
รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรรังสีเฉพาะทาง คร้ังที่ 1/2560            
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สถานที่ ห้องประชมุ ชัน้ 2 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณเูพ่ือสนัติ

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ ช่ือหน่วยงานสมคัร

1 นายสมทบ กลิ่นโอชา
บริษัทศิวะ เทสติง จ ากดัตอ่ใบรับรอง

2 นางสาวนราพร สงิห์ไชย
บริษัทร์กอท จิวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดัปกติ

3 นางสาวชนิดา โชติมขุ
บริษัทร์กอท จิวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดัปกติ

4 นางสาวธนิศรา สะนยั
บริษัทบางกอกคริสตลั จ ากดัปกติ

5 นางสาวสมพร สมจิตร
บริษัทบางกอกคริสตลั จ ากดัปกติ

6 นายกฤษกร วฒิุ
บริษัท นอร์ทเทร์ินไทยคอนซลัติง้จ ากดัปกติ

7 นางสาวศนัศนีย์ บญุสาลี
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

8 นายประทีป อดุมพืช
บริษัท ทคีิว เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จ ากดัปกติ

9 นายอมัพรพล ธรรมฤาชุ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยตอ่ใบรับรอง

10 นายชนก ทา่มจร
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

11 นางนิชาภา บวัสวุรรณ
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

12 นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

13 นายวรพงษ์ เจนธนกิจ
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

14 นางสาวกรอรกาญจน์ ศิรินกุลุวฒันา
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

15 นายสทุธิสาร แก้วคราม
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

16 นายสมบรูณ์ ใสสะอาด
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

17 นายธวชั นสุนธรา
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ
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18 นางสาวอษุณีย์ พนัธุลาภ
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

19 นางสาวศนัศนีย์ บญุสาลี
กรมวทิยาศาสตร์บริการปกติ

20 นายกิตติคณุ หทยัเกียรติกลุ
บริษัท ศนูย์วจิยัโลหะวทิยา แอลพีเอ็น(ประเทศ
ไทย)จ ากดั

ตอ่ใบรับรอง

21 นายสาธิต ประมวลศิลป์
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดัตอ่ใบรับรอง

22 นายประหยดั แบง่น้อย
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดัตอ่ใบรับรอง

23 นางสาวภาวิณี กววีฒิุพนัธุ์
บริษัท บญุรอดเอเชียเบเวอเรซ จ ากดัปกติ

24 นางสาวสชุาวดี ใกล้สวา่ง
บริษัท ฟจิูครูะอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ ากดั 
สาขาอยธุยา

ปกติ

25 นางสาวชโรชา ใจสนักลาง
บริษัท ฟจิูครูะอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ ากดั 
สาขาอยธุยา

ปกติ

26 นางสาวสจิุตรา สติใหม่
บริษัท ฟจิูครูะอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ ากดั 
สาขาอยธุยา

ปกติ

27 นางสาวพิมพ์ธิตา ธรรมวงษา
บริษัท ดับ๊เบิล้เอ1991จ ากดัมหาชนปกติ

28 นายวิษณ ุพฒันอางกลุ
บริษัท ดับ๊เบิล้เอ1991จ ากดัมหาชนปกติ

29 นางสาวบษุราภรณ์ ผิวบาง
บริษัท สมาร์ทแทรคเทคโนโลยี จ ากดัปกติ

30 นายประทีป อดุมพืช
บริษัท พีคิว เคมิคอลส์(ประเทศไทย)จ ากดัตอ่ใบรับรอง

31 นายจกัรกฤช ใจเย็น
บริษัท โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ 
คอร์ป จ ากดั

ปกติ

32 นางจารุวรรณ สขุศรี
บริษัท เบสเทก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดัตอ่ใบรับรอง

33 นายสาธิต ประมวลศิลย์
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดัตอ่ใบรับรอง

34 นายวิษณ ุพฒันอางกลุ
บริษัท ดบัเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)ปกติ
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35 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมวงษา
บริษัท ดบัเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)ปกติ

36 นางสาวฐิติชญาน์ ชมโลก
บริษัท โคเซ ่อลมิูนมั (ประเทศไทย) จ ากดัปกติ

37 นายศภุชยั โตริยกลุ
บริษัท เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดัปกติ

38 นายอนชิุต รุจิพรพงษ์
บริษัทอตุสาหกรรมกระดาษดราฟท์ไทย จ ากดัตอ่ใบรับรอง

39 นายสมเกียรติ ลพีดุ
บริษัทปนูซีเมนต์ไทย (ทา่หลวง) จ ากดัตอ่ใบรับรอง

40 นายแสงสวสัดิ์ ระดมทอง
บริษัทปนูซีเมนต์ไทย (ทา่หลวง) จ ากดัตอ่ใบรับรอง

41 วา่ทีร่.อ.อนนัต์ไชย ไชยเอียด
ทา่อากาศยานดอนเมืองปกติ

42 นายพยงุศกัดิ์ ก้งทัง่
ทา่อากาศยานดอนเมืองปกติ

43 นางสาวกาญดา คงได้
บริษัทฮนัทส์แมน(ประเทศไทย)ปกติ

44 นางสาวนงลกัษณ์ หินขาว
บริษัท NHK สปริงไทยแลนด์ปกติ

45 นายธนเดช สายพนัธ์
บริษัท ดับ๊เบิล้เอ จ ากดั มหาชนปกติ

46 นางสาวนฐัพร ตนัทอง
กรไฟฟ้าปกติ

47 นายอมรินทร์ อินนพุัฒน์
บริษัท เอสทพีี แอนด์ไอจ ากดั(มหาชน)ปกติ

48 นางสาวสอุญัชญั อยู่เจริญ
บริษัท เอสทพีี แอนด์ไอจ ากดั(มหาชน)ปกติ

49 นายจิราวฒิุ รักนุ้ย
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ปกติ
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