
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาอบรม 

หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูเพ่ือการตออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

ครั้งท่ี ๔/256๔ (ดวยการฝกอบรมและทดสอบ) วันท่ี ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุมใหญ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ระดับเจาหนาท่ี RSO ประเภทเจาหนาท่ี RSO 
1 นางสาวสิริสุดา เปยมศรี ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 
2 นายไพฑูรย ภูผาน ี ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 
3 นางสาวชลิดา ธเนศจิรโชต ิ ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
4 นางสาวสิรินาถ สุนทรวัฒน ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
5 นายสถาพร มีสิร ิ ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
6 นางสาวรุงนภา คงศร ี ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
7 นายทศพร บุตรตะบุตร ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
8 นางสาวภัทรวรรณ วรวัฒนวิจิตร ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
9 นางสาวอรกัญญา สาโรจน ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 

10 นางกุสุมา แกววันทา ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
11 นายภาคภูมิ คงประสิทธิ ์ ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 
12 นางสาววรัญญา ปุราชะกา ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
13 นางสุภาพร ปลูกฝง ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
14 นางสาวนิภาพรรณ ขันแกวเมืองมูล ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
15 นางจิตตราภรณ หาญประทุม ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
16 นางสาวชุติกาญจน วรพิมพรัตน ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 
17 นางสาวศิริรัตน สุธรรม ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
18 นายปญญาพล จันทรัตน ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
19 นายกิติศัพท แยมรัตน ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 
20 นางสาวประภาพันธ ธนสิทธิ์รัฐกุล ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
21 นางสาวประภัสสร จิตรรัตนากร ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
22 นางสาวสาวิตรี มณีเดช ระดับกลาง วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี
23 รอยเอกวิจักษณ คุปตะเวทิน ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
24 นายธาตรี ลีฬหะวิโรจน ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
25 นางละเอียด กิจวัฒนาบูลย ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
26 นายสมเดช ปลื้มคิด ระดับตน เครื่องกําเนิดรังสี 

 



ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาอบรม 

หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูเพ่ือการตออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

ครั้งท่ี ๔/256๔ (ดวยการฝกอบรมและทดสอบ) วันท่ี ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุมใหญ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ระดับเจาหนาท่ี RSO ประเภทเจาหนาท่ี RSO 
27 นายมาโนชญ เสือครุธ ระดับกลาง วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี
28 นายสมเกียรติ ไมตรีซ่ือศิริกุล ระดับกลาง วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี
29 นางสาวณัฐณิชาช มวงศรีศักดิ ์ ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
30 นางกชพร วิเศษสุจริต ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
3๑ นางสาวอรุณรักณ สุราฤทธิ ์ ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
3๒ นายสายชล ภมร ระดับตน วัสดุกัมมันตรังสี 
3๓ นางจินตนา มหายศ ระดับกลาง เครื่องกําเนิดรังสี 
3๔ นายพิษณุ หนูสุข ระดับกลาง วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี
3๕ นางสาวดาราพร อยูรองรัตน ระดับกลาง วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี

 

หมายเหตุ : ผูมีรายช่ือเขาอบรม ควรอานและทําความเขาใจกอนเขารับการอบรมและการทดสอบ 

    ๑. รายชื่อผูเขาอบรมขางตน เปนการรวมผูท่ีสมัครเขาอบรมคร้ังท่ี 4/256๔ และ ๕/๒๕๖๔ เนื่อง

ดวยผูสมัครคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ มีจํานวนนอย ปส. จึงพิจารณายกเลิกการจัดการอบรมและการทดสอบ

ในคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ และไดติดตอแจงประสานผูสมัครเขารับการอบรมและการทดสอบในคร้ังท่ี  

๕/๒๕๖๔ รับทราบแลว 

    ๒. ปส. ไดมีการถายโอนงานการจัดการอบรมและการทดสอบ ใหกับกลุมบริหารจัดการองค

ความรูและฝกอบรมฯ ดําเนินการจัดอบรมและการทดสอบ ซึ่งผูผานการประเมินผลการอบรมและ

การทดสอบ ตามขอ ๘ ของประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เร่ืองการเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะไดใบรับรองผานการอบรมและการทดสอบ จาก ปส. 

    ๓. ผูไดใบรับรองผานการอบรมและการทดสอบตามขอ ๒ จะตองดําเนินการตามขอ ๙ ของ

กฎกระทรวง กําหนดการแบงระดับ การกําหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยย่ืนขอรับใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีพรอมดวยเอกสารและ

หลักฐาน (คําขอตออายุใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี สําเนาใบรับรองผานการอบรมฯ 

สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม และเอกสารการเปล่ียนชื่อ- สกุล) ตอ ปส. ผานทางกลุมอนุญาตเจาหนาที่



ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (กอจ.) เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ทางรังสี ตอไป 

    ๔. ทางคณะทํางาน ขอแจงรายละเอียดการเขาอบรมและทดสอบ ดังนี้ 

- ผูเขาอบรม แสดงบัตรประชาชนตัวจริง ตอเจาหนาท่ีจัดฝกอบรม ณ หองประชุมใหญ ปส. เพื่อ
พิสูจนตัวตน (ท้ังนี้ใหใชเอกสารอื่นท่ีราชการออกให แลกบัตรเขา-ออก ท่ีปอมยาม) 

- เอกสารการฝกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนความรูเพื่อการตออายุใบอนุญาตเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี ”  คณะทํางานจะอัปโหลดขึ้นเว็บไซต ผูเขาอบรมสามารถดาวนโหลดไดท่ี 
www.oap.go.th  เขาท่ีหัวขอคลังความรู>เอกสารประกอบการฝกอบรม>ปงบประมาณ.....>
หลักสูตรเพิ่มพูนความรูเพื่อการตออายุใบอนุญาตฯ คร้ังท่ี ......     ซึ่งนโยบาย ปส. ลดการใช
กระดาษในสํานักงานผูเขาอบรมสามารถดาวนโหลดลงส่ืออิเล็กทรอนิกส มือถือ คอมพิวเตอร 
(กรุณาสํารองอุปกรณแบตเตอร่ีใหเพียงพอกับชวงเวลาเขาอบรม) หรือจัดพิมพเอกสารเขาเลม 

- ผูเขาอบรม เตรียม สมุด ปากกา ดินสอ 2B เคร่ืองคิดเลข เพื่อใชจดขอมูลการบรรยาย และสอบ
วัดผล (Post-test) 

- เนื่องดวยภายใน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีการกอสรางอาคาร จึงใครขอใหผูเขาอบรม 
เดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง แท็กซี่ หากมีความจําเปนตองมารถยนตสวนตัว สามารถนํา
รถยนตไปจอดท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถฝงติดถนนวิภาวดีรังสิต (ประตู 2) อยู
ใกลกับวิทยาลัยส่ิงแวดลอม  ซึ่งผูเขาอบรม สามารถนําใบจอดรถยนตท่ีออกเจาหนาท่ีประจํา
อาคารจอดรถ ม. เกษตรศาสตร มาประทับตราท่ีปอมยาม ปส. เพื่อลดหยอนคาธรรมเนียมจอด
รถในอัตรา 20 บาท/คัน/วัน (ควรแจงอาคารสถานท่ีของ ม.เกษตรศาสตร วามาฝกอบรมท่ี 
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับบัตรมาประทับตรา)  สามารถเขาไปดูแผนท่ีอาคารท่ีจอดรถ
วิภาวดีรังสิตไดท่ี https://www.google.com  (พิมพคําวาอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต)  

             สวนผูท่ีมีรถจักรยานยนตสามารถนํามาจอดไดท่ีลานกีฬาดานหลังอาคาร 1 สนง.ปรมาณู
เพื่อสันต ิ

            รถโดยสารประจําทางท่ีผานหนา สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต ไดแก สาย 29, 
สาย 52, สาย 69, สาย 134, สาย 191, สาย 504, สาย 510 และสาย 555 และรถตูเสนทาง
รังสิต-จตุจักร, เสนทางเดอะมอลลงามวงศวาน-เดอะมอลลบางกระป, สายบางบัวทอง-จตุจักร 

 หากมีขอสอบถามเร่ืองการอบรมและการทดสอบ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีกลุมบริหารจัดการ
องคความรูและฝกอบรมฯ ไดท่ีเบอรโทรศัพท 02-596-7600 ตอ 11๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๐๙ 

 

    ๕. หากมีขอสอบถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงขอมูลในระบบรับสมัครออนไลน การย่ืนขอตออายุ

ใบอนุญาตภายหลังผานการอบรมและการทดสอบ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีกลุมอนุญาตเจาหนาที่

https://www.google.com/


ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ไดท่ีเบอรโทรศัพท 02-596-7600 ตอ 4305, 4306 และ 

4308   

    ๖. อาศัยขอ ๙ ของประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เร่ืองการเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทาง

รังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีการรับสมัครการทดสอบ หลักฐานท่ีใชในการรับสมัครการทดสอบ ปฏิทินการ

ทดสอบ สถานท่ีทดสอบ ขอกําหนดอ่ืนๆ เกี่ยวกับการทดสอบ และคาธรรมเนียมการรับสมัครการ

ทดสอบเปนไปตามท่ีสํานักงานประกาศเปนคราวๆ ไป 

 

 


