสุข 8)    จังหวัดนนทบุรี 

ตารางสอบ  
เวลา วิชาท่ีสอบ 

08.15 น. - ผูเขาสอบทุกคนผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ณ จุดบริการ 
  ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณประตูดานหนาอาคารกรมสนับสนุน 
  บริการสุขภาพ 

08.15 – 08.30 น. - รายงานตัวเขาสอบ  
  ตรวจสอบแผนผังทีน่ั่งสอบ  

  ณ บริเวณโถงหนาหองประชุม 1  ชั้น 9      
  อาคารกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

08.40 น. - ผูเขาสอบเขาหองสอบ 
09.00 – 12.00 น. - วิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จํานวน 80 ขอ 

- วิชากฎหมาย  จํานวน 20 ขอ 
12.45 – 13.00 น. - รายงานตัวเพื่อเขาสอบสัมภาษณ  

  ณ หองเก็บตัวผูเขาสอบสัมภาษณ  ชั้น 9    
13.00 – 17.00 น. - สอบสัมภาษณ 

เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบ 
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ออกโดย สวนราชการ (ที่ยังไมหมดอาย)ุ 

2. อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ปากกาสีนํ้าเงิน/สีดํา  นํ้ายาลบคําผิด   

************************************************** 

- ผูเขาสอบตองปดอุปกรณการติดตอสื่อสารทุกชนิดกอนเขาหองสอบและ

วางกระเปาถือ ยาม หรือเอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณการติดตอ ส่ือสารทุก

ชนิดไวในบริเวณที่คณะกรรมการคุมสอบจัดไวให  

- ไมอนุญาตใหนํานาฬิกาขอมือแบบ Smart Watch เขาหองสอบ 

- โปรดแตงกายสุภาพ สวมหนากากอนามัย และเวนระยะหางทางกายภาพ 



 
แนวปฏิบัติสําหรับการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 

และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจําป 25๖4  
ในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

1. มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ 
 1.1  ผูเขาสอบทุกคนตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายในเบื้องตนกอนเขา      

สนามสอบ โดยจุดบริการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ จะต้ังอยู ณ บริเวณประตูทางข้ึนดานหนาอาคารกรม
สนับสนนุบรกิารสุขภาพ 

                 ในกรณีท่ีผูเขาสอบมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จะทําการวัด
อุณหภูมิรางกายซํ้าอีก 2 ครั้ง  หากอุณหภูมิรางกายยังสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จะถือวาเปนบุคคล         
ท่ีไมผานการคัดกรองและไมไดรับอนุญาตใหเขาสถานท่ีสอบ 

 1.2   ใหผูเขาสอบทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยท่ีนํามาเองในหองสอบ
ตลอดชวงเวลาท่ีทําการสอบ แตตองเปดหนากากเม่ือมีการตรวจสอบตัวตน 

 1.3   เนื่องจากไดมีการจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือใหบริการแกผูเขา
สอบทุกคน จึงขอความรวมมือใหผู เขาสอบมาถึงสนามสอบกอนเริ่มเวลาเขาสอบอยางนอย 30 นาที            
ในกรณีท่ีผูเขาสอบมาถึงสนามสอบชากวากําหนดเวลาดังกลาวและเริ่มทําการสอบชากวากําหนด เนื่องจาก     
ตองรอตรวจวัดอุณหภูมิ  ผูเขาสอบจะไมไดรับอนุญาตใหมีเวลาสอบเพ่ิม และไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบหลัง
เวลา 30 นาทีแรกของการสอบผานพนไป  

 1.4   ผูเขาสอบจะตองรักษาระยะหางทางกายภาพ โดยเครงครัดตลอดระยะเวลาท่ีอยู
ในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูจัดสอบ 
 2.1   จัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ เพ่ือใหบริการตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกายในเบื้องตนแกผูเขาสอบและเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการสอบทุกคนกอนเขาสนามสอบ โดยจุดบริการ       
คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ จะตั้งอยู ณ บริเวณประตูทางข้ึนดานหนาอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 2.2   ใหเจาหนาท่ีท่ีควบคุมการสอบทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย       
ตลอดชวงเวลาอยูในสถานท่ีสอบ 

 2.3   จัดเตรียมสถานท่ี ใหมีระบบระบายอากาศท่ีถายเทสะดวก 
 2.4   จัดเจลแอลกอฮอลหรือจัดสถานท่ีสําหรับลางมือ พรอมสบู กระดาษทิชชู       

ในหองน้ําใหพอเพียง 
 2.5   ลดความแออัดของผูเขาสอบ โดยจัดโตะสอบใหมีระยะหางระหวางผูเขาสอบ

อยางนอย 1 เมตร หรือเวนระยะหางทางกายภาพ 
 
 

หมายเหตุ : มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับการสอบความรูดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามมาตรการ
ปองกันโรคของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 
 




	
	เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสอบ


