
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานและการก ากับดูแล 
วันที่ 14 - 17  พฤศจิกายน 2561 

ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

1 พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี นวท.(สบ.5) พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

2 พ.ต.ท.หญิง ออมสิน เพ่ิมศักดิ์มีทรัพย์ นวท.(สบ.3) กคม.พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

3 พ.ต.ต.สุตนันท์ ดวงสูงเนิน นวท.(สบ.2) กคม.พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

4 ร.ต.อ.นเรศ กำญจนเทพ นวท.(สบ.1) กสก.พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

5 ร.ต.อ.ขจร กุลลำ นวท.(สบ.1) กสก.พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

6 ร.ต.ท.หญิง ภัคภร เตชเมธำพงศ์ นวท.(สบ.1) กสก.พฐก. ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

7 ร.ต.อ.สุรกมล กิติวิภำต นวท.(สบ.1) กสก.ศพฐ.1 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

8 ร.ต.อ.ณัฐพล วะรำโภ นวท.(สบ.1) พฐ.จว.นนทบุรี ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

9 พ.ต.อ.ศุทธ์ศริน สุนทรโภคิน นวท.(สบ.4) กคม.ศพฐ.3 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

10 ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ธัญญเกษตร นวท.(สบ.1) กคม.ศพฐ.3 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

11 พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท.(สบ.4) กสก.ศพฐ.3 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

12 พ.ต.อ.หญิง วิสนีย์ โสกันย์ นวท.(สบ.4) พฐ.จว.ชัยภูมิ ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

13 พ.ต.อ.หญิง เอ้ืองฟ้ำ จันทะเกิด นวท.(สบ.4) กสก.ศพฐ.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

14 พ.ต.อ.หญิง นันทกำล ตำลจินดำ นวท.(สบ.3) กสก.ศพฐ.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

15 พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ประสงค์ธรรม นวท.(สบ.2) กสก.ศพฐ.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

16 พ.ต.อ.หญิง มัตติกำ สุขประเสริฐ นวท.(สบ.2) กสก.ศพฐ.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

17 ร.ต.อ.หญิง ปฤษฎำ หมื่นโรจน์ นวท.(สบ.1) กคม.ศฐก.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

18 ร.ต.อ.หญิง หนูกำร สุภรัมย์ นวท.(สบ.1) กคม.ศฐก.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

19 พ.ต.ท.วรำกุล กำญจนกัญโห นวท.(สบ.3) กสก.ศฐก.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

20 พ.ต.ท.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์ นวท.(สบ.4) กสก.ศฐก.4 ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน  

21 พ.ต.ท.นพรัตน์ ค ำมำก สว.กก.3 บก.ป  กองปรำบปรำม  

22 พ.ต.ท.สุพรรณ สุขพิไลกุล รอง ผกก.(สอบสวน)  สภ. ขอนแก่น  

23 พ.ต.ต.นวัธนันต์ ฉ่ ำแสง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น สส.ภ.จว.ขอนแก่น  

24 พ.ต.ท.นิติกร จันหำญ สว.อก.สภ.เชียงยืน สภ.เชียงยืนมหำสำรคำม  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

25 พ.ต.ท.จ ำเนียร แก้วลำด สว.อก.สภ.ช่ืนชม สภ.ชื่นชม มหำสำรคำม  

26 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ พลเพชร สว.อก.สภ.หนองแสง สภ.หนองแสง อุดรธำนี  

27 พ.ต.ต.พิชิต เทพจันทร์ สว.อก.สภ.กุมภวำปี สภ. กุมภวำปี อุดรธำนี  

28 พ.ต.ท.ณัฐพล มุงค ำภำ สว.กก.สืบสวน 1  บก. สส.ภ.4 ขอนแก่น  

29 พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ ปัดทุมแฝง รอง ผกก.สืบสวน 2  บก.สส.ภ.4 ขอนแก่น  

30 พ.ต.ท.ชำติชำย ทิมินกุล สว.กก.สืบสวน 3  บก.สส.ภ.4 ขอนแก่น  

31 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ์ สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ  บก.สส.ภ.4 ขอนแก่น  

32 ด.ต. ณัฎฐ์  ลีนำรำช ผบ.หมู่ ส.รฟ. หนองคำย กก.5  บก.รฟ. หนองคำย  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

33 นำยภำณุวัฒน์  นิรัติศยกุล นักนิติวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  

34 น.ส.พนิดำ ปฐมภักดีสกุล นักนิติวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร สถำบันนิติวิทยำศำสตร์  

35 นำงสำววำรุณี  เตยโพธิ์ 
นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชำติ 
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

1 นำยจักรพัฒน์  หรี่อินทร์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลหนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

 

2 นำงรัตนำภรณ์  ภำรกำร นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลน้ ำพอง จ.ขอนแก่น  

3 นำงสุนันทำ  ทินรำช นักรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลเปือยน้อย จ. ขอนแก่น  

4 นำงจุฬำลักษณ์  นำให้ผล 
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ 
ปฏิบัติงำน 

โรงพยำบำลชนบท  จ. ขอนแก่น  

5 นำงสำวจิรภำ  ฉิมหลวง นักรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลชนบท  จ. ขอนแก่น  

6 นำงสำวเพ็ญศรี สำระศักดิ์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลพระยืน  จ. ขอนแก่น  

7 นำงสำวสง่ำ ประโพธิ์ทัง นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลพล  จ. ขอนแก่น  

8 นำยณภัตชกร  เสนำคุณ นักรังสีกำรแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลซ ำสูง  จ. ขอนแก่น  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

9 นำงสำวกมลพร  สอนค ำหำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมสุขภำพจังหวัด
ขอนแก่น 

 

10 นำงสำวบุษบำ  ประคองสุข นักรังสีกำรแพทยช์ ำนำญกำร โรงพยำบำลเขำวง  จ. กำฬสินธ์  

11 นำยแพทย์ธีรัตม์ ศิริพงษ์เสถียร แพทย ์
โรงพยำบำลศรีนครินทร์            
จ. ขอนแก่น 

 

12 นำยแพทย์พีรพล  เกียรติกิตติกุล แพทย ์
โรงพยำบำลศรีนครินทร์            
จ. ขอนแก่น 

 

13 แพทย์หญิงธำรทิพย์  ผลวัฒนำ แพทย ์
โรงพยำบำลศรีนครินทร์            
จ. ขอนแก่น 

 

14 แพทย์หญิงณัฐวดี  ขวัญศิริกุล แพทย ์
โรงพยำบำลศรีนครินทร์            
จ. ขอนแก่น 

 

15 นำยพัลลภ  จันทร์สนิท นักรังสีกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลสีชมภู 
จ.ขอนแก่น 

 

16 นำงสำวศุภหทัย  ทองหอม นักรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลขอนแก่น รำม  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

17 นำงฐิตินันท์  จันเส นักรังสีกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ     
ศูนย์อนำมัยท่ี 6  

 

18 นำงธนิตำ  หัตถวนิชำกรกุล เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ     
ศูนย์อนำมัยท่ี 6 

 

19 นำยสุทธำ บุระวงค์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลดอนตำล          
จังหวัดมุกดำหำร    

 

20 นำงสำวเนตรนภำ  สุนีย์ นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร     โรงพยำบำลรำชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น  

21 นำงสำวศรัญญำ  โพธิหล้ำ เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำชพฤกษ์  จ.ขอนแก่น  

22 นำงสำวหนูพิศ  ค ำพิกุล นักรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลมัญจำคีรี  จ.ขอนแก่น  

23 นำงสำวปุญญิสำ  ครองสถำน นักรังสีกำรแพทย์ โรงพยำบำลชัยภูมิ  

24 นำงสำวภัทรวลัญช์  กำบกลำง นักเทคนิคกำรแพทยช์ ำนำญกำร โรงพยำบำลรำชวิถี  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

1 ดร.ฤทธี มีสัตย์ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

2 ดร.ปกรณ์ ตั้งปอง อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

3 ผศ. จิตติพร  เขียนประสิทธิ์ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

4 นำงสำววรนันท์  คีรีสัตยกุล อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

5 ผศ. รัชดำภรณ์  เบญจวัฒนำนนท์ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

6 นำงสำวมัทนียำ  เสำสูง นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

7 นำงสำวนัฐธิดำ  สำรสวัสดิ์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

8 นำงสำวจิตสุภำ  ไกรวัน นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
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ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

9 นำงสำวปรีดำภรณ์ สุระภักดิ์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

10 นำงสำวพิมพกำนต์  เสำยอด นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

11 นำงสำวอรอนงค์  คนสูง นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

12 นำงสำวอัจฉรำภรณ์  แก้วพรม นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

13 นำงสำวพรอนงค์  ผ่องนำนำรถ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

14 นำงสำวกัญญำรัตน์  อุทรักษ์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

15 นำงสำวประกำยมำศ  ภำณุมำศ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

16 นำยจิรำยุส โป๊ะสูงเนิน นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานและการก ากับดูแล 
วันที่ 14 - 17  พฤศจิกายน 2561 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

17 นำงสำวธนพร โตชมพู นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

18 นำยสิรณัฐ  จันทร์อ่อน วิศวกร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

19 นำยณัฐนรรท์  ชวรัฐสินธรณ์ วิศวกร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

20 นำงสำวสิริพร  เศษวงษ์ นักวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

21 นำงสำววำรุณี  เตยโพธิ์ 
นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์    
ช ำนำญกำรพิเศษ 

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชำติ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายเซ็น 

1 ผศ.ดร. วันวิสำ สุดประเสริฐ  อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

2 ผศ. ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

3 ดร. รุจิรำ  วโนทยำน อำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหิดล  

4 ผศ.ดร. ปนัสดำ อวิคุณประเสริฐ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

5 ดร. ธวัชชัย ปรำบศัตรู อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

6 ผศ.ดร. บรรจง  เขื่อนแก้ว อำจำรย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

     

     

 


