


รายช่ือผูสอบผานตามเกณฑ และไดรับการอนุมัติ 
ใหข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

จํานวน 68 คน  มีดังตอไปนี้ 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

1 นางสาว กมลชนก         จําป 

2 นางสาว กมลชนก         โยธิน 

3 นางสาว กัลยรัตน         เข่ือนปา 

4 นางสาว จันทกานต       คําอุน 

5 นางสาว จุฑามาศ         ชาวชัยนาท 

6 นางสาว ฉันทชนก        สุขภูมิ 

7 นางสาว ชญานิน          ศรีเลย 

8 นางสาว ชุติมณฑน        ดอนปญญา 

9 นางสาว ญาสุมินทร       มีวรรณ 

10 นางสาว ณัฐกมล           ชางคํา 

11 นางสาว ณัฐฎาภรณ       กอนจันทร 

12 นางสาว ณัฐนิชา           ชนะชัย 

13 นางสาว ธมนลกัษณ       ทาเอ้ือ 

14 นางสาว ธมลวรรณ        เครืออาจ 

15 นางสาว ธิดาพร           แกวมี 

16 นางสาว ธีรญา            พงษหาร 

17 นางสาว ธีรดา             พิทักษธรีดา 

18 นางสาว นคนันทินี        คชมาตย 

19 นางสาว นภสร            รัตนพฤกษ 

20 นาย นันทพงษ        ปานเกิด 

21 นางสาว นาระดา         วิจารณนิกรกิจ 

22 นางสาว นิชธาวัลย       จันตา 

23 นางสาว นิรมล            กงจีน 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

24 นางสาว บุณยาพร        ปนทะยา 

25 นาย ปกเกลา         จันทรเดช 

26 นาย ปุณญพัฒณ     เพชรออน 

27 นางสาว ผัลยศุภา        แกวประการ 

28 นางสาว พรธิดา          อินจันทร 

29 นางสาว พรนภา          ฮารราดีน 

30 นางสาว พรภิมล         คนดี 

31 นางสาว พัชรพร         ประสงคสุวรรณ 

32 นางสาว พัชริดา         ประเทศ 

33 นางสาว พิมพลอย      จันทรเขียว 

34 นางสาว ภัทรสุดา       บุญมาชารี 

35 นางสาว ภาวิน ี         ทัพงาม 

36 นางสาว ภิญญดา       จิตตม่ัน 

37 นางสาว มนัสชนก      เท่ียงอยู 

38 นางสาว เมจิรา         พันธุนายม 

39 นางสาว รอฮานา       เจะซีตี 

40 นางสาว รังสิมา         ยงสวัสดิ ์

41 นาย รุชดีย          วงศนา 

42 นางสาว วชิราพร       คนใจซ่ือ 

43 นางสาว วรีรัตน        โพธิ์ภิรมย 

44 นางสาว วิวรรธีน       ศรีพันธุเนตร 

45 นาย ศตายุ         กองสุข 

46 นางสาว ศรัญญา       มีบัว 

47 นางสาว ศศิฉาย        ใจเบิกบาน 

48 นางสาว ศินีนาถ        โลหขุนพรหม 

49 นางสาว ศิริวรรณ      บุญเซง 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

50 นาย ศิวกร          สวางวันชัย 

51 นางสาว ศุภาพิชญ     สุวรรณนาค 

52 นางสาว สกลสุภา      วังตาล 

53 นาย สินธร          ใจแสน 

54 นางสาว สุชาดา        รัตนสุวรรณ 

55 นางสาว สุพัฒตา       บุญมา 

56 นางสาว สุวนันท       โรจนสกุลวิวัฒน 

57 นางสาว หทัยชนก     วิวัฒนานนท 

58 นางสาว อธิตยา       สายกระสุน 

59 นาย อภิฤทธิ์      ชํานาญยา 

60 นางสาว อภิสรา       โสภณธรรมวาที 

61 นางสาว อมลณัฐ      วิรุฬหดิลก 

62 นางสาว อรดี           เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

63 นางสาว อรพิมล       แสงแกว 

64 นางสาว อรสา         ปญญา 

65 นางสาว อัญชิสา       ชวลิต 

66 นางสาว อันธิกา       กันยานะ 

67 นาย เอกคทา      วันจันทร 

68 นางสาว ไอรดา        พิมพจักแสน 

รายช่ือผูสอบไมผานตามเกณฑ  จํานวน 9 คน  มีดังนี้ 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

1 นางสาว กุลปริยา        เณรแพง 

2 นาย จิรายุส          ยกศิริ 

3 นางสาว ณัฐณิชา        วรรณมณี 
4 นางสาว ณัฐวิภาภัทร   ปองกัน 
5 นางสาว เนตรชนก      ศุภนคร 

6 นางสาว ปรารถนา      จันทาพูน 

7 นางสาว รมัณยา          ธีรศานติพันธ 

8 นางสาว ศรัณยา          สิงหขวา 

9 นางสาว สุมณฑา          มากดี 

 




