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ประกาศหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและก าหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 

สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า (รุ่นที่ 3) 
ประจ าปี 2564 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จ านวน 86 คน 

หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุุล 

1 ทนพ. สันติ แสงรัตน์ 

2 ทนพ. พศิน อธิศิวกุล 

3 ทนพญ. ประภาพร เหมทานนท์ 

4 ทนพญ. จารุวรรณ สุธรรมเม็ง 

5 ทนพญ. อภิญญา เมืองประชา 

6 ทนพ. ชาคริต เชาวฤทธิ์ 

7 ทนพ. ชญานิน จันทระ 

8 ทนพญ. กุลภัสสรณ์ แสงสีเขียว 

9 ทนพญ. บุษกร พรหมสรินทร์ 

10 ทนพ. อิทธิฤทธิ์  เชาวน์เลิศ 

11 ทนพญ. วริศรา ศรีตะปัญญะ  

12 ทนพญ. ญาณิศา รัตนพันธ์ 

13 ทนพญ. จิตถนอม ซองผม 

14 ทนพญ. วิชุดา ไตรรัตน์อภิชาต 

15 ทนพญ. โนรีนี     อาล ี

16 ทนพญ. ชะญานิษฐ์ พุทธานุ 

17 ทนพญ. สุชีรา  แก้วประไพ 

18 ทนพญ. นลินี  นาคด ี

19 ทนพญ. ภัทรียา ลุประสิทธิ์ 
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หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุุล 

20 ทนพญ. สุภาพร  ช่างค า 

21 ทนพญ. พัชราวดี พระยาลอ 

22 ทนพ. นราวุฒิ สุวรรณัง 

23 ทนพญ. มัลลิกา เพ็ญต่าย 

24 ทนพ. ณรงค์ศักดิ์ มาฆะนุกิจ 

25 ทนพญ. จุฑารัก ยิ้มสบาย 

26 ทนพญ. ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์ 

27 ทนพ. สุริยะ เครือจันต๊ะ 

28 ทนพญ. เทพปิยกาญจณ์ สุขศิริธนาวงศ ์

29 ทนพญ. ยุภาภรณ์ สุดวิลัย 

30 ทนพญ. ณัฏฐณิชา กิจการ 

31 ทนพญ. ลัดลาวัลย์ สนิท 

32 ทนพ. ชานนท์ อ าพรไพ 

33 ทนพญ. สุภาพร  แซ่เอ้ียว 

34 ทนพญ. อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์ 

35 ทนพญ. พิมพ์นิภา ธารา 

36 ทนพญ. จิราภรณ์ ไทยเจริญ 

37 ทนพญ. สิริวิมล ลี้สธนกุล 

38 ทนพ. ทวีศักดิ ์สายอ๋อง 

39 ทนพญ. ดรุณี  ชั้นวิริยะกุล 

40 ทนพญ. อุรวี อินดา 

41 ทนพญ. ชนากานต์ พรมเวียง 

42 ทนพญ. นันดากร กิจธิสุข 

43 ทนพญ. ณัชชา เภรีฤกษ์ 

44 ทนพญ. ณัฐณิชา พิทักษ์วงศ์ 

45 ทนพญ. โชติรส ทองประภา 

46 ทนพ. นครินทร์ ยงยืน 
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หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุุล 

47 ทนพญ. วริษฐา  ซิ้มศิริพร 

48 ทนพญ. นิตยา โฉมงาม 

49 ทนพญ. สินิณนาฏ อินทรประพันธ์ 

50 ทนพ. ปรมินทร์ สิงห์ปรุ 

51 ทนพ. นพพร สวัสดิ์จุ้ย 

52 ทนพญ. จิรารัตน์ สุรินตา 

53 ทนพญ. เบญจพร    แก้วค าใต้ 

54 ทนพญ. นภาพร วงศ์วิวัฒน์ 

55 ทนพญ. นรรถพร เจริญมิตร 

56 ทนพญ. วราลักษณ์ แก้วมณี 

57 ทนพญ. พัทธ์ชญา พลับพลึง 

58 ทนพญ. ศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์ 

59 ทนพญ. วิยะดา แดนไกล 

60 ทนพ. พูนลาภ เพียงชมเดือน 

61 ทนพญ. วนิชญา ประดับวัน 

62 ทนพญ. ณัฐณิชา พ่วงพันธ์ 

63 ทนพญ. ชลิดา  โกษากุล 

64 ทนพญ. จรัสศรี    จู่มา 

65 ทนพ. จตุรงค์  บุญนาค 

66 ทนพ. วีระฉัตร สมพงษ์ 

67 ทนพญ. เพ็ญทิพย์ ภูผาธรรม 

68 ทนพญ. พิณแพรวพราว งามสนิท 

69 ทนพญ. สุมาลี สังฆพรม 

70 ทนพญ. จารุวรรณ ศิษย์ครองวงษ์ 

71 ทนพญ. ธัญพิชชา ต้นวงษ ์

72 ทนพญ. อรญา ก าเนิดสินธุ์ งามเลิศ 

73 ทนพญ. โนรีนี   อาล ี
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หมายเลขผู้สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุุล 

74 ทนพญ. วรุณรัตน์ โฆษิตวรเชษฐ์ 

75 ทนพ. จิรวัฒน์ นิวัฒน ์

76 ทนพญ. จิรัฐติกมล ชัยประทุม 

77 ทนพ. นิคม ช่วยสุข 

78 ทนพญ. สุภัทชา เปรมทอง 

79 ทนพ. อดุลวิทย์ อาแว 

80 ทนพญ. อรุณทิพย์ วันทอง 

81 ทนพ. ศุภโชค เกตุทองมา 

82 ทนพญ. ณัฐิยา พรรณะ 

83 ทนพ. พิมล ช านาญวงศ์ 

84 ทนพญ. เขมิกา ทวีทรัพย์ 

85 ทนพญ. ไมมูน มาหะดุง 

86 ทนพ. ธวัช ทองน้อย 
 

2. รายละเอียดและก าหนดการสอบคัดเลือก 
2.1. ผู้มีสิทธิ์สอบยืนยันการเข้าสอบทาง google form (https://forms.gle/1SVdTiVvETh1X9jU8)  

และอัพโหลดเอกสารดังนี้ 
1. ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยืนยันการเข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
หากไม่ยืนยันภายในเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

2.2 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการ ดังนี้ 

1. สอบข้อเขียนแบบออนไลน์ผ่าน 
google form 
(ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุ
ศาสตร์และเทคนิคที่เก่ียวข้อง) 

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. 
ผู้ที่ไม่เข้าสอบภายในเวลา 17.15 น. ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

2. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

วันที่ 8 มกราคม 2565 
ผู้เข้าสอบหมายเลข 1-20    สอบเวลา 9.00-12.00 น. 
ผู้เข้าสอบหมายเลข 21-46  สอบเวลา 13.00-16.00 น.   
วันที่ 9 มกราคม 2565 

https://forms.gle/1SVdTiVvETh1X9jU8
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ผู้เข้าสอบหมายเลข 47-67 สอบเวลา 9.00-12.00 น. 
ผู้เข้าสอบหมายเลข 68-86 สอบเวลา 13.00-16.00 น. 

หมายเหตุ 
1. ข้อก าหนด และขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสอบแบบออนไลน์จะส่งให้ผู้เข้าสอบทางอีเมล์
2. ก าหนดการ และล าดับการเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

3. การประกาศผล

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมพร้อมอันดับ
ส ารอง (รอบที่ 1)

วันที่ 14 มกราคม 2565 
ทางอีเมล์และ Facebook คณะเทคนิคการแพทย์

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
ส่งเอกสารยืนยันการเข้าอบรม*

ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (อันดับส ารอง) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2
ส่งเอกสารยืนยันการเข้าอบรม*

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. 

*หมายเหตุ ผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารอนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาเข้าอบรมเต็มเวลาทั้งภาคบรรยายและ
ปฏิบัติการ

4. ระยะเวลาอบรม 4 เดือน
4.1 ภาคบรรยาย  เดือน มีนาคม-เมษายน 2565  รูปแบบออนไลน์ 
4.2 ภาคปฏิบัติการ เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565  สถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ จ าเนียรทรง)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564


