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หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) 

1 นาย ชยัรัตน์ ขนุศรี 

2 นส. นฤมล ปักษีสิงห์ 

3 นส. นายีหบ๊ะ ปาเน๊าะ 

4 ร.ท. ปกรณ์ เกียรติมงคล 

5 นาง ปัญจพร รักการดี 

6 นาย ปิยทศัน์ แสงดาว 

7 นาง พรทิพย์ เอี่ยมสะอาด 

8 นส. พชัรี บวัศรี 

9 นาย ไมตรี เทพน ู

10 นาย วนสัชยั โรจน์วรชวลิต 

11 นส. วีรวลัย์ แสนสวสัด์ิ 

12 นส. เวียร์ ธนาวกลุ 

13 นส. ศิริณฑิภคั  วงศ์พญาพชัร 

14 นส. สิริยานนัท์ ไชยมนตรี 

15 นส. สภุาวรรณ วงค์กาไชย 

16 ร.ต.ท อารีรัตน์ ภรีูนนท์ 

17 นส. อรุาศรี เกิดมีทรัพย์ 

18 นาย เอกพงศ์ อมรวรนิตย์ 

19 วา่ที่ ร.ต.หญิง ศศิประภา มณีโชติ 

20 นาง อรสา วิมล 

21 นส. มารีนา แวปามะ 

22 นส. ณทัธรา อินหนองฉาง 

23 นาย นิติพงษ์ บญุถึง 

24 นส. ศิริรัตน์ วีรวรรณ 
 

 



 

หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) 

1 นส. กานติมา ธรรมศิริ  

2 นส. จริยานนัท์  ใจเมือง 

3 นส. จนัทราพร  นกจนัทร์ 

4 นาย ดวงเดช ชมจนัทร์ 

5 นาย ธนาพล  ศรียา 

6 นส. สมคิด เหลา่เที่ยง 

7 นส. สิริลกัษณ์  ดิษฐเดช 
 

หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) 

1 นส. กนกอร ยวงแก้ว  

2 นส. มามี มโนมยัวจี   
 

หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) 

1 นส. สรุางคนา กนัธารักษ์ 
 

 
 


