
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     รายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ เพื�อคัดเลือกเขา้ศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขา

ว �ชาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อเนื�อง) คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

....................................

ตามที� ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดําเนินการสอบ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื�อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์

(ต่อเนื�อง) คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ เมื�อวนัจนัทรท์ี� ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

นั�น

 

บัดนี� โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ   ได้ดําเนินการรวบรวม

ผลคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป�นที�เร �ยบรอ้ยแล้ว จงึขอประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์

เพื�อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อเนื�อง) ประจาํป�การศึกษา

๒๕๖๕ จาํนวน ๔๐ คน ตามรายละเอียดเอกสารแนบทา้ยประกาศนี�

 

ทั�งนี� ขอให้ผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์เข้ารบัการสอบสัมภาษณ์ ในวนัจนัทรท์ี� ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตั�งแต่

เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีกําหนดการดังนี�

 เวลา รายละเอียด

  ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีนเข้าสอบ

  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบระบบ และชี�แจงกติกาเข้าห้องสอบ

  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

 

 



รายชอืผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์ เพือคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนือง) คณะเทคโนโลยีวทยาศาสตรสุ์ขภาพ  

ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๕  
 

ลําดับ คํานําหน้า ชอื-นามสกุล   ลําดับ คํานําหน้า ชอื-นามสกุล  
๑. นางสาว กนกพร  แสงนวน  ๒๑. นาย บุญถาวร ฐานะรุง่โรจน์ 

๒. นาย กฤษณุชา ทวนทอง  ๒๒. นางสาว ปนัดดา สูญน่วม 

๓. นาย กานต์พล เรองศิร  ๒๓. นาย พุทธชิยั โพธกิฎ 

๔. ว่าทีพันจา่โท กุนฑีราวชญ ์ อาสานอก  ๒๔. นางสาว ภาวตรา ขันตี 

๕. นางสาว คนึงนุช ต๊ะอุ่น  ๒๕. ว่าทีพันจา่ตร รชัภูมิ  แหลมไธสง 

๖. นาย จริศักดิ ตรเมฆ  ๒๖. นางสาว รตัติยาภรณ์ วันศุกร ์

๗. นางสาว จริชัญา เกษแก้ว  ๒๗. นาย วรวุฒ ิ สมจติร 

๘. นาย จุมพล จนัทบุตร  ๒๘. นาย วรากร นามจนัทร ์

๙. นางสาว เจนเนตร ธนศศิภานนท์  ๒๙. นาย วัชรพงษ์ แสนประสิทธ ิ

๑๐. นาย เจษฎา คาํหงษา  ๓๐. นาย วษณ ุ ชาํนาญมงิ 

๑๑. นางสาว ชมพูนุช โคตรวงค์  ๓๑. นาย ศรนรนทร ์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา 

๑๒. นางสาว ชลธชิา แสงพรม  ๓๒. นางสาว ศรญัญา จนัทรคู์ณ 

๑๓. นางสาว ชลนี อยู่สุข  ๓๓. นาย ศรณัย ู เทียนสันต์ 

๑๔. นาย ชาญยุทธ โพธมิากลู  ๓๔. นาย ศิหะรตัน์ มีมข 

๑๕. ว่าทีพันโท ชุมพร  นันทภาค  ๓๕. นางสาว สถิติญา ยุตวัน 

๑๖. นาย ณัฐพล สมานจติร  ๓๖. จา่ตร สรวชญ ์ บุญส่งเสรม 

๑๗. นางสาว ณัฐอร พิทักษ ์  ๓๗. นางสาว สุขฤดี สีเหลือง 

๑๘. นางสาว ธญัลักษณ์ ถาวรกันต์  ๓๘. นางสาว เสาวภาคย์ รอดเหลือ 

๑๙. นางสาว ธดิาพร ทองแท้  ๓๙. นางสาว อัญชสา ทวภูษิตทรง 

๒๐. นาย ธรีวัฒน์ ศรดงกลาง  ๔๐. นางสาว อัญชญั เจยีงของ 
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