
รายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรรังสีเฉพาะทาง คร้ังท่ี 2/2560             
ด้านการแพทย์  วันท่ี 4-5 ก.ค. 2560 

สถานที่ ห้องประชมุใหญ๋ ชัน้ 2 อาคาร 1 ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หนว่ยงาน

1 นางโสภาพรรณ รัตนประพนัธ์พร สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์

2 นางสาวณฐัพร ต้นทอง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

3 นางสาววรรณภา ปานทอง โรงพยาบาล ชลประทาน

4 นางสาวแสงเดือน ทรงศรี คณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล

5 นางสาวพรกนก สีลาโส โรงพยาบาล สมิติเวช

6 นางสาวไอลาดา อปุมะ บริษัท ยนิูเทค เฮลท์แคร์จ ากดั

7 นางสาวอรยา อินเติม บริษัท ยีอีเมดิคอลซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จ ากดั

8 นายณฐัวฒิุ คลงัสมบตัิ โรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณธัญบรีุ

9 นางสชุานาฏ สะอาดรักษ์ บริษัท โปรอินเตอร์แลบจ ากดั

10 นายเขมชาติ แคพิมาย บริษัท เกลอืพิมาย จ ากดั

11 นายพลัลภ ตรีนัย คลนิิก อารัษ์

12 นายโอภาส ตะเภาพงษ์ โรงพยาบาล ชยัปราการ

13 พ.ต.ศกัดิ์พันธุ์ ไตรภพ กรมการพลงังานทหาร ศนูย์พฒันาปิโตรเลยีมภาคเหนือ

14 นายปรีชา บุตรภกัดี โรงพยาบาล จิตเวชนครพนมราชครินทร์

15 นายอมติยะ ฟองเขียว โรงพยาบาล เบญจนมย์

16 นายทรงชยั นวลเนียม โรงพยาบาล เบญจนมย์

17 นายศภุกร ศขุเจริญ โรงพยาบาล เบญจนมย์
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ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หนว่ยงาน

18 นางสาววรธิดา ไกรฤกษ์ โรงพยาบาล เบญจนมย์

19 นายพรชยั กล้ากลางชน บริษัท โกลบอลลโิธทริปน่ีย์เซอร์วิสเซสจ ากดั

20 นายสากล จนัทร์นาค การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ฝ่ายแพทย์และอนามยั

21 นางสาวอรพรรณ บญุทองมาก บริษัท โปรอินเตอร์แลบจ ากดั

22 นายคณุากร เทียนทอง ทีแอนด์ทีโมบายเอกซเรย์

23 นายนิวตัิ โชติชว่ง บริษัท โปรอินเตอร์แลบจ ากดั

24 นายกฤษณวุรรค ลนิพันธ์ บริษัท กรุงเทพเอกซเรย์แลบ็จ ากดั

25 นายถิร เนาสราญ โรงพยาบาล เจ้าพระยา

26 นางสาวอมรรัตน์ จงัธนสมบตัิ โรงพยาบาล บุรฉตัรไชยากร

27 นายนภดล คณิตชยัเดชา บริษัท ยเูอซีเจ(ประเทศไทย)จ ากดั

28 นายอณชุา โพตะกาว บมจ.ศนูย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

29 นางสาวกิตนภา ม่วงงาม บริษัทขนสง่จ ากดั

30 นางพิมพ์วิมล เพียรวิชา โรงพยาบาล เซ็นทรัลเยนเนอรัล

31 นางสาวชนกานต์ สกลุแถว มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์

32 นายไชยวฒัน์ อมรวฒันา โรงพยาบาล นครปฐม

33 นางสาวสวนีย์ สนัติวงศ์ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

34 นายออมทรัพย์ ถึงบญุมา global lithotripsy services

35 นายจกัรธาฤทธ์ิ ราชพลแสน บริษัท เกลซนัเทคโนโลยี(ไทยแลนด์)จ ากดั

36 นางสาวเสาวนีย์ สตัยดิษฐ์ สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย

37 นายพิเชษฐ์ อเุบอร์ โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี
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38 นายปญา ทรรทรานนท์ โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี

39 นางสาวอพิรดี สงัข์วิเศษ โรงพยาบาล วิภารามปากเกร็ด

40 นายสญัญา พาค า บริษัท พีเออีเทคติคอล เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)

41 นางอารีย์ โนตเปรียง โรงพยาบาลคา่ยสรุศีห์(หจก.เพคร์เฟ็คท์เมดิคอลมีเดีย)

42 นางสาวจฬุาลกัษณ์ ทองน่วม โรงพยาบาล พญาไทนวมินทร์

43 นายโสภณ ปันทวงศ์ โรงพยาบาล สนัป่าตอง

44 นางสาวกลัยา พรมแก้ว โรงพยาบาล บางบวัทอง

45 นายอดิสร สริิอคัคะโชติ โรงพยาบาล แสวงหา

46 นางบปุผา สารรุกข์ โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ

47 นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสมินัต์ ศนูย์สอ่งกล้อง คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาลมหาวิทยาลยันวมินท
ราธิราช

48 นางสาวปฤษณา จนัลอืชยั หน่วยสวนหวัใจโรงพยาบาลวชิระพยาบาลคณะแพทยศาตร์วชิระ
พยาบาลมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช

49 นางสาวธารทิพย์ กิจกรพนัธ์ กิจเวชคลนิิก

50 นายพิมานทิพย์ โกมลมาลย์ กิจเวชคลนิิก

51 นางสาวกลุฑีรสพุชา ภรูณิชากร รักษาคลนิิกทนัตกรรม

52 นางสาวณิชมน ภรูณิชากร รักษาคลนิิกทนัตกรรม

53 นางสาววิรัญญา ทศพร อบุลดิจิตอลคลนิิกทนัตกรรม

54 นางสาวมนภรณ์ สริุนทร์รัฐ อบุลดิจิตอลคลนิิกทนัตกรรม

55 นายจตพุร จรดล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

56 นางสริินภา พิมพาเพ็ชร โรงพยาบาลเนินมะปราง
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