
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม 
หลักสูตร การฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านการแพทย ์

 วันที ่๒๐-๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ณ อาคาร 1 ชั้น ๒ หอ้งประชุมใหญ่ ปส. 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

๑ นายปรีชา บุตรภักดี 

๒ นายชาญชัย มหารัตนวงศ์ 

๓ นายพัลลภ ตรีนัย 

๔ น.ส.อาภาพันธ์ บัณฑิต 

๕ น.ส.อมรรัตน์ จังธนสมบัติ 

๖ นายไพฑูรย์ ภูผานี 

๗ ว่าที่ ร.ต.พลกฤษณ์ ซังธาดา 

๘ นางวาสนา รัตนสิริ 

๙ น.ส.ศันสนีย์ ชุ่มฤทธิ ์

๑๐ นายนนท์นที ฉลองเก้ือกูล 



๑๑ น.ส.พัชรนันท์ วิภาคพงศ์ปกรณ์ 

๑๒ น.ส.จันจิรา คันธะวงศ์ 

๑๓ นายธีระวิทย์ เอกปัตชา 

๑๔ นายนิพนธ์ สายโย 

๑๕ น.ส.วิไล มาสง่า 

๑๖ น.ส.ปนัดดา อินทนินธ์ 

๑๗ นายพินิจ แก้วอุดมวัชระ 

๑๘ นายอรรณพ คุ้มวิน 

๑๙ น.ส.เดือนเพ็ญ รัตนสุบรรณ์ 

๒๐ น.ส.สาริกา โพธิ์นรินทร ์

๒๑ น.ส.ณหทัย แซ่เตียว 

๒๒ น.ส.พรกนก ศิลาโส 

๒๓ น.ส.อรนเรศ เวชสุวรรณมณี 



๒๔ น.ส.กุลนันท์ ทองค า 

๒๕ น.ส.จุฑารัตน์ ยติถิรธ ารง 

๒๖ นางสุมลมาลย์ กงพิพัฒน์ 

๒๗ น.ส.กนกอร ภู่นาค 

๒๘ นางเพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์ 

๒๙ นางณัฐญาดา จันทร์บ ารุง 

๓๐ นายชาตรี ยิ้มเครือ 

๓๑ นายเจริญรักษ์ ครองใจ 

๓๒ อาธิกยา สว่างวารี 

๓๓ นายไพยง ปิ่นทศิริ  

๓๔ นายจีรศักดิ์ สวนตา 

๓๕ นายชัยรัตน์ โมรินทร์ 

๓๖ น.ส.สมดี ค าปลิว 



๓๗ น.ส.สุทิน มรกต 

๓๘ นายล้อมชัย ค ายิ่ง 

๓๙ นายกิตติพงษ์ ปานวัชรคม 

๔๐ นายโอภาส ตะเภาพงษ์ 

๔๑ น.ส.ศิยามล วงศ์เกิดนิมิต 

๔๒ น.ส.ยุภาพร มาลานนท์ 

๔๓ น.ส.หนึ่งฤทัย นากุดนอก 

๔๔ น.ส.ณัฐธยาน์ ปารย์ปรุฬห ์

๔๕ น.ส.ดุษฎี กระโจมทอง 

๔๖ น.ส.จรรยาภรณ์ เต็มป ี

๔๘ นายธัชกฤช ธนากรนิธิโชติ 

๔๙ นายชวินวิทย์ แท่งทองค า 

๕๐ นายธนาวัฒน์ เกษมศานต์กิดาการ 



๕๑ น.ส.จุฑามาศ ทองสมนึก 

๕๒ น.ส.ธาราชิน ีอนันตคุณูปกร 

๕๓ น.ส.ภัคจิรา ริมดุสิต 

๕๔ น.ส.ชลณิกานต์ สายแก้ว 

๕๕ นางอรทัย สิงห์อุสาหะ 

๕๖ น.ส.ธิดา นิยมไทย 

๕๗ น.ส.สุพัตรา อัมพวันวงศ์ 

๕๘ นายประดิษฐ์ นนทะแสง 

๕๙ น.ส.อรทัย โยธิการ์ 

๖๐ นายจิรวัฒน์ ม่วงสัมฤทธิ์ 

๖๑ นายอภิชาติ เตมีพัฒนพงษา 

๖๒ น.ส.อัจฉรียา สิโรตม์ธนกุล 

๖๓ น.ส.พรทิพา จันทวีกูล 



๖๔ นางพิมพ์วิมล เพียรวิชา 

๖๕ น.ส.ผัสสพร วีรวรรณ 

๖๖ นายณธกร ศิริทรานนท์ 

๖๗ นายพีระพงศ์ วิรุฬวัฒน์ 

๖๘ นายสมชาย บุญกาวงษ์ 

๖๙ นายเอกลักษณ์ แก้วน้อย 

๗๐ นายภูวนาท ปรุงเกียรติ 

๗๑ นายภูวเดช พลเหลา 

๗๒ นายปัญญาพล แท่งทองค า 

๗๓ นายชาคริต ดิษระ 

๗๔ นายธีระวัฒน์ อินธิแสง 

๗๕ น.ส.เพ็ญประภา ด ารงค์เชื้อ 

๗๖ นายอนนท์ ขวัญไสวธรรม 



๗๗ น.ส.อุษณีย์ เรืองรอง 

๗๘ น.ส.จิราพร เลาหจรัสแสง 

๗๙ น.ส.พิชญา งามพริ้ง 

๘๐ น.ส.บุญญาภา โพธิจรรยากุล 

๘๑ นายขจรยศ ขจัดภัย 

๘๒ นางสุวรรณี หาญธนวุฒิชัย 

๘๓ นายกฤศณัฎฐ์ เชื่อมสามัคคี 

๘๔ น.ส.สุกัญญา รุดจันทึก 

 ๘๕ นางชนิดา วุฒิประเสริฐพงศ์ 

๘๖ น.ส.ดารณี ภิริยะแสง 

๘๗ น.ส.ประภา สดโคกกรวด 

๘๘ นายบัญชา ทองดารา 

๘๙ นางพรทิพย์ ชีวะผลาบูรณ์ 



๙๐ น.อ.หญิง ฉวีวรรณ ศิลาโชต ิ

๙๑ น.ต. วีรชัย อินใจ 

๙๒ 
เรืออากาศเอกหญิง พัชราภรณ์ 
รัตนสกล 

๙๓ น.ส.วิยะดา เสนาะสันต์ 

๙๔ น.ส.เภาวรินทร์ ขยายวงศ์ 

๙๕ นายพิชาญ แก้วพุกัม 

๙๖ นายคณิต พงษ์พิริยะเดชะ 

 ๙๗ น.ส.หัสยา เมืองเขียว 

๙๘ น.ส.ลดาวัลย ์วิชัยมูล 

๙๙ น.ส.สมาพร มั่นฤกษ์ 

๑๐๐ นายพงษ์อภิสิทธิ์ มะสุนัน 

๑๐๑ นายชวลิต คณธี 

๑๐๒ น.ส.พิราภรณ์ แซ่ภู่ 



๑๐๓ นางสมหมาย กันทะเมืองลี้ 

๑๐๔ นางนุสรา สุวินทรากร 

๑๐๕ น.ส.จิรดา วิทยพิบูลย ์

๑๐๖ น.ส.ปทุมพร แก้วประชุม 

๑๐๗ น.ส.วชิุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ 

๑๐๘ นายไพรัตน์ มุณี 

๑๐๙ นายสุธี เดชะวงศ์สุวรรณ 

๑๑๐ นายพรภิรมย์ เหล่าจันอัน 

๑๑๑ น.ส.จุรีพร อัศวรัตนภักดี 

๑๑๒ น.ส.พรพรรณ เจียมวุฒิศักดิ์ 

๑๑๓ น.ส.นุชรีย ์พลูเอียด 

๑๑๔ นายธนัฏฐา เกียรติยรรยง 

๑๑๕ น.ส.อนัญญา เรืองมา 



 
๑๑๖ น.ส.สุพรรษา กิจประยูร 

๑๑๗ น.ส.พรพรรณ นวรุ่งเรือง 

๑๑๘ นายบุญรัตน์ วุฒิประเสริฐพงศ์ 


