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หน่วยงานรหสัผู้ มีสทิธ์ิสอบ ช่ือ-นามสกลุล าดบัที่

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ6122001 นายพฒัน์สรณ์ นิมิตรพรชยั1

โรงพยาบาล นครนายก6122002 นายวชัรินทร์ บญุรักษา2

โรงพยาบาล เก้าเลีย้ว6122003 นายสจิุนดา เขม้นเขตวทิย์3

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์6131004 นายศภุชาญ วอ่งรัตนานกุลู4

โรงพยาบาลคลองขลงุ6122005 นางสาวอารี วอ่งวิการ5

โรงพยาบาล ห้างฉัตร6122006 นายไพฑรูย์ พรหมยศ6

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั6122007 นายวนกร ก้องเกียรตินที7

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ีจ ากดั6123008 นายนพดล ลาวนันา8

โรงพยาบาลธนบรีุ ชมุพร6122009 นางอดุมศรี เหมือนมาตร9

โอเฟียร์ไทยแลนด์(บวัหลวง)ลมิิเต็ด6121010 นางสาวเกศลกัษณ์ มะเดื่อปล้อง10

โรงพยาบาล กยุบรีุ6122011 นายเมธี สติาลรัศมี11

โรงพยาบาลตาคลี6122013 นางศศิธร พงษา13

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่6122014 นายพงษ์ศกัดิ์ แสนยี่14

โรงพยาบาลสวนปรุง6122015 นางสาวสวุรรณา อินตะนยั15

โรงพยาบาลมกุดาหาร6122016 นายธานี เสยีงเย็น16

บริษัท เอ็มเอสเอ็ส(ประเทศไทย)จ ากดั6132017 นายกรกต สขุขา17

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หน่วยงานรังสวีนิิจฉยัและรังสร่ีวม
รักษา

6122018 นางสาวภทัรา จนัทวรรณโณ18

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หน่วยงานรังสวีนิิจฉยัและรังสร่ีวม
รักษา

6122019 นางสาวขนิษฐา คงแรงดี19

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร6122019 นายสนุทร ถกูจิตร19
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หน่วยงานรังสวีนิิจฉยัและรังสร่ีวม
รักษา

6122020 นางสาวอนตุตรา วชิาพร20

โรงพยาบาล ไทรงา6122021 นางสาวกณัฑกานต์ กีตา21

โรงพยาบาล บางไทร6122022 นางสาวรัชดาภรณ์ ชนารักษ์22

คลนิิกศนูย์การแพทย์พฒันา6122023 นายปกาศิต ฟคู ามี23

โรงพยาบาลฟากทา่6122024 นางพิณลดา ป่ินทอง24

โรงพยาบาลอดุรธานี6122025 นายสวุทิชยั แก้วนามเมือง25

โรงพยาบาลพงังา6122026 นางสาวกลัยา ศรีสมทุร26

โรงพยาบาล เฉลมิพระเกียรติ6122027 นางสาวปริุมปรัชญ์ สงิโตหิน27

โรงพยาบาลชยัอรุณเวชการ6122028 นายสาธิต มณีโชติ28

โรงพยาบาลบางระก า6122029 นางสาวศิรินนัท์ จนัทร์กล้า29

โรงพยาบาลคา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6122030 นางสาวจฑุารัตน์ สอนชาวเรือ30

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ6123031 นายอคัรา อคัรเนตร31

โรงพยาบาล ลาดพร้าว6132032 นายมนิุนทร์ ค าลา32

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)6113033 นางสาวทศันีย์ เจริญนาม33

บริษัท รักาความปลอดภยั การ์ดฟอร์ช(ประเทศไทย)จ ากดั6132034 นางสาวปทมุพร โภคเกาะ34

บริษัท รักาความปลอดภยั การ์ดฟอร์ช(ประเทศไทย)จ ากดั6132035 นายภเูมศวร์ หิริวฒันวงศ์35

โรงพยาบาล ราชสมีาฮอลฟิทอล6122036 นางสาวปิยะดา ทอนสงูเนิน36

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ6113037 นางสาวนฐัพร ค าวงั37

โรงพยาบาลศนูย์ยะลา6122038 นายซุลกีฟล ีจารง38

โรงพยาบาลศรีสะเกษ6122039 นางสาวอดุมพร นวลงาม39

โรงพยาบาลศรีสะเกษ6122040 นางสภุาพร อทุยั40

โรงพยาบาล แม่สอดราม6122041 นายสชุาติ วนัยะติ๊บ41

ไม่ระบุ6122042 นายอมเรศ เหลา่ตระกลูสวสัดิ์42
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โรงพยาบาล พหลพลพยหุเสนา6122043 นางสาวสดุารัตน์ หอมช่ืน43

โรงพยาบาลรามค าแหง6122044 นายไทยรัฐ เผา่แก้ว44

โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี6122045 นางสาวเมทินี แสวงทอง45

บริษัท ฟู้ ดโพรเกรซแมนนแูฟคเจอริงจ ากดั6132046 นางสาวภทัราภรณ์ ลขิิตตระกลูรุ่ง46

บริษัท เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จ ากดั6121047 นางสาวนิลบุล เลก็เจริญกลุ47

โรงพยาบาลภทัร-ธนบรีุ6122048 นางสาวรสธิญา ครามเขียว48

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด6122049 นางณัฐพร ภมิูเศษ49

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด6122050 นายภริูวฒัน์ ภมิูเศษ50

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย6121051 นายจารุวฒัน์ สภุารส51

บริษัท ไดกิน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั6132052 นายเฉลยีว พรหมศิริ52

โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง6122053 นางสาวอมัพวนั แหวนอ่อน53

โรงพยาบาล ศรีระยอง6122054 นางสาวอภิญญา แหลมหลวง54

โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง6122055 นางสาวบญุทวี อลปิริยกลู55

บริษัท  สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์จ ากดั6132056 นางหฤทยั เชียงเพียร56

โรงพยาบาลยโสธร6122057 นายเทิดพงษ์ เรืองโกสนิทร์57

โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลมิพระเกียรติ6122058 นางสาวนนัทิยา วงศ์ปัญญาทรัพย์58

โรงพยาบาล ศรีสะเกษ กลุ่มงานรังสวีทิยา6122059 นางจรรยวรรธน์ สงิห์เจริญ59

โรงพยาบาล ธนบุรี16122060 นางสาวจารุวรรณ เนยน้อย60

บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลเีมอส์ จ ากดั6121061 นายรุจิโรจน์ มากมลู61

โรงพยาบาล  สนิแพทย์รามอินซากม.86122062 นางสาวนภาดา เคนจนัทกึ62
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