
 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 
วันที่ 21-22 กรกฎาคม  2565  

 ณ ห้องปิ่นเกล้า  (อาคารจอดรถ)  โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)  กรุงเทพมหานคร 
 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาว กนกวรรณ สังข์ประเสริฐ 

2 นางสาว กมลชนก หละวัน 

3 นางสาว กมลรัตน์ จารแก้ว 

4 นางสาว กรณิศ จันทร์ศิริ 

5 นางสาว กฤตพร ศรีสุภาพ 

6 นาย กลศึก พุกเฉย 

7 นางสาว กวิสรา เทพบรรทม 

8 นางสาว กัญชพร วงษ์ปาน 

9 นางสาว กัณฐมณี เปรมเพชร 

10 นางสาว กัลย์ธิมา แสงโยธา 

11 นางสาว กัลยานี สมบุตร 

12 นางสาว กัลยาภัสร์ พิทักษ์วรุฒม์ 

13 นางสาว กาญจนาพร แสงธรรมทวี 

14 นางสาว กิ่งฉัตร เลาลี 

15 นางสาว กิตติยา พาชอบ 

16 นางสาว กิตสุดา ศิริรักษ์ 
 



17 นางสาว เกวลี พรทวีโชคสกุล 

18 นาย คณุตม์ แก้วเจียรนัย 

19 นางสาว คัมภีพรรณ วามวาณิชย์ 

20 นาย คัมภีร์ ประจัด 

21 นางสาว คีตนันท์ ทองคำ 

22 นางสาว คุณามัย  นุเรมรัมย์ 

23 นางสาว จารุวรรณ แก้วประเสริฐ 

24 นางสาว จิดาภา นิรมิตรมหาปัญญา 

25 นางสาว จิรภิญญา ไชยปัญญา 

26 นางสาว จิราพร ศรีวิชัย 

27 นาย จิรายุ ขำพล 

28 นางสาว จิราวรรณ แก้วประเสริฐ 

29 นางสาว จุฑามาศ ริดหมัด 

30 นาย ฉัตรณรงค์ ภู่ระย้า 

31 นางสาว ชนิกานต์ ขุมเงิน 

32 นาย ชยุตม์ ประชุมทอง 

33 นางสาว ชริตา ดำแสงสวัสดิ์ 

34 นางสาว ชลธิชา พงษา 

35 นาย ชอบธรรม ทองสุวิมล 

36 นาย ชัยชาญ ขุนเจริญ 

37 นาย ชัยวัฒน์ กลิ่นคง 

38 นางสาว ชาญธิญา ซื่อตรง 

39 นางสาว ชีวาพร ธนสมบัติสกุล 



40 นาย ชีวาวิชญ์ ชนะสิทธิ์ยศกุล 

41 นางสาว ชุติวดี สีหมุ่น 

42 นางสาว ญาณิน มะโรหบุตร 

43 นางสาว ญาณิศา แสนใจวุฒิ 

44 นางสาว ญาดา พันธุ์รักษ์ 

45 นางสาว ญาดา ยังมากนาม 

46 นางสาว ญานิกา โพธิ์งาม 

47 นางสาว ญานิศา บุญเทียม 

48 นางสาว ฐิติมา อินทร 

49 นางสาว ณรรฐมนต์ นาคยันยงค์ 

50 นางสาว ณรัชช์อร สายโสภา 

51 นางสาว ณัฏฐณิชา ถีราวุฒิ 

52 นาย ณัฏฐภูมิ อริยะวัตรกุล 

53 นางสาว ณัฐกานต์ ศิริบัติ 

54 นางสาว ณัฐชนัน ธรรมรัตน์ 

55 นางสาว ณัฐชา แป้นสุวรรณ 

56 นางสาว ณัฐธิยา ไชยปาละ 

57 นาย ณัฐพล พระสว่าง 

58 นางสาว ณัฐภัทร ใจชมชื่น 

59 นาย ณัฐวัตร นนทรีย์ 

60 นางสาว ณัฐสิมา เกิดห้างสูง 

61 นาย ณัทชาภา บัวศรี 

62 นางสาว ณิชกานต์ คุดเลี้ยง 



63 นางสาว ณิชานาฏ นิ่มตระกูล 

64 นางสาว ณุกานดา เกียรติกิจกุล 

65 นาย ดิลก  คงบรรจง 

66 นาย เดชดนู แก้วมณ ี

67 นางสาว เดียรา วาเล๊าะ 

68 นางสาว ตัสนีม ยือเราะ 

69 นางสาว ทอฝัน สุดตาซ้าย 

70 นางสาว ทัตพิชา นิบูร์ 

71 นางสาว ทัศนีย์ บุญมาลา 

72 นางสาว ทิพย์วลี ทิพย์ชะ 

73 นาย ธนรัช ประทุมวัน 

74 นาย ธนากร วังนุราช 

75 นางสาว ธรณัส ตั้งประภาพร 

76 นางสาว ธวัลรัตน์ กองพิธี 

77 นาย ธัญญรัตน์ พงศ์ภัณฑารักษ์ 

78 นางสาว ธัญญารัตน์ หึกขุนทด 

79 นางสาว ธัญรดา ชัยสนิท 

80 นางสาว ธัญลักษณ์ โชมขุนทด 

81 นางสาว ธันยพร ทะลาสี 

82 นาย ธีรภัทร อ่ำกร่าง 

83 นาย นนทัช เปรมวิชัย 

84 นางสาว นภเกตน์ สารรัตน์ 

85 นางสาว นภัสสร มักอาน 



86 นางสาว น้องฟ้า ถองทอง 

87 นางสาว นาตยา บุตรดี 

88 นาย น่านฟ้า สุขสวัสดิ์ 

89 นาย นิมิตร ธรรมคุณ 

90 นางสาว นิศารัตน์ ต้นภูบาล 

91 นางสาว นิสรีน ยานัยฮับ 

92 นาย นิฮามิชมัลร่า แวนาแว 

93 นางสาว บังอร ธรรมกาย 

94 นางสาว บุณญิสา แซ่ลิ่ม 

95 นางสาว บุษรา ดวงแก้ว 

96 นางสาว เบญจมาศ อินมล 

97 นางสาว เบญญาภา คำสิงห์ 

98 นาย ปภังกร ผิวเกล้ียง 

99 นางสาว ปภาดา จันทร์ดวง 

100 นางสาว ปภาวรินท์ สุกใส 

101 นางสาว ปรางค์วลัย หวังช่วยกลาง 

102 นางสาว ปริยาภัทร โยงแก้ว 

103 นางสาว ปวีณา คำภิระยศ 

104 นางสาว ปาลิตา ทองยา 

105 นางสาว ปาลิตา การอง 

106 นางสาว ปิ่นสุดา วันทนียกุล 

107 นางสาว ปิยภรณ์ เต็งชัยภูมิ 

108 นางสาว ปิยวรรณ สมบูรณ์ 



109 นางสาว ปิยะธิดา เข็มขำ 

110 นาย ปิยะพัทธ์ ตาทุวัน 

111 นางสาว ปิยะลักษณ์ ทองสุข 

112 นางสาว ปุญญิศา เครือคุณ 

113 นาย พงษ์นรินทร์ พันธ์ุสวัสดิ์ 

114 นาย พชร ธนามาศ 

115 นางสาว พนิดา เทพาพิน 

116 นางสาว พรชนก โมกมูล 

117 นางสาว พรชนิตว์ ปุจฉากาญจน์ 

118 นางสาว พรนภา มานะกิจ 

119 นางสาว พรประภา สิทธิวงศ์ 

120 นางสาว พรภัสรา คำภิระยศ 

121 นาย พฤทธิพงศ์ สุขสิงห์ 

122 นาย พลกฤษณ์ สายสุวรรณนที 

123 นางสาว พลอยวรรณ ปัญญาเทพ 

124 นางสาว พัชริญา พูลชาติ 

125 นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วแสง 

126 นางสาว พัลลภา สดสูง 

127 นาย พัสกร ไชยอามิตร 

128 นางสาว พิชาภัส ตรีทวีกุล 

129 นาย พิสิฐ สุลัยศรี 

130 นาย พีรพัฒน์ เฮงสกุลวัฒนา 

131 นางสาว เพ็ญไพลิน ประทีปคีรี 



132 นาย ไพบูลย์ อุ่นเสมอ 

133 นาย ไพโรจน์ กิติธรากุล 

134 นางสาว ภัควรัลญ์ แสงเพชร 

135 นางสาว ภัณฑิรา มารุตวงศ์ 

136 นางสาว ภัทรวดี พรมเมืองขวา 

137 นางสาว ภัศรา เจริญภักดี 

138 นางสาว ภาวิณี เตวินต๊ะ 

139 นางสาว ภูมิรัตน์ บุญแก้ว 

140 นางสาว มณฑิตา ตระกูลสันติรัตน์ 

141 นางสาว มัลลิกา ม่วงงาม 

142 นาย มานิต นฤมิตคุณา 

143 นางสาว มาริษา กลอนศรี 

144 นาย ยศพล อ่ำกร่าง 

145 นางสาว รติมา สาระคุณ 

146 นาย ระพีพัฒน์ เหลืองอร่าม 

147 นาย รัฐธรรมนูญ อุภัยชีวะ 

148 นางสาว รินทร์ลิตา วรรณหิรัณย์กร 

149 นางสาว ลภัสรดา จันทร์ศรีดีขัย 

150 นางสาว ลัดดาวัลย์ เที่ยงธรรม 

151 นาย ลุกมาน ประดู่ 

152 นางสาว วชิรญาณ์ ใจวงศ์ 

153 นาย วชิรพงษ์ โนจิตร 

154 นาย วนุธัช แจ้งประจักษ์ 



155 นางสาว วรภรณ์ สิงห์เรือง 

156 นาย วรวุฒิ ปานดำ 

157 นางสาว วรัมพร ละอองเดช 

158 นางสาว วริศรา สะแกคุ้ม 

159 นางสาว วริษา สุขกาญจนะ 

160 นางสาว วริสา พรมท่อน 

161 นางสาว วัชรินทร์ พรมยะ 

162 นางสาว วิจิตร สงครามรอด 

163 นางสาว วิภารัตน์ ผลชนะ 

164 นางสาว วิรังรอง ลาเลิศ 

165 นางสาว วิลาวัลย์ สมสร้อย 

166 นาย วุฒิพงษ์ พลตื้อ 

167 นาย แวอับดุลเลาะห์ ปาลายา 

168 นางสาว ศตพร จงเจริญกุลชัย 

169 นางสาว ศศิชา สุพรรณบัฏ 

170 นางสาว ศศิณา เนียมท้วม 

171 นางสาว ศศิมา แก้ววิเชียร 

172 นาย ศศิศ จักรสิงห์โต 

173 นาย ศัจธร ด้วงประสิทธิ์ 

174 นาย ศุจิรุจ ดีมานพ 

175 นาย ศุภกฤษฎิ์ โชติวานิชกุล 

176 นางสาว ศุภิสรา นำชัยเจนกิจ 

177 นางสาว ศุภิสรา อุสุนทร 



178 นางสาว สถาพร มณีวรรณ 

179 นาย สรสิช สุขอร่าม 

180 นางสาว สรัลยา ทองสว่าง 

181 นางสาว สันต์ฤทัย ปัทมอัศรินทร์ 

182 นางสาว สายธาร สุวรรณสังข์ 

183 นางสาว สายรุ้ง ลือชาญ 

184 นาย สารินท์ โคตรสมบัติ 

185 นาย สิทธิศักดิ์ เหลี่ยมดี 

186 นางสาว สิรดา มีนสิริวัฒนา 

187 นาง สิรินาถ ทองเรือง 

188 นางสาว สิริพร ต้นโนนเชียง 

189 นางสาว สุกัญญา เมืองใจ 

190 นางสาว สุกัญญา สำโรงพล 

191 นางสาว สุจินันท์ เนตรทิพย ์

192 นางสาว สุทธิณี วงศ์นิมิตร 

193 นางสาว สุทธิดา ทาคำสุข 

194 นางสาว สุนิศา นาคราช 

195 นางสาว สุพัตรา วังคีรี 

196 นางสาส สุพิชฌาย์ รื่นกลิ่น 

197 นางสาว สุภัตรา จิตชม 

198 นางสาว สุภาวิตา แสนประสิทธิ์ 

199 นางสาว สุวรรณ์ทิพย์ คงมีสุข 

200 นาย สุวินัย จีจอม 



201 นางสาว เสาวลักษณ์ ธรรมกิจวัฒน์ 

202 นาย อทิคม อุ่นเมือง 

203 นาย อนุชา ใจเมา 

204 นางสาว อรุณลักษณ์ หลอมทอง 

205 นางสาว อัจฉรา เนาว์แสง 

206 นางสาว อัยลัดดา แก้วกาญจน์ 

207 นางสาว อาทิตยาภรณ์ ฤทธิ์น้ำคำ 

208 นางสาว อาภา สุวรรณสิงห์ 

209 นางสาว อารียา แฝงฤทธิ์ 

210 นางสาว อุไรวรรณ แก้วศรี 

211 นางสาว ฮูไมลา รุ่งจำรัสรัศมี 
 


