


อารัมภบท 
 

 “.................... การงานทุกอย่างทุกอาชีพ  ย่อมจะมจีรรยาบรรณของ

ตนเอง จรรยาบรรณน้ัน จะบัญญัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กต็าม แต่เป็นส่ิงที่

ยดึถือกนัว่าเป็นความดีงามทีค่นอาชีพน้ันพงึประพฤติปฏบัิติ หากผู้ใดล่วงละเมดิ 

กอ็าจก่อให้เกดิความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้  ..................” 

(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วนัท่ี 4  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2540 ) 
 

           งานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนิีวเคลียร์ นบัเป็นหน่ึงในสาขาอาชีพท่ีผูป้ฎิบติั

ตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ    พฒันาความสามารถ      ฝึกฝนให้เกิดความ

ชาํนาญแลว้นาํไปปฎิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน  และดว้ยความระมดัระวงัอยา่ง

สูง  อนันบัเป็นจรรยาบรรณหน่ึงท่ีผูป้ฎิบติังานดา้นน้ีพึงมีเป็นคุณสมบติัพื้นฐานท่ีสาํคญัยิง่ 

 

           ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงในการทาํงานทางนิวเคลียร์และรังสีคือ  การป้องกนัอนัตราย

จากรังสี  ซ่ึงผูท้าํงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ    และปฎิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งดงักล่าวแลว้ เพื่อความปลอดภยัทั้งต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อลดผลกระทบ

จากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 

            สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไดเ้ร่ิมจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี หรือการปฎิบติังานกบัรังสีอยา่งปลอดภยั สาํหรับผูป้ฎิบติังานทางรังสี หรือ ผูส้นใจ

ทัว่ไป  โดยจดัเป็นระยะๆ ตั้งแต่เร่ิมการก่อตั้งสาํนกังานฯ ใหม่ๆ    ต่อมาเม่ือมีบุคลากรและ

อุปกรณ์เพียงพอ   จึงไดพ้ฒันาจดัทาํเป็นหลกัสูตรมาตรฐาน กล่าวคือ “หลกัสูตรการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี” ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังานทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ มา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนส้ินสุดการดาํเนินการ (โดยสาํนกังานฯ)  เม่ือ พ.ศ. 2549   ซ่ึงเป็นผล

จากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติเดิม 

ออกเป็นสองหน่วยงาน คือ สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)   นบัจากนั้นการดาํเนินการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี   ก็ไดเ้ปล่ียนจากการดาํเนินการของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ ไปเป็นการ

ดาํเนินการโดยสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) จนถึงปัจจุบนั 



 

           นบัจากผูเ้ขียนไดเ้ขา้รับผดิชอบการดาํเนินการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนาทาง

วชิาการของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ  ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็น

ตน้มา จึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความรู้  ความเขา้ใจ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์   ผา่นการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ในหลกัสูตรต่างๆ   ของสาํนกังานปรมาณู

เพื่อสันติในช่วงเวลาดงักล่าว  ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตรฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ใน

ระดบัต่างๆ ดว้ย 

 

            เน่ืองจากเห็นวา่  เร่ืองราวความเป็นมาและขอ้มูลต่างๆ ของหลกัสูตรน้ีมีความสําคญั  

และน่าสนใจเพียงพอแก่การบนัทึกจดัเก็บไว ้     เพื่อเป็นหลกัฐาน /ขอ้มูล /เอกสารอา้งอิง   

และ/หรือประโยชน์อ่ืนใดก็ตามของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติเอง      และเพือ่ประโยชน์

ต่อสาธารณชนมิใหสู้ญหายไปตามกาลเวลา     รวมทั้งเพื่อป้องกนัการสับสนของขอ้มูล 

กรณีการจดัหลกัสูตรช่ือเดียวกนัน้ีโดยหน่วยงานอ่ืนอีกในภายหลงั  จึงไดเ้ร่ิมสืบคน้ 

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ดม้ากท่ีสุด  แลว้นาํมาเรียบเรียง  จดัลาํดบั  หมวดหมู่   สรุป

และวเิคราะห์ไวใ้นรูปเล่มของเอกสาร  และในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหส้ะดวกใน

การคน้หาและจดัเก็บ 

 

            ในส่วนของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติเอง  เอกสารน้ีจะเป็นการบนัทึกผลงาน/ 

ประวติัการทาํงานอีกช้ินหน่ึงของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และ

เพื่อเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของผลงานใหบุ้คลากรของสาํนกังานฯ ในรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ 

และนาํไปประกอบการพฒันางานต่อไป     สาํหรับบุคคลทัว่ไปนั้น  เอกสารน้ีจะเป็นอีก

หน่ึงแหล่งขอ้มูลในการศึกษา คน้ควา้ อา้งอิง และเรียนรู้เช่นกนั   อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้าง

ความตระหนกั ความเช่ือมัน่ทางวชิาการดา้นนิวเคลียร์ของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติต่อ

สาธารณชน และส่งเสริมบทบาทในการกาํกบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศในอนาคต 

 

           ขอเรียนเพิ่มเติมวา่ เอกสารน้ีเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตราย

จากรังสี  เฉพาะ  ท่ีดาํเนินการโดยสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ    (หรือสาํนกังานพลงังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ ช่ือเดิม) เท่านั้น   

 

 

 

 



 

           ขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดในการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีของสํานกังานปรมาณูเพื่อสันติ  มาตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุดการดาํเนินการ ( พ.ศ. 2532 -

พ.ศ. 2549 )   ซ่ึงข้อมูลได้นํามาใช้อ้างอิงในท่ีน้ี      ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณา

ตรวจทานความถูกตอ้งของเน้ือหา  และผูเ้ขียนไดน้าํมาปรับปรุงให้ครบถว้น สมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน    

 

สุดทา้ยขอขอบคุณท่านท่ีให้ความสนใจกบัผลงานน้ี และหากผลงานน้ีไดถู้กนาํไป 

ใชเ้พื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม   ขอใหกุ้ศลกรรมดีท่ีเกิดจากประโยชน์นั้น จงส่งผลถึง

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยเทอญ 

   

 

      สุกญัญา  จนัทรมงคล 

                      1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 
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ตอนที ่1 ความเป็นมา  
  

            การฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี โดยสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ  

จดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารฝึกอบรม    ถ่ายทอดความรู้  ความเขา้ใจ  หลกัการ  

แนวปฎิบติั และมาตรการการป้องกนัอนัตรายจากรังสีในการปฎิบติังานเก่ียวขอ้งกบัวสัดุ

กมัมนัตรังสีท่ีถูกตอ้งแก่ผูป้ฎิบติังาน ผูรั้บผดิชอบการปฎิบติังาน ผูต้รวจสอบดูแลและ

ควบคุมการปฎิบติังานการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์ของหน่วยงานต่างๆ      ซ่ึงจะ

ทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปพฒันา ปรับปรุงการปฎิบติั 

งานของหน่วยงานตน้สังกดัใหเ้ป็นไปโดยปลอดภยัในการปฎิบติังานมากท่ีสุด และเกิดผล

กระทบต่อผูอ่ื้นให้นอ้ยท่ีสุด 
 

            สืบเน่ืองจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504      

ในวนัท่ี  24 เมษายน พ.ศ. 2504     ถือเป็นการจดัตั้งสํานกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ      

สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  (ในขณะนั้น) นบัจากนั้นสํานกังานฯ ก็เป็นหน่วยงานท่ีศึกษา 

วจิยั และพฒันาวชิาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางนิวเคลียร์ มาประยกุตใ์ชใ้นงาน

สาขาต่างๆ เพื่อการพฒันาประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยดีงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ    

และเร่ิมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัสาธารณชนและผูใ้ชบ้ริการมาโดยตลอด   ควบคู่ไป

กบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลของสาํนกังานฯ เอง  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานส่งเสริมและ

ควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัดา้นพลงังานปรมาณูของประเทศ โดยเฉพาะการดาํเนินการ

ดา้นการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
  

            ในระยะเแรก สาํนกังานฯ ไดด้าํเนินการในรูปการจดัส่งวทิยากรไปถ่ายทอดความรู้ 

ความเขา้ใจใหก้บัสถาบนัต่างๆ ท่ีมีการใชส้ารรังสีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นระยะๆ  

ตลอดจนรับฝึกอบรมให้แก่เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฎิบติังานทางรังสีตามหน่วยงานต่างๆตามคาํขอ   

ภายหลงัไดมี้การพฒันาปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  กระทัง่กลายเป็นการ

ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองนบัแต่นั้นเป็นตน้มา 
 

            ทั้งน้ีรวมถึงตามประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระ

ราช บญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ  ขอ้ 4 และขอ้ 5  กาํหนดไวว้า่ 
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“......... ข้อ 4 ผู้ขออนุญาตตามข้อ 1  ข้อ 2  หรือข้อ 3  ต้องมผีู้ รับผิดชอบดาํเนิน  

การทางด้านเทคนิคในเร่ืองรังสี  มเีคร่ืองมือตรวจวดัรังสี และ มเีคร่ืองใช้อันจาํเป็นต้องมี

เพ่ือระงับหรือป้องกันอันตรายจากรังสี  ซ่ึงอาจมแีก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเพ่ือคุ้มครอง

อนามยัของบุคคล ท้ังนีต้ามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

          ข้อ 5   ผู้ รับอนุญาตต้องอบรมบุคคลท่ีทาํงานในบริเวณรังสีให้เข้าใจ  และ 

ทราบถืงอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี………….”   
 

            ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้     อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการพฒันาบุคลากร

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ       สาํนกังานฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการ

ฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมาโดยตลอด   โดยเฉพาะหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี

น้ี ไม่วา่จะเป็นระดบัใด  สาํนกังานฯ ก็ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ จึงไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร

การป้องกนัฯ ติดต่อกนัมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2532  เป็นตน้มาจนถึง พ.ศ. 2549   

และเปล่ียนไปเป็นการดาํเนินการของ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน)  ในปัจจุบนั 
            

           จุดเร่ิมตน้ของการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีน้ี  เกิดข้ึนนบั

จากวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2532  เม่ือสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ   กระทรวง 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน  ไดมี้คาํสั่งท่ี 6/2532 แต่งตั้งคณะกรรมการจดั

ฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละการป้องกนัอนัตรายจากรังสีข้ึน  โดยมีนาย

อนนัต ์ยทุธมานพ (ผูอ้าํนวยการกองสุขภาพ ในขณะนั้น)  เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทาํ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 

1. พิจารณากาํหนดหลกัสูตรเก่ียวกบัเร่ืองนิวเคลียร์เทคโนโลยใีนสาขาต่างๆ   

และเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ให้เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการ 

ฝึกอบรมในแต่ละสาขา  รวมทั้งกาํหนดหลกัการในการทดสอบความรู้  

ความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และออกใบรับรองตามหลกั 

วชิาการและสอดคลอ้งกบันโยบายของสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ 

2. รับผดิชอบในการเตรียมการ และจดัการใหมี้การฝึกอบรมในเร่ืองขา้งตน้ 

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะทาํงานเฉพาะกิจ เพื่อปฎิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดต้าม 

ความจาํเป็นและเหมาะสม 
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           คณะกรรมการฯ  จึงไดมี้คาํสั่งแต่งตั้ง  คณะทาํงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนั

อนัตรายจากรังสีประจาํปี พ.ศ. 2532 ข้ึน โดยใหมี้หนา้ท่ีพิจารณากาํหนดหลกัสูตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสีและเน้ือหาวชิาการ  รวมทั้งขอบเขตและเวลาสาํหรับการบรรยาย/

การปฎิบติัการใหส้อดคลอ้งกนั   ทาํหนา้ท่ีจดัการ และดาํเนินการฝึกอบรมหลกัสูตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสีในปี พ.ศ. 2532 ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   
            

           ซ่ึงในยคุเร่ิมแรกนั้น  คณะทาํงานฯ  ไดก้าํหนดหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี

ไวเ้ป็น 3  ระดบัคือ 
 

ระดบัท่ี 1 เป็นหลกัสูตรระยะสั้นสาํหรับช่างเทคนิค  ช่างฝีมือ ผูมี้อาชีพ

เก่ียวกบัการใชส้ารกมัมนัตรังสี รวมถึงผูส้นใจทัว่ไป 

ระดบัท่ี 2 เป็นหลกัสูตรสาํหรับเจา้หนา้ท่ีทางรังสีในโรงพยาบาล  โรงเรียน 

การแพทย ์อาจารย ์นกัศึกษา นกัวจิยัในสถาบนัต่างๆ และผูต้รวจ

สอบดูแลและควบคุมการปฎิบติังานการใชป้ระโยชน์จาก

พลงังานนิวเคลียร์โดยทัว่ไป 

ระดบัท่ี 3 เป็นหลกัสูตรสาํหรับเจา้หนา้ท่ีงานป้องกนัอนัตรายจากรังสีของ 

หน่วยงานต่างๆ  
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ตอนที ่2 ลาํดับเหตุการณ์ 
 

พ.ศ. 2504   - สาํนกังานฯ เร่ิมถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจดา้นนิวเคลียร์ 

- พ.ศ. 2532  ใหก้บัประชาชน ในหลายรูปแบบ  (การจดันิทรรศการ   

การบรรยายพิเศษ การประชุม   สัมมนา  การรับฝึกอบรม 

ตามหน่วยงานต่างๆ ตามคาํขอ  การเป็นวทิยากรรับเชิญ  

ฯลฯ)   รวมถึงการเปิดใหบุ้คคลเป็นหมู่คณะเขา้ดูงานโดย 

นกัเรียน นิสิต  นกัศึกษา จะขอเขา้มาเยีย่มชมสาํนกังานฯ  

เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงสาํนกังานฯ ก็ไดจ้ดัการบรรยายและ 

นาํชมมาโดยตลอด 

พ.ศ. 2532   - สาํนกังานฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัฝึกอบรมทาง 

วชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละการป้องกนัอนัตราย

จากรังสี 

- คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรม

หลกัสูตร การป้องกนัอนัตรายจากรังสีประจาํปี พ.ศ. 

2532 

- คณะทาํงานฯ จดัการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี  ระดบั 2   รุ่นท่ี 1  ข้ึนเป็นคร้ังแรก 

พ.ศ. 2533 - คณะกรรมการจดัฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์ 

เทคโนโลยแีละการป้องกนัอนัตรายจากรังสี เห็นชอบให ้

มีการผกึอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสีระดบั 1  รุ่น 

ท่ี 1  

- คณะกรรมการฯ  แต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรม

หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีประจาํปี พ.ศ. 

2533 

- คณะทาํงานฯ  จดัการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี ระดบั 1  รุ่นท่ี 1  

พ.ศ. 2534 - เร่ิมจดัอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  

สาํหรับการใชส้ายล่อฟ้ากมัมนัตรังสี  

พ.ศ. 2535       - เร่ิมจดัหลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการป้องกนัอนัตราย 

จากรังสี 
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- จดัการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 3   

รุ่นท่ี 1 

 พ.ศ. 2536 - เร่ิมจดัอบรมหลกัสูตรการป้องกนัฯ รุ่นพิเศษให ้

หน่วยงานตามร้องขอ 

พ.ศ. 2541 - สาํนกังานฯ ร่วมกบัทบวงการฯ จดัฝึกอบรมหลกัสูตร 

การศึกษาทางไกลดา้นการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  

จาํนวน   2   คร้ัง 

พ.ศ. 2542 - เร่ิมจดัอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี   ภายใต ้

ขอ้ตกลงเพื่ออนุวตัการระหวา่งสาํนกังานฯ  และ 

สถาบนัวจิยัทางดา้นพลงังานปรมาณูแห่งประเทศญ่ีปุ่น  

วา่ดว้ยความร่วมมือในการวจิยัในดา้นเคร่ืองปฏิกรณ์ 

ปรมาณูวจิยั 

พ.ศ. 2548 - นบัจาก พ.ศ. 2542 – 2548   รวมการจดัอบรมหลกัสูตร 

การป้องกนัอนัตรายจากรังสี สาํหรับเจา้หนา้ท่ีความ 

ปลอดภยัทางรังสี ภายใตข้อ้ตกลงฯ รวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง  

ผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 156  คน 

 พ.ศ. 2549 - นบัจาก พ.ศ. 2532 – 2549   จดัอบรมการป้องกนั 

อนัตรายจากรังสี รวมทั้งส้ิน 103 รุ่น โดยแบ่งไดเ้ป็น 

o จดัอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1  

(ท่ีสาํนกังานฯ 48 รุ่น และจดัพิเศษใหห้น่วยงาน

ต่างๆ อีก  13 รุ่น)  รวมจาํนวน  61 รุ่น 

o จดัอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 2 

จาํนวน 33 รุ่น 

o จดัอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 3 

จาํนวน 1 รุ่น 

o จดัอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี สาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี ภายใต้

ขอ้ตกลงเพื่ออนุวตัการฯ จาํนวน  8 รุ่น 
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- จาํนวนผูเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีทุกระดบั ทั้งหมด  4,477 คน และหลกัสูตรอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งอีก 1,290 คน  เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 5,767 คน 
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ตอนที ่ 3 การจัดฝึกอบรมการป้องกนัฯ ในระยะเร่ิมต้น 
 

 

การฝึกอบรมการป้องกันอนัตรายจากรังสี  ระดับ 2 รุ่นที ่1 (พ.ศ.2532) 
 

เม่ือไดรั้บแต่งตั้งแลว้           ท่ีประชุมคณะทาํงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนั 

อนัตรายจากรังสีประจาํปี พ.ศ. 2532 จึงกาํหนดให้จดัการฝึกอบรมฯ ระดบั 2 รุ่นท่ี 1 ข้ึนเป็น

คร้ังแรก โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมฯ ระดบั 2 ไวด้งัน้ี  

1. ตอ้งมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาวทิยา 

ศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์ประยกุต)์ 

2. เป็นผูป้ฎิบติังานทางรังสีในหน่วยงานทางการแพทย ์ การเกษตร โรง 

งานอุตสาหกรรม สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวจิยัต่างๆ 

3. สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดส้มํ่าเสมอ ระยะเวลาของการฝึกอบรม

ไม่ตํ่ากวา่  80%  ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

จากนั้นไดเ้สนอขอความเห็นชอบในการจดัฯ        จากเลขาธิการสาํนกังานพลงังาน 

ปรมาณูเพื่อสันติ    (ลพป. นายสุชาติ มงคลพนัธ์)  ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นชอบ    พร้อมไดรั้บ

อนุมติัจากนายเกษม สนิทวงศ ์ ณ อยธุยา (รองปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

การพลงังาน รักษาราชการแทนปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน) 

ใหด้าํเนินการได ้
 

การจดัอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 2 ในรุ่นท่ี 1  น้ี ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงาน 

ต่างๆ   ส่งผูส้มคัรเขา้อบรมเป็นจาํนวนมาก   ทั้งบุคลากรของสาํนกังานฯ เองและจาก

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน        เน่ืองจากการหาประสบการณ์ดา้นการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี  จาํเป็นตอ้งอาศยัภาคปฎิบติัเป็นสาํคญั   สาํนกังานฯ จึงสามารถรับผูเ้ขา้

อบรมไดจ้าํนวนจาํกดั     กระนั้นจากเดิมท่ีตั้งเป้าหมายไว ้30 คน  แต่มีผูเ้ขา้อบรมในรุ่นท่ี 1 

เป็นจาํนวนถึง 46 คน (บุคลากรของสาํนกังานฯ เองจาํนวน 10 คน)  และในรุ่นท่ี 2  จาํนวน  

52 คน  โดยผูเ้ขา้อบรมระดบั 2 รุ่นท่ี 1 น้ีเป็นบุคลากรสายการแพทย ์  การศึกษาวจิยั และ

การเกษตร ตามลาํดบั   ระยะเวลาในการฝึกอบรม 9 วนัทาํการ  (ในเวลาต่อมาไดป้รับปรุง

เน้ือหาเพิ่มข้ึนเป็น 10 วนัทาํการ)  ดงันั้นในปี พ.ศ. 2532 สาํนกังานฯ จึงไดจ้ดัอบรมการ

ป้องกนัฯ ระดบั 2 ข้ึนเป็นรวม  2 คร้ัง   
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เน้ือหาการอบรมฯ ประกอบดว้ยการบรรยาย   ปฎิบติัการ   การเยีย่มชมหอ้งปฎิบติั  

การ และในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรมมีชัว่โมงการอภิปรายทัว่ไป       เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมฯ ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ และตั้งคาํถามต่างๆ เก่ียวกบัการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสี  ซ่ึงไดรั้บความสนใจและความร่วมมือจากผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น

อยา่งดี   
 

 

การฝึกอบรมการป้องกันอนัตรายจากรังสี ระดับ 1  รุ่นที ่ 1 (พ.ศ. 2533) 
 

ส่วนการจดัอบรมการป้องกนัฯ ในระดบั 1  นั้น     เป็นการจดัต่อเน่ืองจากการฝึก  

อบรมการป้องกนัฯ ระดบั 2 ในปี  พ.ศ.2532  โดยในวนัท่ี  13  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2533  ท่ี

ประชุมคณะกรรมการจดัฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละการป้องกนัอนัตราย

จากรังสี มีมติเห็นชอบในหลกัการท่ีจะใหมี้การผกึอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสีระดบั 

1  รุ่นท่ี 1 ข้ึน     จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี

ประจาํปี พ.ศ. 2533  โดยใหน้ายอนนัต ์ ยทุธมานพ เป็นประธานคณะทาํงานฯ อีกเช่นกนั

เพื่อจดัฝึกอบรมฯ ระดบั 1  มีระยะเวลาในการฝึกอบรม  5 วนัทาํการ  คณะทาํงานฯ ชุดน้ี มี

หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะทาํงานฯ ชุดปี พ.ศ. 2532 
 

คณะทาํงานฯ ชุดน้ีไดก้าํหนดจดัการฝึกอบรมฯ ในปี พ.ศ. 2533 จาํนวน  3 คร้ังคือ  

หลกัสูตรระดบัท่ี 1  จาํนวน 2 คร้ัง และหลกัสูตรระดบัท่ี 2 อีก 1 คร้ัง  ซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจาก ลพป.สุชาติ มงคลพนัธ์    พร้อมไดรั้บอนุมติัจากนายอภิรัต  อรุณินท ์   (รอง

ปกท.วทพ.     ปฎิบติัราชการแทนปกท.วทพ)   ใหด้าํเนินการได ้  ซ่ึงในการอบรมป้องกนัฯ 

ระดบั 1 รุ่นท่ี 1  นั้น มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 38  คน และในรุ่นท่ี 2 จาํนวน 53  คน   
 

ทั้งน้ี คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมฯ ในระดบั 1 คือ 

1. เป็นผูมี้การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขา 

ต่างๆ 

2. เป็นผูป้ฎิบติังานทางรังสีในหน่วยงานทางการแพทย ์การเกษตร  

โรงงานอุตสาหกรรม สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวจิยัต่างๆ 

3. เป็นผูส้ามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดส้มํ่าเสมอ ระยะเวลาของการ 

ฝึกอบรมไม่ตํ่ากวา่ 80%  ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
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ซ่ึงต่อมาในภายหลงั ท่ีประชุมคณะกรรมการจดัฝึกอบรมฯ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2535 เห็นชอบใหป้รับเกณฑคุ์ณวฒิุตํ่าสุดของผูเ้ขา้อบรมฯ ระดบั 1  เพิ่มเติมอีกคือ 

เป็นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 

เน้ือหาการฝึกอบรมฯ ประกอบดว้ยการบรรยาย   การปฎิบติัการ   และการเยีย่มชม 

หอ้งปฎิบติัการของสาํนกังานฯ เช่นเดียวกบัระดบั  2   
 

 

 

การฝึกอบรมการป้องกันอนัตรายจากรังสี ระดับ 3  รุ่นที ่1 (พ.ศ. 2535) 
 

เป็นการฝึกอบรมระดบัชาติท่ีสาํนกังานฯ จดัข้ึนร่วมกบัทบวงการพลงังานปรมาณู 

ระหวา่งประเทศ  (IAEA)  โดยคณะทาํงานจดัฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  (พ.ศ. 

2535)       ทั้งน้ีจากการมาปฎิบติังานท่ีสาํนกังานฯ ของผูเ้ช่ียวชาญ คือ Ms.Sun (Technical 

Officer ของทบวงการฯ)  ระหวา่งวนัท่ี  18- 29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2534    ซ่ึงไดส้นบัสนุน

แนวความคิดของสาํนกังานฯ ในโครงการ  Strengthening of Radiation Protection  

(THA/9/016)     เก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 3 โดยใหส้าํนกังานฯ จดัทาํ

โครงการเสนอหลกัสูตรฯ ระดบั 3 ไปยงัทบวงการฯ เพื่อจะไดใ้หค้วามช่วยเหลือในรูปของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากรต่อไป      
 

รวมถึง    การมาปฎิบติังานภายใตโ้ครงการความช่วยเหลือทางวชิาการภาคปกติใน 

หวัขอ้  Strengthening  of Radiation Protection to Thailand  ของผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น   คือ 

Dr. Ko Noguchi ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤศจิกายน - 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2534  และ Dr. K.Takada 

ระหวา่งวนัท่ี 20 มกราคม - 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 เพื่อใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีและหลกัสูตรพลงังานนิวเคลียร์และการใชป้ระโยชน์  

จึงไดร่้วมกนักบันายอนนัต ์ ยทุธมานพ (ประธานคณะทาํงานฯ)  และผูท้าํงานใน

คณะทาํงานฯ  อีก 2   คน คือ  นายปฐม แหยมเกตุ และนายพูลสุข พงษพ์ฒัน์ ร่างหลกัสูตร

การอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 3 ข้ึนมา พร้อมนาํเสนอคณะทาํงานฯ   คณะกรรมการจดั

ฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละการป้องกนัอนัตรายจากรังสีของสาํนกังานฯ  

และทบวงการฯ ตามลาํดบั  และดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก ลพป.สุชาติ มงคลพนัธ์     พร้อมไดรั้บอนุมติัจากนาย 

ประพทัธ์  เปรมมณี  (รอง ปกท.วว. ปฎิบติัราชการแทน ปกท.วว.)  ใหด้าํเนินการได ้   คณะ

ทาํงานฯ จึงไดจ้ดัการฝึกอบรมฯ ระดบั 3 รุ่นท่ี 1 ข้ึนในวนัท่ี 16 พ.ย.- 4 ธ.ค. พ.ศ. 2535 มี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 15  วนัทาํการ  ประกอบดว้ยการบรรยาย  การปฎิบติัการ การ

เสนอผลงานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การอภิปรายร่วม และการดูงานนอกสถานท่ี  การน้ี

ทบวงการฯ  ไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิาการดา้นน้ีมาเป็นวทิยากรจาํนวน  5 คน   

ไดแ้ก่   Mr.  Jasim U.Ahmed,  Mr. Ehpraim Asculai, Mr. Nandakumar, Mr. Curt  

Bergman และ Mr. Robert I. Sherpelz  ร่วมกบัวทิยากรชาวไทย  และทบวงการฯ ไดม้อบ

ประกาศนียบตัรให้แก่ผูผ้า่นการอบรมฯ อีกดว้ย 
 

วตัถุประสงคข์องการอบรมฯ คร้ังน้ี 

1. เพื่อฝึกอบรมผูค้วบคุมการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยัทางรังสี  

(Radiation Safety Officer) ของหน่วยงานต่างๆ  รวมถึง  

Radiation Protection Inspector ของสาํนกังานฯ (Train to the  

RSO and RPI) 

2. เพื่อฝึกอบรมผูท่ี้สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรดา้นการป้องกนั 

 อนัตรายจากรังสีในอนาคต (Train to the Trainer) 

3. เพือ่ทบทวนความรู้ใหผู้ท่ี้ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตราย 

 จากรังสีมาเป็นเวลานานแลว้ (Refreshment of Knowledge)  

4. เพื่อประโยชน์ในการประสานงานดา้นการป้องกนัอนัตรายจาก 

 รังสีภายในประเทศไทย (Co-ordination of Radiation Protection  

 in Thailand) 
 

สาํหรับเน้ือหาการอบรมฯ นั้น  ในชัว่โมงการเสนอความเห็น  คณะทาํงานฯ 

กาํหนดใหผู้เ้ขา้อบรมฯ ไดน้าํเสนองานท่ีแต่ละคนปฎิบติัในหน่วยงานของตน พร้อม

เสนอแนะประเด็นปัญหา รวมถึงขอ้ควรแกไ้ขเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีของประเทศ  เน่ืองจากเห็นวา่ผูเ้ขา้อบรมฯ คร้ังน้ี เป็นเจา้หนา้ท่ีดา้นการป้องกนัอนัตราย

จากรังสี (Radiation Protection Officer) ของแต่ละหน่วยงาน และนบัเป็นการชุมนุม

นกัวทิยาศาสตร์อาวโุสดา้นการป้องกนัอนัตรายจากรังสีคร้ังแรกของประเทศไทย  
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นอกจากน้ี  ยงัจดัใหมี้การดูงานนอกสถานท่ี  ท่ีบริษทัเคนดอลล-์แกมมาตรอน  

จาํกดั จงัหวดันครปฐม และบริษทัสยามคราฟ์อุตสาหกรรม จาํกดั จงัหวดัราชบุรี  
 

การอบรมฯ คร้ังน้ี นบัโดยอนุโลมไดว้า่เป็นการจดัในระดบั   3      เพียงคร้ังเดียว 

เท่านั้น   เน่ืองจากท่ีประชุมคณะทาํงานฯ คร้ังท่ี 1/2537 วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 เห็นวา่

การอบรมฯ รุ่นท่ี 1 น้ี   เป็นการจดัข้ึนภายใตโ้ครงการความร่วมมือของสาํนกังานฯ และ

ทบวงการฯ  ซ่ึงไม่อาจนบัเป็นหลกัสูตรมาตรฐานสาํหรับการอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 3  

ได ้     
 

อยา่งไรก็ดี    ในเวลาต่อมา    สาํนกังานฯ  ไดมี้ความร่วมมือภายใตข้อ้ตกลงเพื่อ 

อนุวตัการ ระหวา่งสาํนกังานฯ  และสถาบนัวจิยัทางดา้นพลงังานปรมาณูแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

(Japan Atomic Energy Research Institute หรือ JAEA) วา่ดว้ยความร่วมมือในการวิจยัใน

ดา้นเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวจิยั โดยมีการลงนามเป็นคร้ังแรกเม่ือ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 

และมีการขยายเวลาความตกลงมาเป็นระยะ    ซ่ึงการดาํเนินการภายใตก้รอบความร่วมมือ

ดงักล่าวประกอบดว้ยโครงการพฒันา วจิยั และติดตามผลร่วมกนั   รวมทั้งการแลกเปล่ียน

บุคลากร ใน 2 หวัขอ้ยอ่ย คือ ภาคผนวก 1 ความร่วมมือดา้นเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจยั และ 

ภาคผนวก 2 ความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรทางนิวเคลียร์  
 

ผลจากความร่วมมือฯ น้ี  สาํนกังานฯ จึงไดจ้ดัฝึกอบรมภายใตก้รอบโครงการฯ   

ตามภาคผนวก 2  ในหลายหลกัสูตร ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ การฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี สาํหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี  (Joint Training Course on 

Radiation Protection for Radiation Safety Supervisor)   โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้

อบรมไวด้งัน้ี 

- วฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

- ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานใหรั้บผดิชอบกาํกบัดูแลความ 

ปลอดภยัทางรังสีของหน่วยงาน 

- ตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 2  ท่ีสาํนกังานฯ  

จดัข้ึน 

- มีพื้นฐานภาษาองักฤษดี 

- มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัรังสีและสารรังสี ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี 
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- สามารถเขา้อบรมไดใ้นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ 

หลกัสูตร 
 

ซ่ึงอาจนบัเป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจากการอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสีระดบั 1  

และระดบั 2    เดิมได ้   โดยเร่ิมจดัอบรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542  จนถึง พ.ศ. 2548   ภายหลงั

เม่ือมีการแบ่งส่วนราชการของสาํนกังานฯ ออกเป็น 2   หน่วยงานแลว้    การฝึกอบรมฯ 

หลกัสูตรน้ีก็ไดเ้ปล่ียนไปดาํเนินการโดยสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) ในเวลาต่อมา 
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ตอนที ่ 4 รูปแบบการดําเนินการ 
 

นบัจากคณะกรรมการจดัฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละการป้องกนั 

อนัตรายจากรังสี ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตราย

จากรังสีประจาํปี พ.ศ. 2532  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี    ก็ไดด้าํเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ /คณะทาํงาน สืบเน่ืองมาจน

ส้ินสุดการดาํเนินการโดยสาํนกังานปรมาณูเพือ่สันติในปี พ.ศ. 2549  (รายช่ือคณะ

กรรมการฯ คณะทาํงานฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามผนวก ก) 
 

ในระหวา่งนั้น    เม่ือหมดวาระของคณะกรรมการฯ แลว้    ท่ีประชุมกรมคร้ังท่ี  

4/2536   เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2536  มีมติเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา

บุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนิีวเคลียร์  ข้ึนมาทาํหนา้ท่ีแทนคณะทาํงานจดั

ฝึกอบรมฯ  ชุดเดิม โดยมีนายวลัลภ บุญคง รองเลขาธิการสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อ

สันติ (ในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการฯ  และมีองคป์ระกอบคณะกรรมการจาํนวน 

14 คน และคณะกรรมการพฒันาฯ ชุดใหม่ก็ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรม

หลกัสูตรต่างๆ ของสาํนกังานฯ   ซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้งคณะทาํงานจดัฝึกอบรมการป้องกนั

อนัตรายจากรังสีในชุดต่อๆ มาดว้ย 
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ตอนที ่ 5 ผู้รับผดิชอบดําเนินการ 
 

หลงัจากสาํนกังานฯ โดยคณะทาํงานฯ ไดจ้ดัอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 1 รุ่นท่ี 1 

เสร็จส้ินแลว้   สมาคมสโมสรสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ   (โดยนายปฐม แหยม

เกตุ นายกสมาคมสโมสรฯ ในขณะนั้น) ซ่ึงมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานกบัคณะทาํงานฯ ดว้ย 

โดยสโมสรฯ รับหนา้ท่ีประสานงานการจดัฯ ใหมี้ความคล่องตวัและเสริมงานต่างๆ ให้

สมบูรณ์ข้ึน  ส่วนคณะทาํงานฯ รับดูแลดา้นวชิาการเป็นหลกั  โดยเร่ิมจากการฝึกอบรมการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 รุ่นท่ี 2  เร่ือยมา  (สโมสรฯ ยงัไดร่้วมจดักบัสาํนกังานฯ 

ในหลกัสูตรพลงังานนิวเคลียร์และการใชป้ระโยชน์ดว้ย)    
 

ทวา่เม่ือกระทรวงการคลงัไดอ้อกระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ 

ฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534   ลงวนัท่ี  6  มิถุนายน 2534  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2534 กาํหนดหลกัเกณฑไ์วใ้นหมวด 3 ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมและผูส้ังเกตการณ์ ดงัน้ี 

“........ข้อ 21   ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในทาํนอง 

เดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนสาํหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ในอัตรา

ท่ีหน่วยงานผู้จัดเรียกเกบ็สาํหรับการฝึกอบรมดังนี ้............ 

 (2)   การฝึกอบรมท่ีเอกชนจัดหรือร่วมกบัส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจัด ซ่ึง

หน่วยงานผู้จัดรับรองว่ามเีอกชนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าจาํนวน 3 ใน 4 ของจาํนวน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด .........” 
 

ซ่ึงระเบียบน้ี  ไดส่้งผลต่อการจดัอบรมการป้องกนัฯ  ร่วมกนัของสาํนกังานฯ และ 

สมาคมสโมสรฯ  (ซ่ึงมีฐานะเสมือนเอกชน)   ดา้นการเบิกค่าใชจ่้ายจากตน้สังกดัของผูเ้ขา้

อบรมฯ    เน่ืองจากจาํนวนผูเ้ขา้อบรมจากภาครัฐและเอกชนในแต่ละคร้ัง จะไม่เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์กาํหนด       และรวมถึงการเบิกจ่ายค่าวทิยากรในการฝึกอบรมฯ ดว้ย    ดงันั้นเพื่อ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว สาํนกังานฯ จึงเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมฯ เพียงหน่วยงานเดียว ตั้งแต่การ

ฝึกอบรมฯ ระดบั 1 รุ่นท่ี 6  (5 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2534)  เป็นตน้มา   
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ตอนที ่ 6 หลกัสูตรอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 

6.1  หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีสําหรับการใช้สายล่อฟ้ากมัมันตรังสี   

       (พ.ศ. 2534) 
  

คณะทาํงานจดัฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี     ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมใน 

หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีสาํหรับการใชส้ายล่อฟ้ากมัมนัตรังสี ข้ึน    เน่ืองจาก

เห็นวา่ (ขณะนั้น)  มีหน่วยงานท่ีใชป้ระโยชน์จากสารกมัมนัตรังสี   ในลกัษณะของอุปกรณ์

ประกอบสายล่อฟ้าติดตั้ง ณ อาคารและท่ีทาํการต่างๆ  เป็นจาํนวนมาก       ซ่ึงตามระเบียบ

ปฎิบติัท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 แกไ้ข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2508 ระบุวา่  ผูมี้ไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี จะตอ้งจดัใหมี้

ผูรั้บผดิชอบทางเทคนิคในเร่ืองรังสี  เคร่ืองมือตรวจวดัรังสี และเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นเพื่อการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังสี   
 

สาํนกังานฯ พิจารณาเห็นวา่ ผูรั้บผดิชอบทางเทคนิคในเร่ืองรังสีในกรณีน้ี จะตอ้งมี

ระดบัความรู้ทางพลงังานนิวเคลียร์ในขั้นพื้นฐาน      และมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะ

ดูแลรักษาวสัดุกมัมนัตรังสีใหค้งสภาพเดิมท่ีไดติ้ดตั้งไว ้  ทั้งน้ีโดยการเขา้รับการฝึกอบรม

หลกัสูตรท่ีสาํนกังานฯ เป็นผูจ้ดัข้ึน ดงันั้น คณะทาํงานฯ จึงไดจ้ดัฝึกอบรมในเร่ืองน้ีเป็น

การเฉพาะข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  29 - 30 ส.ค. พ.ศ. 2534  และจดัต่อเน่ืองมาจนถึง พ.ศ. 

2542  เป็นจาํนวนรวม  9  รุ่น   (รายละเอียด วันเดือนปีท่ีจัด ตามผนวก ข) 
 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรม   ในระยะแรกกาํหนดใหมี้พื้นฐานการศึกษาในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ / เป็นผูรั้บผดิชอบทางเทคนิคในเร่ืองรังสี  ของหน่วยงานผูข้อมีไว้

ในครอบครองและใชส้ายล่อฟ้ากมัมนัตรังสี   และผูส้นใจทัว่ไป    ต่อมาในภายหลงั

คณะทาํงานฯ   ไดก้าํหนดคุณสมบติัไวว้า่มีพื้นฐานการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้     

เพื่อเพิ่มโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ ไดมี้ผูรั้บผดิชอบทางเทคนิคท่ีมีความรู้อยา่งถูกตอ้งเพิ่ม

มากข้ึน 
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6.2  หลกัสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการป้องกนัอันตรายจากรังสี  

       (พ.ศ. 2535) 
 

เม่ือมีการนาํเทคโนโลยนิีวเคลียร์มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ในประเทศ 

เพิ่มมากข้ึน     สาํนกังานฯ  พบวา่ผูป้ฎิบติังานบางส่วน  ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง

อนัตราย และมาตรการการป้องกนัอนัตราย  อนัเป็นเหตุใหผู้ป้ฎิบติังานเหล่านั้นมีความ

หวาดเกรงอนัตรายในการทาํงาน และบางส่วนเกิดความประมาทเลินเล่อในการปฎิบติังาน 

อนัจะยงัผลใหอ้าจไดรั้บอนัตรายจากรังสีไดใ้นท่ีสุด 
 

สาํนกังานฯ จึงไดจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้ฯ  ข้ึนเพื่อเป็นการพฒันา 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบติังานของบุคลากรท่ีปฎิบติังานทางรังสีในระดบัตน้ และ

ผูส้นใจการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์โดยทัว่ไป    ใหไ้ดรั้บโอกาสศึกษาหาความรู้ 

และประสบการณ์เก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  ทั้งน้ี โดยตระหนกัถึงความจาํเป็น

ในการปฎิบติังานทางรังสีโดยปลอดภยัในหน่วยงานต่างๆ    
 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรน้ี   ไดแ้ก่   คนงานหอ้งทดลอง  พนกังานวทิยาศาสตร์  

เจา้หนา้ท่ีธุรการ และเจา้หนา้ท่ีในระดบัตน้ของหน่วยงานทางดา้นรังสี     ทั้งน้ี ผูเ้ขา้อบรมฯ 

ตอ้งเขา้รับการทดสอบความรู้หลงัการอบรม     และผูท่ี้ผา่นการทดสอบจะไดรั้บประกาศ 

นียบตัรความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการป้องกนัอนัตรายจากรังสีจากสาํนกังานฯ  
 

 

 

6.3  หลกัสูตรการศึกษาทางไกลด้านการป้องกันอนัตรายจากรังสี  

 (พ.ศ. 2541) 
 

หลงัจากจดัการฝึกอบรมการป้องกนัฯ มาจนถึง พ.ศ. 2541  สาํนกังานฯ เห็นวา่ยงัมี

ผูแ้สดงความจาํนงขอเขา้รับการฝึกอบรมฯ อีกเป็นจาํนวนมาก    เพื่อเป็นการรองรับการ

ฝึกอบรมดา้นการป้องกนัอนัตรายจากรังสีใหท้นักบัความตอ้งการ และเป็นประโยชน์ใน

การกระจายการศึกษาออกไปใหก้วา้งขวางมากยิง่ขั้น จึงมีเป้าหมายท่ีจะขยายการฝึกอบรม

ออกไปโดยจดัการศึกษาทางไกลข้ึน   
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กอปรกบัขณะเดียวกนันั้น   ทบวงการฯ   ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัและจดัทาํ 

โครงการสร้างหลกัสูตรการศึกษาทางไกลข้ึน     ซ่ึงเป็นโครงการภายใตค้วามร่วมมือ

ระหวา่ง   IAEA/RCA/ออสเตรเลีย   มีผูท้าํงานจากประเทศเอเซียแปซิฟิคเขา้ร่วมจดัทาํ

หลกัสูตรดว้ย  ซ่ึงสาํนกังานฯ มีผูป้ระสานงานในการเขา้ร่วมโครงการ Radiation Protection 

Distance Learning Project   น้ี    คือ นส.วราภรณ์ วานิชสุขสมบติั  เม่ือร่างหลกัสูตรแลว้

เสร็จ ทบวงการฯ ไดข้ออาสาสมคัรจากประเทศสมาชิกเพื่อทดลองหลกัสูตรวา่ นกัศึกษาท่ี

ผา่นหลกัสูตรฯ น้ี จะมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีตอ้งใช้

นิวเคลียร์เทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานไดจ้ริง  สาํนกังานฯ  เห็น

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว จึงไดข้อเขา้ร่วมโครงการฯ ใน  

Phase แรก ระหวา่งเดือน ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2541  และ Phase ท่ีสองระหวา่ง ก.ย พ.ศ. 2541 - 

ก.พ. พ.ศ. 2542  โดยมีอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมเป็นครูวทิยาศาสตร์ และเน้ือหาการเรียนการ

สอนในหลกัสูตรทดลองน้ีเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด  
 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการอบรมการศึกษาทางไกลน้ี     กาํหนดใหมี้วุฒิปริญญาตรี

ทางการศึกษา (วทิยาศาสตร์) ปฎิบติังานสอนในระดบัชั้นมธัยม   
 

ทั้งน้ี     ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บเอกสารการศึกษาทางไกลดา้นการป้องกนั 

อนัตรายจากรังสีสาํหรับการศึกษาดว้ยตนเอง     โดยสาํนกังานฯ จดัวทิยากรเป็นท่ีปรึกษา

ให ้สามารถสอบถามวทิยากรไดเ้ป็นระยะๆ     และมีการประเมินผลภายหลงัเสร็จส้ินการ

ฝึกอบรม  รวมทั้งการประเมินผลขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของหลกัสูตรจากผูท่ี้เขา้

ร่วมโครงการ    เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตาํเนินการท่ีอาจจะมีต่อไปอีก  โดยผูป้ระสานงาน

จากออสเตรเลียไดเ้ดินทางมาพบปะกบัผูป้ระสานงานของประเทศ  และตวัแทนผูท้ดลอง

หลกัสูตร พร้อมนาํการประเมินผลจากการสอบในหวัขอ้ต่างๆ และจากแบบสอบถามซ่ึงมี

อยูทุ่กกหวัขอ้ไปรวมกบัผลจากตวัแทนของประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย 
 

ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองจากสํานกังานฯ มีสิทธิ 

เทียบเท่ากบัผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 
 

จากปัญหาความล่าชา้ในการจดัทาํเอกสารของประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศ

ผูน้าํในการดาํเนินโครงการฯ  การฝึกอบรมฯ ในส่วนของประเทศไทยใน Phase แรก จึงมี

ผูส้มคัรเขา้ร่วมจาํนวน 2 คน  เป็นครูวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากจงัหวดั 

 



 

18 

 

นครนายก  และสามารถผา่นการทดสอบในคร้ังน้ีดว้ย  1 คน  ส่วนอีก 1 คน  ตอ้งหยดุ

การศึกษาเน่ืองจากลาคลอดบุตร จึงไดเ้ขา้ทดสอบเพียงคร้ังแรกเท่านั้น (มีการทดสอบ 2 

คร้ัง) 
 

ใน Phase ท่ีสอง ไดเ้ปิดรับผูเ้ขา้อบรมใน Phase แรกเขา้ร่วมดว้ย  และขยายกลุ่ม  

เป้าหมายครอบคลุมถึงผูท้าํงานดา้นรังสีการแพทย ์ และการศึกษาวจิยั มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

2   คน จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และ 2 คน จากสาํนกังานฯ  ซ่ึงทั้ง 4 คน ไดผ้า่นการ

ประเมินผล และไดรั้บประกาศนียบตัร 
 

ในเวลาต่อมา ประเทศออสเตรเลียไดน้าํเสนอหลกัสูตรดงักล่าวเป็น  IAEA / RCA   

Radiation Protection Distance Learning Material   และเผยแพร่ใหก้บัประเทศสมาชิก

ต่อไป 
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ตอนที ่ 7   วทิยากร  เน้ือหา / หัวข้อวชิาการฝึกอบรมฯ 
 

วทิยากรผูถ่้ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมการป้องกนัฯ    ตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้เป็น 

บุคลากรของสาํนกังานฯ ทั้งส้ิน ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย  การปฎิบติัการ  การสาธิต  

รวมทั้งการเขา้ชมหอ้งปฎิบติัการทางรังสีของสาํนกังานฯ    (กองสุขภาพ, กองขจดักาก

กมัมนัตรังสี, เคร่ืองฉายรังสีโคบอลต,์ กองผลิตไอโซโทป, เคร่ืองปฎิกรณ์ปรมาณูวิจยั ปปว.

1/1) 
 

เม่ือส้ินสุดการอบรมฯ แต่ละคร้ัง ไดมี้การประเมินผลการดาํเนินการเพื่อนาํมา 

พฒันาและปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตร  หวัขอ้วชิา และการดาํเนินการอ่ืนๆ อยูต่ลอดเวลา 

ภายหลงัสาํนกังานฯ จึงไดเ้ชิญวทิยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมเป็นวทิยากรในการ

อบรมฯ ดว้ย เพื่อเพิ่มพูนทกัษะและประสบการณ์ใหก้บัผูเ้ขา้อบรมมากยิง่ข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่ 

พ.ศ. 2533  เป็นตน้มา    (รายละเอียดหัวข้อวิชา และผู้สอน ตามผนวก ค) 
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ตอนที ่  8   การประเมนิผล 
 

ระยะแรกคณะทาํงานฯ ไดม้อบประกาศนียบตัรสาํหรับผูเ้ขา้อบรมทั้งในระดบั 1  

และระดบั  2 ในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรมฯ  ภายหลงัไดจ้ดัการทดสอบทั้งก่อนและหลงั

การฝึกอบรม ตั้งแต่การอบรมการป้องกนัฯ ระดบั 1 รุ่นท่ี 6  และระดบั 2 รุ่นท่ี 6 เป็นตน้มา

เพื่อประเมินผลความรู้ของผูเ้ขา้อบรมท่ีไดรั้บก่อนการบรรยาย และเม่ือเสร็จส้ินการบรรยาย

ในวนัสุดทา้ย  ผูเ้ขา้อบรมท่ีผา่นการทดสอบตามเกณฑท่ี์กาํหนดจะไดรั้บประกาศนียบตัร

รับรองจากสาํนกังานฯ  
 

สาํหรับผูท่ี้สอบไดไ้ม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนด คณะทาํงานฯ       จดัใหม้าทดสอบความรู้

และฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกคร้ังในภายหลงั 
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ตอนที ่  9   ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมฯ 
 

ในช่วงแรก สาํนกังานฯ ไดใ้หบ้ริการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจาก 

รังสี ซ่ึงเป็นการบริการทางวิชาการ โดยไม่คิดค่าลงทะเบียน นอกจากค่ากาแฟ อาหารวา่ง  

จากผูเ้ขา้อบรมเท่านั้น  
 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการจดัฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์เทคโนโลยแีละ 

การป้องกนัอนัตรายจากรังสี  คร้ังท่ี 2/2535 เม่ือวนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2535  ไดมี้มติ

เห็นชอบใหจ้ดัเก็บค่าลงทะเบียนสาํหรับการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  ในอตัรา

ตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2542 คือ 
 

หลกัสูตรการป้องกนัฯ ระดบั 1    ขา้ราชการ/พนง.รวก. = 500 บาท 

    เอกชน   = 1,000 บาท 

หลกัสูตรการป้องกนัฯ ระดบั 2    ขา้ราชการ/พนง.รวก. = 1,000 บาท 

    เอกชน   = 2,000 บาท 
 

และไดมี้การปรับปรุงอตัราค่าลงทะเบียนใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์โดยจดัเก็บ 

ในอตัราเดียวคือ หลกัสูตรการป้องกนัระดบั 1   1,200 บาท  (ไม่รวมค่าอาหารอีก 500 บาท )  

และระดบั 2  2,500 บาท  (ไม่รวมค่าอาหารอีก 1,000 บาท )  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 

เป็นตน้มา 
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ตอนที ่  10 การจัดพเิศษให้หน่วยงานอ่ืนตามร้องขอ 
  

นอกจากน้ี   สาํนกังานฯ ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมการป้องกนัฯ  ใหบุ้คลากรของ 

หน่วยงานแต่ละแห่งเป็นการเฉพาะตามท่ีร้องขอมาเป็นระยะนอกเหนือจากท่ีสาํนกังานฯ 

ไดจ้ดัเป็นประจาํทุกปีอยูแ่ลว้   โดยใชม้าตรฐานเดียวกนักบัการจดัท่ีสาํนกังานฯ   (เน้ือหา

หลกัสูตร  วทิยากร  การประเมินผล ฯลฯ)    
 

โดยหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1  จดัให้หน่วยงานต่างๆ เป็น 

กรณีพิเศษจาํนวนทั้งส้ิน  13 คร้ัง และหลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีอีก จาํนวน 4  คร้ัง  
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ตอนที ่   11 บทสรุป 
 

ดงักล่าวมาแลว้วา่การฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีน้ี เป็นหน่ึงใน 

หลายๆ  หลกัสูตรการฝึกอบรม ท่ีสาํนกังานฯ จดัใหเ้ป็นบริการทางวชิาการแก่สาธารณชน 

เป็นสาํคญั   มิไดมุ้่งหวงัประโยชน์ในดา้นอ่ืนแต่อยา่งใด      หากจะประเมินผลการดาํเนิน 

การทั้งหมดออกมาในทางเศรษฐศาสตร์แลว้  อาจไม่ไดผ้ลท่ีเห็นไดช้ดัเจนเท่าใดนกั   แต่

สาํหรับผลลพัธ์ของการดาํเนินการในรูปการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยนิีวเคลียร์อยา่ง

ปลอดภยัทั้งต่อผูป้ฎิบติังาน  (และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง)  ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจากทั้งภาครัฐ

และเอกชน      (ทั้งหลกัสูตรการป้องกนัฯ      และหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง)  จาํนวนทั้งส้ิน 

5,767 คน   และต่อผูรั้บบริการ ตลอดจนสาธารณชนทัว่ไปนั้น    ยอ่มไม่สามารถนาํมา

ประเมินค่าเป็นตวัเลขได ้ 
 

จากกราฟแสดงจาํนวนผูเ้ขา้อบรมจากภาคราชการและเอกชน (ตามผนวก จ)    ซ่ึง 

แสดงถึงความสนใจภาคเอกชนในการเขา้ร่วมหลกัสูตรการป้องกนัฯ ระดบั 1 เป็นจาํนวน

มาก และส่วนใหญ่เป็นผูป้ฎิบติังานทางรังสี หรือเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีของ

หน่วยงาน  ตรงกนัขา้มกบัหลกัสูตรฯ ระดบั  2   ท่ีจะมาจากภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากตอ้งการผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และมกัเป็นผูท่ี้มาจากหน่วยงานทางดา้น

การแพทย ์และการศึกษาวจิยั 
 

สาํหรับหลกัสูตรการป้องกนัฯ สาํหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีนั้น  จะเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูเ้ขา้อบรมจากภาคราชการมากกวา่ภาคเอกชน           ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ

คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมท่ีจะตอ้งผา่นการอบรมฯ ระดบั  2  มาก่อน      รวมถึงเป็นผูก้าํกบั

ดูแลความปลอดภยัทางรังสีของหน่วยงาน และมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัรังสีและสาร

รังสี ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี  
 

จากการท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมฯ มาจากผูป้ระกอบการ   ผูป้ฎิบติังาน  ผูก้าํกบัดูแล   

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในแวดวงนิวเคลียร์ของประเทศในหลากหลายสาขา  นอกเหนือจากท่ีไดรั้บ

การถ่ายทอดความรู้ในเน้ือหาวชิาจากวทิยากรในชัว่โมงการฝึกอบรมแลว้     ยงัมีโอกาส

แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหน่วยงานซ่ึงกนัและกนั    ทาํใหไ้ดรั้บทราบ

ขอ้มูลใหม่ๆ ในแง่มุมท่ีต่างออกไป ซ่ึงแต่ละคนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานในหนา้ท่ี

ของตนเองได ้  
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นอกจากน้ี ผูเ้ขา้อบรมยงัมีการรวมตวักนัในแต่ละรุ่น   ส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  ซ่ึงอาจขยายต่อเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน และมี

โอกาสพฒันาไปสู่ความร่วมมือระหวา่งกนัในอนาคตต่อไป         นบัวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย

สร้างประโยชน์ให้เกิดกบัวงการนิวเคลียร์ของประเทศไดอ้ยา่งดี  
 

ในส่วนของสาํนกังานฯ เอง นอกเหนือจากการท่ีวทิยากรจะไดรั้บประสบการณ์ใน

การถ่ายทอดความรู้เพิ่มข้ึน  ทาํใหต้อ้งพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอแลว้  

ยงัเป็นเวทีใหไ้ดรั้บฟังขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ปัญหา อุปสรรคในการทาํงาน   หรือการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานกบัผูป้ฎิบติั     สาํหรับบุคลากรรุ่นใหม่ของสาํนกังานฯ ก็ได้

มีโอกาสเขา้ร่วมอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น     ถือเป็นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องสาํนกังานฯ ไปพร้อมกัน  (รายละเอียดตามผนวก ง และ จ)  ไม่นบัรวมถึงโอกาส

ของสาํนกังานฯ   ในการไดรั้บความช่วยเหลือทางวชิาการจากหน่วยงาน    ทั้งในและต่าง 

ประเทศ  การแลกเปล่ียนบุคลากร  การปรับปรุง พฒันาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น 

และ  ตลอดจนอาคาร สถานท่ีต่างๆ ใหร้องรับและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป 
 

จึงอาจกล่าวไดว้า่การฝึกอบรมฯ น้ี    มีส่วนสร้างเสริมความเช่ือมัน่ต่อสาํนกังานฯ   

ในมุมมองของสาธารณชน และน่าจะเป็นผลในการสนบัสนุนแผนงาน / โครงการใดๆ ของ

สาํนกังานฯ ต่อไปในอนาคตไดอี้กทางหน่ึง 

  

 

 

........................... 
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ตอนที ่  12 เอกสารประกอบ 
 

1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบญัญติัพลงังาน 

ปรมาณูเพื่อสันติ   พ.ศ. 2504 ขอ้ 4 และขอ้ 5 

2. ทาํเนียบรุ่นการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 รุ่นท่ี 1 - รุ่นท่ี 48 

3. ทาํเนียบรุ่นการฝึกอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 2 รุ่นท่ี 1 - รุ่นท่ี 33 

4. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.  

2534 

5. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจดัฝึกอบรมทางวชิาการนิวเคลียร์ 

เทคโนโลย ีและการป้องกนัอนัตรายจากรังสี, สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.  

2532 - 2536   

6. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยนิีวเคลียร์, สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2536  

7. เอกสารประกอบการประชุมคณะทาํงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตราย 

จากรังสี , สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ. 2532 – 2548 

8. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1,  

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2533-2550 

9. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 2,  

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2532-2550 

10. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 3,  

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2535 

11. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี สาํหรับ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี, สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2542-2548 

12. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีสาํหรับการใช ้

สายล่อฟ้ากมัมนัตรังสี , สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2534-2542 

13. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการศึกษาทางไกลดา้นการป้องกนัอนัตราย 

จากรังสี, สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2541-2542 

14. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการป้องกนัอนัตราย 

จากรังสี , สาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2535-2544 

 

.................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายช่ือคณะกรรมการฯ คณะท างานฯ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื�อ สกุล พ.ศ.

ประธานกรรมการ 2532-2533

รองประธานกรรมการ 2534-2536

นายวิเชียร อธิสุข ประธานกรรมการ 2534-2536

ผู้อํานวยการกองฟิสิกส์ หรือผู้แทน กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการกองวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ หรือผู้แทน

กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการกองผลิตไอโซโทป 

หรือผู้แทน

กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการกองเคมี หรือผู้แทน กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการกองปฎิกรณ์ปฎิบัติ 

หรือผู้แทน

กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการกองอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้แทน

กรรมการ 2532-2533 2534-2536

เลขานุการกรม หรือผู้แทน กรรมการ 2532-2533 2534-2536

ผู้อํานวยการศูนย์กํากับความ

ปลอดภัยโรงงานนิวเคลียร์ หรือ

ผู้แทน

กรรมการ 2532-2533 2534-2536

นายปฐม แหยมเกตุ กรรมการและเลขานุการ 2532-2533 2534-2536

นายพูลสุข พงษ์พัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2532-2533 2534-2536

นายวิทยา รัชตาธิบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2532-2533 2534-2536

นางเก็จวรงค์ นุกูลกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2532-2533 2534-2536

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

รายชื�อคณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ ที�เกี�ยวข้อง

คณะกรรมการจัดฝึกอบรมทางวิชาการนิวเคลียร์เทคโนโลยี และการป้องกันอันตรายจากรังสี

นายอนันต์ ยุทธมานพ



ชื�อ สกุล พ.ศ.

นายอนันต์ ยุทธมานพ ประธานคณะทํางาน

ที�ปรึกษาคณะทํางาน 2536-2538

นางดารากานต์ มงคลพันธุ์ ที�ปรึกษาคณะทํางาน 2536-2538

นางสกาว มหาปัญญาวงศ์ ประธานคณะทํางาน 2536-2538

นายสุวัฒน์ บุนนาค ประธานคณะทํางาน 2548

ที�ปรึกษาคณะทํางาน 2536-2538

ผู้ทํางาน

ประธานคณะทํางาน

รองประธาน 2536-2538

ผู้ทํางาน

นายลภชัย ศิริภิรมย์ รองประธาน

ผู้ทํางาน

นางภัทรา สุเภากิจ รองประธาน 2548

ผู้ทํางาน

นายปฐม แหยมเกตุ ผู้ทํางาน

นายวิเชียร อินทิม ผู้ทํางาน 2532, 2533

ดร.สมพร จองคํา ผู้ทํางาน 2532

นางเพ็ญทิพย์ คุณารักษ์ ผู้ทํางาน

นายสุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ทํางาน

นายไพฑูรย์ วรรณพงษ์ ผู้ทํางาน

นายสมบุญ จิรชาญชัย ผู้ทํางาน

นางนันทวรรณ จันทรประชุม ผู้ทํางาน

นายภาณุ อุทโยภาส ผู้ทํางาน 2536-2538

นายวราวุธ ขจรฤทธิ� ผู้ทํางาน

นางสุชิน อุดมสมพร ผู้ทํางาน

นส.กนกรัชต์ ตียะพันธ์ ผู้ทํางาน

นายวิทิต ผึ�งกัน ผู้ทํางาน

นายนินนาท วีระวัฒน์ ผู้ทํางาน 2548

นายกิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์ ผู้ทํางาน 2548

2538-2540, 2540-2542, 2542-

นส.วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ

นายพูลสุข พงษ์พัฒน์

2544-2546,2547,2548

2544-2546, 2547, 2548

2544-2546, 2547

2544-2546, 2547

2532, 2533, 2534, 2535

2544-2546, 2547

2544-2546, 2547

2532, 2533, 2534, 2535

2533, 2534, 2535, 2536-

2538, 2538-2540, 2540-2542, 

2534, 2535, 2536-2538,     

2538-2540, 2540-2542,    

2542-2544

คณะทํางานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี

2532, 2533, 2534, 2535

2538-2540, 2540-2542, 2542-

2532, 2533, 2534

2538-2540, 2540-2542, 2542-

2538-2540, 2540-2542, 2542-

2538-2540, 2540-2542, 2542-



ชื�อ สกุล พ.ศ.

นายธนรรจ์ แสงจันทร์ ผู้ทํางาน 2548

นส.จิราภรณ์ ฉลองกลาง ผู้ทํางาน 2548

นายชัชวาล ไกรลักษณวราภา ผู้ทํางานและเลขานุการ 2532, 2533

นางพรศรี พลพงษ์ ผู้ทํางานและเลขานุการ 2534, 2535

ผู้ทํางาน

ผู้ทํางานและเลขานุการ 2536-2538

นางเก็จวรงค์ นุกูลกิจ ผู้ทํางานและเลขานุการ

ผู้ทํางานและเลขานุการ

นส.กัญชลิกา เดชะเทศ ผู้ทํางานและเลขานุการ

นายวิษณุ กมลวิทย์ ผู้ทํางานและเลขานุการ 2548

นส.สุพร บุณฑรักษ์สกุล ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 2532, 2533

ผู้ทํางาน 2548

ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

นส.จตุพร นันทวรศิลป์ ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

นส.อังศุมาลิน อินแตง ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

2534, 2535, 2536-2538

2544-2546, 2547

2544-2546, 2547

นายสุนทร โกมลศุกร์ 2534, 2535, 2540-2542, 2548

นายสมบูรณ์ มีภู่

                                                                                                                                                                                                  

คณะทํางานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี  (ต่อ)

2544-2546, 2547

2544-2546, 2547

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและประสานงานวิชาการ 2538-2540, 2540-2542, 2542-

2544



ชื�อ สกุล พ.ศ.

รองเลขาธิการ ตามที�เลขาธิการ ประธานกรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

กรรมการ 2536

เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ 2536

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2536

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2536

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ผู้อํานวยการศูนย์กํากับความปลอดภัยโรงงานนิวเคลียร์

 หรือผู้แทน

 (ตั�งแต่ 1 พฤษภาคม 2536 เป็นต้นไป)

ผู้อํานวยการกองสุขภาพ หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองฟิสิกส์ หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองเคมี หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองการวัดกัมมันตภาพรังสี หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการขจัดกากกัมมันตรังสี หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองผลิตไอโซโทป หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองปฎิกรณ์ปฎิบัติ หรือผู้แทน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและประสานงานวิชาการ

ผู้อํานวยการกองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้แทน

ผู้อํานวยการกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือผู้แทน

                                                                                                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

วนัเดือนปีทีจ่ัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2532 1 24 เมย.– 4 พค.2532

2 15 – 25  สค. 2532

2533 1 19 – 23  มีค. 2533

3 4 – 15 มิย. 2533

2 3 – 7  กย. 2533

2534 3 6 – 12 ตค. 2533

4 27 พค.-7 มิย. 2534

4 21 – 25 มค. 2534

5 29 เมย. – 3 พค. 2534

6 5 – 9 สค. 2534

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี   ครั�งที� 1

29-30 สค. 2534

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี    ครั�งที� 2

24-25 กย. 2534

2535 5 30 กย.- 1 ตค. 2534

7 6 – 10 มค. 2535

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสีให้บริษัทไทยออยล์

20 – 21 มค. 2535

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสีให้บริษัทไทยออยล์

27 – 28 มค. 2535

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี   ครั�งที� 3

18-19 มีค. 2535

6 23 มีค. -3 เมย. 2535

8 27 เมย.–1 พค.2535

9 27 – 31 กค. 2535

7 17 – 28 สค. 2535

2536 10 5 – 9  ตค. 2535

1 16 พย. - 4 ธค. 2535

11 4 – 8  มค. 2536

8 18 – 29  มค. 2536

วันเดือนปีที�จัด

หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง

                                                                                                                                                                               



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2536 (ต่อ) ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี

4-5 มีค. 2536

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี   ครั�งที� 4

4-5 มีค. 2536

12 21 – 25 มิย. 2536

พิเศษ 1   

ให้ปตท., 

ปูนซิเมนต,์

 บ.วิศวกิจ

พัฒนา

6 – 10 กย. 2536

2537 9 16 – 27 สค. 2536

13 8 – 12 พย. 2536

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสีให้ กฟผ.

13 – 17 ธค. 2536

10 17 – 28 มค. 2537

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี   ครั�งที� 5

2-3 มีค. 2537

14 6 – 10 มิย. 2537

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี  ครั�งที� 1

3 – 4 สค. 2537

11 15 – 26 สค. 2537

2538 15 17 – 21 ตค. 2537

12 16 – 27 มค. 2538

16 27 กพ.-3 มีค.2438

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี  ครั�งที� 6

26-27 เมย. 2538

17 12 – 16 มิย. 2538

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี  ครั�งที� 2

3 – 4 สค. 2538

วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง  (ต่อ)

                                                                                                                                                                 



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2539 13 21 สค.- 1 กย. 2538

18 16 – 20 ตค. 2538

19 8 –12 มค. 2539

14 15 – 26 มค. 2536

20 1 – 5 เมย. 2539

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี  ครั�งที� 7

2-3 พค. 2539

21 24 – 28 มิย. 2539

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี  ครั�งที� 3

8 – 9  สค. 2539

15 19 – 30 สค. 2536

2540 22 28 ตค.-1 พย.2539

23 3 – 7 กพ. 2540

16 10 – 20 กพ. 2540

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี  ครั�งที� 8

21-22 พค. 2540

24 2 – 6 มิย. 2540

ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี ครั�งที� 4

6 - 7 สค. 2540

25 25 - 29 สค. 2540

2541 17 1 –12 กย. 2540

26 18 – 22 พค. 2541

พิเศษ 2   

 

24 – 28 สค. 2541

พิเศษ 3   

ให้ มสธ.

28กย.-2 ตค. 2541

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 1

9 - 27 พย. 2541

2542 27 11 – 15 มค. 2542

18 18 – 29 มค. 2542

วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง  (ต่อ)



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2542 (ต่อ) พิเศษ 4 ให้

 มสธ.

22 – 26 มีค. 2542

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการ

ใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี  ครั�งที� 9

22-23 มิย. 2542

19 23 สค.- 3 กย. 2542

พิเศษ 5 ให้

 มสธ.

14 – 18 มิย. 2542

28 16 –20 สค. 2542

2543 29 10 –14 มค.2543

20 17 – 28 มค. 2543

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 2

20 - 31 มีค. 2543

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี ครั�งที� 3

22 พค. - 2 มิย. 2543

พิเศษ 6  

ให้สมาคม

เชื�อมโลหะ

24 – 28 กค. 2543

21 28 สค.-8 กย. 2543

พิเศษ 7 ให้

 มสธ.

31 กค.- 4 สค. 2543

30 21 – 25 สค. 2543

2544 ความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตราย

จากรังสี ครั�งที� 5

8 ธค. 2543

31 8 – 12 มค. 2544

22 15- 26 มค. 2544

31/1 21 – 25 พค. 2544

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี ครั�งที� 4

28 พค.- 8 มิย. 2544

32 4 – 8 มิย. 2544

33 20 – 24 สค. 2544

วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง  (ต่อ)



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2544 (ต่อ) 23 27 สค.-7 กย. 2544

2545 34 14 – 18 มค. 2545

24 21 มค.-1 กพ. 2545

35 20 – 24 พค. 2545

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 5

10 - 21 มิย.2545

36 15 – 19 กค. 2545

25 29 กค.-9 สค. 2545

2546 37 25-29 พย. 2545

38 10-14 กพ. 2546

26 24 กพ.- 7 มีค. 2546

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 6

19-30 พค. 2546

39 9-13 มิย. 2546

27 18-29 สค. 2546

2547 พิเศษ 8 

ให้กรม

ทางหลวง

ชนบท

24-28 พย. 2546

40 26-30 มค. 2547

28 8-19 มีค. 2547

41 7-11 มิย. 2547

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 7

5-16 กรกฎาคม 2547

29 19-30 กค. 2547

42 16-20 สค. 2547

วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง  (ต่อ)



ปี งปม. ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 หลักสูตรที�เกี�ยวข้อง วันเดือนปี

2547 (ต่อ) พิเศษ 9ให้

กรมการ

ขนส่งทาง

อากาศ

30 สค.-3 กย. 2547

พิเศษ 10 

ให้ สนง.

คณะกก.

การศึกษา

ขั�นพื�นฐาน

27 กย. - 1 ตค. 2547

2548 43 14-18 กพ. 2548

30 18-29 เมย. 2548

44 31 พค.- 4 มิย. 2548

การป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับ

เจ้าหน้าที� ความปลอดภัยทางรังสี  ครั�งที� 8

20 มิย. - 1 กค. 2548

31 4-15 กค. 2548

พิเศษ 11 

ให้กรม

ศุลกากร

25-29 กค. 2548

45 29 สค.- 2 กย. 2548

2549 46 30 มค. - 3 กพ. 2549

32 27 กพ.-10 มีค. 2549

47 24 - 28 เมย. 2549

33 17-28 กค. 2549

48 28 สค. - 1 กย. 2549

พิเศษ 12 

ให้กรม

สวัสดิการ

แรงงาน

25-29 กย. 2549

พิเศษ 13 

ให้กรม

สวัสดิการ

แรงงาน

29 กย. - 5 ตค. 2549

วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีและที�เกี�ยวข้อง  (ต่อ)



ปี งปม. วันเดือนปี

2541 มค.-มิย. 2541

2542 ก.ย 2541 - กพ. 2542

การศึกษาทางไกลด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี  Phase I

การศึกษาทางไกลด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี  Phase II

 วันเดือนปีที�จัด  หลักสูตรการศึกษาทางไกลด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี

หลักสูตร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

 

รวมหัวข้อวชิา / ผู้บรรยาย /ผู้คุมปฎบิตัิการ                                 

ทั้งของสํานักงานฯ และจากหน่วยงานภายนอก 

  ในหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



หัวข้อ ผู้บรรยาย

Administration of radiation protection อนันต์ ยุทธมานพ

Basic design of radiation facilities พูลสุข พงษ์พัฒน์

Biological effects of radiation สุนทร โกมลศุกร์

Detector and measurement of radiation วันชัย ธรรมวานิช

Environmental monitoring of radiation for member of 

the public

พรศรี พลพงษ์

Fundamental of nuclear physics สมพร จองคํา ดร., สุนันทา ภัทรชาคร, สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์

Fundamentals of radiation สมพร จองคํา ดร.

Handling of radiation sources สุวัฒน์ บุนนาค

Interaction of radiation with matter สมพร จองคํา ดร., สุนันทา ภัทรชาคร

Monitoring of external radiation วิมาลย์ ทองมิตร

Radiaoactive cantamination and decontamination สุนทร โกมลศุกร์

Radiation accidents and emergency procedures พูลสุข พงษ์พัฒน์

Radiation dosimetry วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, วิมาลย์ ทองมิตร

Radiation safety analysis :Dose assessment พูลสุข พงษ์พัฒน์

Radiation shielding สุวัฒน์ บุนนาค

Regulation and relevant laws อนันต์ ยุทธมานพ, พูลสุข พงษ์พัฒน์

Shielding สุวัฒน์ บุนนาค

Whole body counter ลภชัย ศิริภิรย์

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ชนะพร องอาจหาญ, ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร, อุดร ยังช่วย

กัมมันตภาพรังสีในสิ�งแวดล้อม กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร

กัมมันตภาพรังสีในสิ�งแวดล้อมและการตรวจวัด พรศรี พลพงษ์, ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร, ยุรีพร ปัญญาทิพย์สกุล, วรา

ภรณ์ วานิชสุขสมบัติ

การกําหนดแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี จรูญ วรวาส

การขนส่งสารกัมมันตรังสี จรูญ วรวาส, พิสิฎฐ์ สุนทราภัย, เพ็ญนภา เครือเขียว, รุ่งธรรม ทาคํา, 

สมบุญ จิรชาญชัย

การคํานวณความหนาของเครื�องกําบังรังสี จรูญ วรวาส

                                                                                                                                                                                           ผนวก ค

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายของสํานักงานฯ  หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี

รวมหัวข้อวิชา / ผู้บรรยาย /ผู้คุมปฎิบัติการ ทั�งของสํานักงานฯ และจากหน่วยงานภายนอก

  ในหลักสูตรที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี



หัวข้อ ผู้บรรยาย

การจัดการกากกัมมันตรังสี นันทวรรณ  (ยะอนันต์) จันทรประชุม, นิคม ประเสริฐเชี�ยวชาญ,  ปฐม 

 แหยมเกตุ, ปัญญา นวลจันทร,์ ไพรัช ศรีโยธา, ภัทรา สุเภากิจ, มณฑา 

ปุณณะชัยยะ , สุทัศน์ เที�ยงตรงจิตต์, อัจฉรา พัฒนทรัพย์, อุไรวรรณ  

สุวรรณโพธิ�รุ่ง รูแบง

การชําระล้างความเปรอะเปื�นทางรังสี นันทวรรณ  (ยะอนันต์) จันทรประชุม, นิคม ประเสริฐเชี�ยวชาญ, ปฐม 

แหยมเกตุ, ไพรัช ศรีโยธา, มณฑา ปุณณะชัยยะ, สิริพล เชื�ออินต๊ะ

การชําระล้างความเปรอะเปื�อนทางรังสีและการจัดการ

กากกัมมันตรังสี

นันทวรรณ  (ยะอนันต์) จันทรประชุม

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย สมชาย พงษ์เกษม, สมพร จองคํา ดร., อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

การใช้ประโยชน์สารรังสีและรังสีอุตสาหกรรม อภิชัย ชวเจริญพันธ์

การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ�งแวดล้อม พรศรี พลพงษ์, มีศักดิ� วิลินทวิสมัย, วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, อุดร ยัง

ช่วย

การตรวจวัดระดับรังสีของสภาพแวดล้อมเพื�อความ

ปลอดภัยของสาธารณชน

พรศรี พลพงษ์

การตรวจวัดรังสี กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, วิทิต ผึ�งกัน

การตรวจวัดรังสี และการวัดปริมาณรังสีประจําตัว

บุคคล

วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย,์ วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, วิทิต ผึ�งกัน, สิริลักษณ์

 ลําเจียกเทศ

การตรวจวัดรังสีในสิ�งแวดล้อม กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร

การตรวจวัดรังสีภายในร่างกาย ดารุณี พีขุนทด, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์

การทํางานเกี�ยวข้องกับต้นกําเนิดรังสี สุวัฒน์ บุนนาค

การทํางานเกี�ยวข้องกับต้นกําเนิดรังสีและการคํานวณ จรูญ วรวาส, นฤพนธ์ เพ็ญศิริ

การทํางานเกี�ยวข้องกับต้นกําเนิดรังสีและเครื�องกําบัง

รังสี

จรูญ วรวาส, นฤพนธ์ เพ็ญศิริ, สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

การปฎิบัติงานกับต้นกําเนิดรังสีอย่างปลอดภัย สุชิน อุดมสมพร

การประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย ดารุณี พีขุนทด

การป้องกันอันตรายจากรังสีต่อประชาชน กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร

การป้องกันอันตรายจากรังสีที�มาจากภายนอกร่างกาย จรูญ วรวาส, สุนทร โกมลศุกร์

การป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีที�เข้าสู่ร่างกาย ดารุณี พีขุนทด, รุ่งธรรม ทาคํา

การเปรอะเปื�อนทางรังสีและการชําระล้าง ไพรัช ศรีโยธา

การวัดโดสทางรังสี วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, สุชิน อุดมสมพร

การวัดปริมาณรังสี วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, สิริลักษณ์ ลําเจียกเทศ

การวัดปริมาณรังสีบุคคล วิทิต ผึ�งกัน

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายของสํานักงานฯ  หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี  (ต่อ)



หัวข้อ ผู้บรรยาย

การวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล ธงชัย สุดประเสริฐ, วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, สิริลักษณ์ ลําเจียกเทศ, สุ

ชิน อุดมสมพร, อารักษ์ วิทิตธีรานนท์

การวางแนวปฎิบัติเพื�อการป้องกันอันตรายจากรังสี กนกรัชต์ ตียพันธ์ ดร., จรูญ วรวาส

การวางแนวปฎิบัติเพื�อการป้องกันอันตรายจากรังสีใน จรูญ วรวาส

การออกแบบพื�นฐานของห้องปฎิบัติการทางรังสี ดุษฎี ทันตวิวัฒนานนท,์ พูลสุข พงษ์พัฒน์

ความเปรอะเปื�อนทางรังสี การชําระล้างและการ

จัดการกากกัมมันตรังสี

นันทวรรณ จันทรประชุม

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์, พูลสุข พงษ์พัฒน์, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์, สุนทร 

โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี

ปรวรรณ เศวตเดชากุล, ปริวรรต เสียงสนั�น, ปานทิพย์ อัมพรรัตน์, รพ

พน  พิชชา, วราภรณ์        วานิชสุขสมบัติ, วันชัย ธรรมวานิช, วิเชียร 

รตนธงชัย, ศศิพันธ์ (ณ สงขลา) คะวีรัตน์, สมชาย พงษ์เกษม, สมพร 

จองคํา ดร.,  สุนันทา ภัทรชาคร, สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์, อุษณีย์ สันตติ

วงษ์ไชย

เครื�องกําบังรังสี วรัญญา ภิบาลวงศ,์ สุวัฒน์ บุนนาค

เครื�องมือวัดทางรังสีสําหรับการป้องกันอันตรายจาก

รังสี

ธงชัย สุดประเสริฐ, วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย,์ วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ,  

อารักษ์ วิทิตธีรานนท์

เครื�องมื�อวัดรังสีและการตรวจวัด กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, คูณ สุทธศิริ, พีระศักดิ� สุนทรนนท์, วราภรณ์ วานิช

สุขสมบัติ, วิทิต ผึ�งกัน

เครื�องวัดปริมาณรังสี ธงชัย สุดประเสริฐ

นิวเคลียร์เทคโนโลยีในประเทศไทย สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

ผลของรังสีต่อสิ�งที�มีชีวิต กนกรัชต์  ตียพันธ์ ดร., กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์, จารุณีย์ ทองผาสุก ดร.

,ชัชวาล ไกรลักษณวราภา, ประพนธ์ ปราณโสภณ, วราภรณ์  วานิชสุข

พระราชบัญญัติการควบคุมและการขนส่งสาร ชัชวาล ไกรลักษณวราภา, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์, เพ็ญนภา เครือเขียว

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื�อสันติ จรูญ วรวาส, เพ็ญนภา เครือเขียว, รุ่งธรรม ทาคํา, วราภรณ์ วานิชสุข

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื�อสันติและ จรูญ วรวาส, วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื�อสันติและการ

กํากับดูแล

เพ็ญนภา เครือเขียว, รุ่งธรรม ทาคํา

พระราชบัญญัติและการควบคุมสารกัมมันตรังสี จิตเกษม พัฒนศิริ, ชัชวาล ไกรลักษณวราภา, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์, เพ็ญ

มาตรการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี จรูญ วรวาส

มาตรการควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ปานจิต ฐานีพานิชสกุล ดร., ภาณุ  อุทโยภาส, ลภชัย ศิริภิรมย์,วราภรณ์ 

วัชรสุรกุล, สมเจตน์     สุดประเสริฐ

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายของสํานักงานฯ  หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี  (ต่อ)



หัวข้อ ผู้บรรยาย

ระเบียบบริหารในการป้องกันอันตรายจากรังสี ชัชวาล ไกรลักษณวราภา, พูลสุข พงษ์พัฒน์, สุนทร โกมลศุกร์, อนันต์  

 ยุทธมานพ

รังสีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อุดร ยังช่วย

เรดิเอชันโดสิเมตรี ธงชัย สุดประเสริฐ, ศิริรัตน์ พีรมนตรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายากและความปลอดภัยทาง สุรศักดิ� พงศ์พันธุ์สุข

หน่วยวัดทางรังสี วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, สุชิน อุดมสมพร

หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี พูลสุข พงษ์พัฒน์

หลักเบื�องต้นเกี�ยวกับการออกแบบสถานปฎิบัติการ

ทางรังสี

ดุษฎี ทันตวิวัฒนานนท,์ ลภชัย ศิริภิรมย์

หัววัดรังสี ระบบวัดรังสีและสถิติในการวัดรังสี ไพฑูรย์ วรรณพงษ์

หัววัดรังสีและหลักการวัดรังสี กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, วิทิต ผึ�งกัน

หัววัดและการตรวจวัดรังสี คูณ สุทธศิริ, ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย, พีระศักดิ� สุนทรนนท์, ไพฑูรย์ 

วรรณพงษ์, วราภรณ์   วานิชสุขสมบัติ, วันชัย ธรรมวานิช, สมบุญ  จิร

ชาญชัย, อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

อันตรกิริยาของรังสีต่อวัตถุ ปริวรรต เสียงสนั�น, รพพน พิชชา, วิเชียร รตนธงชัย,  ศศิพันธ์ (ณ 

สงขลา) คะวีรัตน์, สมชาย พงษ์เกษม, สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์

อุบัติเหตุทางรังสีและแผนระงับภัย พูลสุข พงษ์พัฒน์, สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค, อนันต์ ยุทธมานพ

อุบัติเหตุทางรังสีและหลักปฎิบัติในภาวะฉุกเฉินทาง

รังสี

พูลสุข พงษ์พัฒน์, สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค, อําไพ สุขบําเพิง

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายของสํานักงานฯ  หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี  (ต่อ)



หัวข้อ ผู้คุมปฎิบัติการ / ผู้สาธิต

Exercise in area monitoring and decontamination ไพรัช ศรีโยธา, สุนทร โกมลศุกร์

Exercise in minitoring techniques ธงชัย สุดประเสริฐ, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์, วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย,์ วรา

ภรณ์    วานิชสุขสมบัติ, วิมาลย์ ทองมิตร, สิริลักษณ์ ลําเจียกเทศ, สุชิน 

(นัยยุติ) อุดมสมพร

Exercise on area monitoring and decontamination ชนะพร องอาจหาญ, นันทวรรณ (ยะอนันต์) จันทรประชุม

Experiment on air-borne radioactive substances ยุรีพร ปัญญาทิพย์สกุล, สกาว มหาปัญญาวงศ์

Experiment on beta radiation measurement พิสิฎฐ์ สุนทราภัย, มานิตย์ ซ้อนสุข

Experiment on contamination and decontamination นันทวรรณ (ยะอนันต์) จันทรประชุม ,สิริพล เชื�ออินต๊ะ

Experiment on external radiation dosimetry วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, วิมาลย์ ทองมิตร

Experiment on internal dosimetry ลภชัย ศิริภิรมย์, สุวัฒน์ บุนนาค

Experiment on measurement of radioactive substances 

in soil

มีศักดิ� มิลินทวิสมัย, ยุรีพร ปัญญาทิพย์สกุล

Experiment on measurement of radioactive substances 

in water

มีศักดิ� มิลินทวิสมัย, ยุรีพร ปัญญาทิพย์สกุล

Experiment on radiochemistry จัษฎ์บงกช  ศริญญาวัจน์

Experimental radiation shielding สุวัฒน์ บุนนาค

Shielding experiment and exercises in use of 

protective devices

กิตติพงษ์ สายหยุด, กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์, โกมล เซียสกุล, จรูญ วร

วาส, สุวัฒน์ บุนนาค

การควบคุมความปลอดภัยทางรังสี โกมล เซียสกุล, คูณ สุทธศิริ, จรูญ วรวาส, ดารุณี พีขุนทด, พีระศักดิ� 

สุนทรนนท,์ ลภชัย ศิริภิรมย์, วิทิต ผึ�งกัน, วิโรจน์ ช่างม่วง

การชําระล้างความเปรอะเปื�อนทางรังสี กรรณิกา แดนลาดแก้ว, ชนะพร องอาจหาญ, ธีรพัฒน์ สายสมาน, 

นันทวรรณ  (ยะอนันต์) จันทรประชุม, นิคม ประเสริฐเชี�ยวชาญ, ปัญญา

 นวลจันทร์, มณฑา ปุณณะชัยยะ, สุนทรี แก้วผลึก

การชําระล้างความเปรอะเปื�อนทางรังสีและการจัดการ

กากกัมมันตรังสี

นันทวรรณ (ยะอนันต์) จันทรประชุม, มณฑา ปุณณะชัยยะ, สุนทรี แก้ว

ผลึก

การใช้เครื�องมือวัดรังสีเพื�อการป้องกันอันตรายจาก

รังสีและการปรับเทียบมาตรฐาน

กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, ธงชัย สุดประเสริฐ, วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, สิริ

ลักษณ์ ลําเจียกเทศ

การใช้เครื�องมือวัดรังสีและเครื�องมือวัดรังสีประจําตัว

บุคคล

วิทิต ผึ�งกัน, วิมาลย์ ทองมิตร

การใช้เครื�องวัดเพื�อป้องกันอันตรายจากรังสี ธงชัย สุดประเสริฐ, วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, วิมาลย์ ทองมิตร, สิริ

ลักษณ์ ลําเจียกเทศ, สุชิน อุดมสมพร

หัวข้อวิชา / ผู้คุมปฎิบัติการ / ผู้สาธิต ของสํานักงานฯ 

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี



หัวข้อ ผู้คุมปฎิบัติการ / ผู้สาธิต

การใช้เครื�องวัดเพื�อป้องกันอันตรายจากรังสีและการ

ปรับเทียบเครื�องวัดรังสี

ธงชัย สุดประเสริฐ, วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย,์ วิมาลย์ ทองมิตร, สุชิน 

อุดมสมพร

การใช้เครื�องวัดรังสีเพื�อป้องกันอันตรายจากรังสี กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, วรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย,์ วิทิต ผึ�งกัน

การปรับเทียบเครื�องวัดรังสี ธงชัย สุดประเสริฐ, วิมาลย์ ทองมิตร, สิริลักษณ์ ลําเจียกเทศ

การป้องกันอันตรายจากรังสีในโรงงานฉายรังสีอาหาร

และผลิตผลการเกษตร

เจริญ คําหล้า, วิจิตรา ไพรคณะฮก, เอนก สืบศรี

การเลือกใช้เครื�องมือวัดรังสีและการตรวจวัดรังสี กิตติพงษ์ สายหยุด, ดารุณี พีขุนทด, นฤพนธ์ เพ็ญศิริ, ปิยะพร สิ�นโศรก,

 พีระศักดิ� สุนทรนนท์, รุ่งธรรม ทาคํา

การวัดรังสีด้วยเครื�อง GM counter ปานทิพย์ อัมพรรัตน์, ปริวรรต เสียงสนั�น, วราวุธ ขจรฤทธ์, วันชัย 

ธรรมวานิช, วิเชียร รตนธงชัย, ศศิพันธ์ (ณ สงขลา) คะวีรัตน์, สุรพงษ์  

พิมพ์จันทร์, สุริยะ ปัจฉา, อดิศักดิ� ปัญญานุช, อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

การวัดรังสีโดยใช้หัววัดรังสีชนืดอื�นๆ ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย, ปานทิพย์ อัมพรรัตน์, ปริวรรต เสียงสนั�น, 

วราวุธ ขจรฤทธ์, วันชัย ธรรมวานิช, วิเชียร รตนธงชัย, วิศิษฎ์ ตันติสัต

ยารักษ์, ศศิพันธ์ (ณ สงขลา) คะวีรัตน์, ศรินรัตน์ วงษ์ลี, สุรพงษ์ พิมพ์

จันทร์, อุษณีย์ สันตติวงษ์ไชย

การวางแนวปฎิบัติในการป้องกันอันตรายจากรังสี สุวัฒน์ บุนนาค

เครื�องกําบังรังสี กิตติพงษ์ สายหยุด, กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์, โกมล เซียสกุล,  คูณ 

สุทธศิริ, จรูญ วรวาส, นฤพนธ์ เพ็ญศิริ, ประชา นาด,ี ปิยะพร สิ�นโศรก,

 พิสิฎฐ์ สุนทราภัย, พีระศักดิ� สุนทรนนท์, เพ็ญนภา เครือเขียว, รุ่งธรรม

 ทาคํา, สัมฤทธิ� กิตติพยัคฆ์, สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

เครื�องมือวัดรังสีประจําตัวบุคคลและการปรับเทียบ

เครื�องมือวัดรังสี

กิตติศักดิ� ชัยสรรค์, วิทิต ผึ�งกัน, วิมาลย์ ทองมิตร, อังศุมาลิน อินแตง

เครื�องมือวัดรังสีเพื�อการป้องกันอันตรายจากรังสีและ

การปรับเทียบมาตรฐาน

วิทิต ผึ�งกัน

เครื�องมือวัดรังสีและการตรวจวัดรังสี สุชิน อุดมสมพร

เครื�องวัดรังสีแบบแกมมาสเปคโตรสโคปี ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย, ปริวรรต เสียงสนั�น

เครื�องวัดรังสีแบบไกเกอร์เคาน์เตอร์ ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย, วันชัย ธรรมวานิช

หัวข้อวิชา / ผู้คุมปฎิบัติการ / ผู้สาธิต ของสํานักงานฯ 

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (ต่อ)



บรรยาย

หัวข้อ ผู้บรรยาย  และสังกัด

Dose calibration in radiation treatment กิจจา จงกิติวิทย์  (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

Experience on record keeping in Thailand กิจจา จงกิติวิทย์  (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

Interaction of radiation with matter ชยากริต  ศิริอุปถัมภ์ ผศ. (ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Medical measurement after radiation accident ปิยะ ประทีปเสน นพ. (โรงพยาบาลราชวิถ)ี

Radiation detection and measurement สุวิทย์ ปุณณชัยยะ ผศ. (ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Radiation Protection on clinical x-rays สธี จํานงชอบ   (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

การประเมินค่าโดสสําหรับการปฎิบัติงานทางรังสี

ในทางการแพทย์

กิจจา จงกิติวิทย์  (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

การป้องกันอันตรายจากรังสีที�ไม่ก่อไอออน อาจณรงค์ ฐานสันโดษ

การป้องกันอันตรายจากรังสีในทางการแพทย์ สุรัตน์ วินิจสร (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)

หัววัดและการตรวจวัดรังสี นฤปวัจก์   เงินวิจิตร  (ม.เกษตรศาสตร์)

ปฎิบัติการ

หัวข้อ ผู้คุมปฎิบัติการ และสังกัด

Experiment on alpha radition measurement นเรศร์ จันทร์ขาว ผศ.,  สมยศ ศรีสถิตย์ ผศ.  (ภาควิชานิวเคลียร์

เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Experiment on gamma radition measurement นเรศร์ จันทร์ขาว ผศ.,  สมยศ ศรีสถิตย์ ผศ.  (ภาควิชานิวเคลียร์

เทคโนโลยี จุฬาฯ)

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยาย / ผู้คุมปฎิบัติการจากหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี



หัวข้อ ผู้บรรยาย / ผู้คุมปฎิบัติการ

Alpha and Beta measurement ธนัญชัย พิรุณพันธ์,  นเรศร์ จันทน์ขาว ผศ., สมยศ ศรีสถิตย์ ผศ., อรรถ

พร ภัทรสุมันต์ (ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Alpha radiation measurement นเรศร์ จันทน์ขาว ผศ., สมยศ ศรีสถิตย์ ผศ.  (ภาควิชานิวเคลียร์

เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Analysis of 
3
H and 

32
P using LSC พีระศักดิ� สุนทรนนท์, มณฑา ปุณณชัยยะ, นิคม ประเสริฐเชี�ยวชาญ

Application of radiation and radioisotope ชัชวาล  ไกรลักษณวราภา

Assessment of occupational exposure due to intakes 

of radionuclides

พิสิฎฐ์  สุนทราภัย, เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์

Basic concepts for Monte Carlo calculation in 

shielding application/ design

ปริวรรต  เสียงสนั�น

Basic concepts for radiation shielding จรูญ วรวาส

Basic nuclear physics สมพร  จองคํา ดร.

Beta radiation measurement นเรศร์ จันทน์ขาว ผศ.,  อรรถพร ภัทรสุมันต์ (ภาควิชานิวเคลียร์

เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Biological effects of ionizing radiation จารุณีย์  ทองผาสุก ดร.

Contamination monitoring and decontamination ปัญญา นวลจันทร,์  มณฑา ปุณณชัยยะ

Determination of personal dose equivalent for 

external exposure by TLD

วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ, วิทิต ผึ�งกัน, วิมาลย์ ทองมิตร

Environmental radioactivity วราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ

External radiation dosimetry อรรถพร  ภัทรสุมันต์  (ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Fundamental of radiation protection สุวัฒน์  บุนนาค

HPLC demonstration นิภาวรรณ ปรมาธิกุล,  อังคนันท์  อังกุรรัตน์

Measurement of atmospheric radioactivity สุนทร โกมลศุกร์

Measurement of leakage dose equivalent rate พีระศักดิ� สุนทรนนท์

Measurement of radioactive dust concentration in air คูณ/รชต สุทธศิริ

Measurement of radioactive gas สุนทร โกมลศุกร์,  อําไพ สุขบําเพิง

Measurement radioactive substances in soil สุชิน  อุดมสมพร

Operational radiation monitoring คูณ/รชต สุทธศิริ,  วราภรณ์ วานิชสุขสมบัติ

Organization of radiation protection programme พูลสุข  พงษ์พัฒน์

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยทางรังสีภายใต้ข้อตกลงเพื�ออนุวัตการ

ระหว่างสํานักงานฯ  และสถาบันวิจัยทางด้านพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี�ปุ่น

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยาย / ผู้คุมปฎิบัติการ



หัวข้อ ผู้บรรยาย / ผู้คุมปฎิบัติการ

Principle of radiation shielding จรูญ วรวาส

Radiation detection and measurement สุวิทย์  ปุณณชัยยะ

Radiation detection by all (several)  types of  survey 

meter

กุศล ศรีชม,  จรูญ วรวาส

Radiation detection using survey meters สุนทร โกมลศุกร์

Radiation generating machine สุรัตน์ วินิจสร  (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)

Radiation hazard จารุณีย์  ทองผาสุก  ดร.

Radiation measurement นเรศร์ จันทน์ขาว ผศ.,  สมยศ ศรีสถิตย์ ผศ.,  อรรถพร ภัทรสุมันต์ 

(ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาฯ)

Radioactive substances in environmental samples ศศิพันธ์ ณ สงขลา, สุชิน อุดมสมพร

Radioactive substances in soil ศศิพันธ์ ณ สงขลา

Radioactive waste management ปฐม  แหยมเกตุ

Radiological emergency and preparedness กิตติพงษ์ สายหยุด,  สมบุญ จิรชาญชัย

Recent development of radiation protection วราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ

Record keeping เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์, วราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ

Regulation and practices on transportation of 

 

สมบุญ  จิรชาญชัย

Risk assessment กนกรัชต์ ตียพันธ์ ดร., กิตติพงษ์  สายหยุด, จารุณีย์  ทองผาสุก ดร., 

นิภาวรรณ ปรมาธิกุล

Safe handling of radiation and radioisotopes สุชิน อุดมสมพร

Safety manual ธงชัย  สุดประเสริฐ

Sealed and unsealed sources : Utilization and general 

problems

พูลสุข  พงษ์พัฒน์

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยาย / ผู้คุมปฎิบัติการ หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับเจ้าหน้าทีความปลอดภัย

ทางรังสี ฯ (ต่อ)



หัวข้อ ผู้บรรยาย

การควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสี จรูญ  วรวาส

การชําระล้างความเปรอะเปื�อนทางรังสีและการจัดการ

กากกัมมันตรังสี

ปฐม  แหยมเกตุ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย สมพร  จองคํา ดร.

การใช้ประโยชน์จากรังสีและอันตรายอันอาจเกิดจาก

รังสี

ชัชวาล ไกรลักษณวราภา

การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ�งแวดล้อม วราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ

การป้องกันอันตรายจากรังสี กนกรัชต์ ตียพันธ์, กิตติศักดิ�  ชินอุดมทรัพย์, ชัชวาล  ไกรลักษณวราภา

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี สุวัฒน์  บุนนาค

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี

สุรพงษ์  พิมพ์จันทร์

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับรังสีและกัมมันตภาพรังสี บรรจง หวังเจริญรุ่ง, สมพร จองคํา ดร., อริษฎ์  ศิรินันทวิทย์

ผลของรังสีต่อสิ�งมีชีวิต สุนทร  โกมลศุกร์

มาตรการควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ปานจิต  ฐานีพานิชสกุล ดร.

ระเบียบบริหารในการป้องกันอันตรายจากรังสี สุนทร  โกมลศุกร์

ระเบียบปฎิบัติและการควบคุมสารกัมมันตรังสีใน

ประเทศไทย

ชัชวาล ไกรลักษณวราภา, เพ็ญทิพย์  คุณารักษ์

สาธิตการใช้เครื�องมือวัดรังสีเพื�อการป้องกันอันตราย กิตติศักดิ�  ชินอุดมทรัพย์, จรูญ วรวาส,  สุนทร โกมลศุกร์

หน่วยวัดและเครื�องมือวัดทางรังสี วราภรณ์  วานิชสุขสมบัติ

อันตรายอันอาจเกิดจากรังสีและการควบคุม กนกรัชต์  ตียพันธ์ ดร.

อุบัติเหตุทางรังสีและแผนระงับภัย ปฐม  แหยมเกตุ

หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายหลักสูตรความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี



หัวข้อวิชา / ผู้บรรยายหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสําหรับการใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี  

หัวข้อ ผู้บรรยาย

การควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสี สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

การใช้ประโยชน์จากรังสีและอันตรายอันอาจเกิดจาก

รังสี

ชัชวาล  ไกรลักษณวราภา, เพ็ญทิพย์  คุณารักษ์, สมบุญ  จิรชาญชัย, 

สุนทร โกมลศุกร์, สุวัฒน์ บุนนาค

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับรังสี สุรพงษ์  พิมพ์จันทร์ , สุนันทา  ภัทรชาคร

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับรังสีและกัมมันตภาพรังสี บรรจง  หวังเจริญรุ่ง

ระเบียบปฎิบัติและการควบคุมสารกัมมันตรังสีใน

ประเทศไทย

ชัชวาล  ไกรลักษณวราภา, เพ็ญทิพย์  คุณารักษ์, สมบุญ  จิรชาญชัย, 

สุวัฒน์ บุนนาค

สาธิตการใช้เครื�องมือวัดรังสีเพื�อการป้องกันอันตราย โกมล เซียสกุล, คูณ  สุทธศิริ, พีระศักดิ�  สุนทรนนท์, สุนทร โกมลศุกร์,

 สุวัฒน์ บุนนาค



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 

   รายช่ือบุคลากรสํานักงานฯ ทีเ่ข้าอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



หมายเหตุ ไม่นับรวมผู้ที�สอบไม่ผ่าน

ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

1 นส. กนกพร พรขจรเดชสกุล 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

2 นาง กนกพร บุญศิริชัย 2 30 18-29 เมษายน  2548

3 นาย กนกพล วรรณนาค 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

4 นส. กมลพร ภักดี 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

5 นส. กรกช ลีลาสินธุชัย 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

6 นส. กรรณิการ์ แดนลาดแก้ว 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

7 นาย กฤษฎา ถิ�นทับปุด 2 18 19 -30 มกราคม 2541

8 นาย ก่อเกียรติ สุขรอด 1 39 9 - 13 มิถุนายน 2546

9 นาย ก่อเกียรติ สุขรอด 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

10 นส. กัลยา ช่างเครื�อง 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

11 นส. กาหลง อุ่ยยะเสถียร 2 28 8-19 มีนาคม 2547

12 นาย กําพล แต้พานิช 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

13 นาย กิตติพงษ์ สายหยุด 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

14 นาย กิตติศักดิ� บริบูรณ์สกุลสุข 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

15 นาย กิตติศักดิ� ชัยสรรค์ 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

16 นาย กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

17 นาย กิตติศักดิ� ชินอุดมทรัพย์ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

18 นส. กิรณา อัครธนาธร 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

19 นส. กีรติ ศรวัฒนะ 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

20 นาย กุศล ศรีชม 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

21 นส. เกศินี เหมวิเชียร 2 28 8-19 มีนาคม 2547

22 นาย เกษม ดีศรี 1 18 16 – 20 ตุลาคม  2538

23 นาย เกษม ดีศรี 2 14 15 -26 มกราคม 2539

24 นาย เกียรติชัย มานุวงศ์ 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

25 นาย เกียรติพงษ์ คําดี 2 29 19-30 กรกฎาคม 2547

(พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2549)

ชื�อ - สกุล

                                                                                                                                                                  ผนวก 

   รายชื�อบุคลากรสํานักงานฯ ที�เข้าอบรม

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2     และระดับ 3



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

26 นาย เกียรติยศ เพ็ชรอําไพ 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

27 นาย เกียรติยศ เพ็ชรอําไพ 2 31 4 - 15 กรกฎาคม 2548

28 นาย โกมล แพงทรัพย์ 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

29 นาย โกมล เซียสกุล 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

30 นาย โกศล มุมบ้านเซ่า 1 5 29 เมษายน – 3  พฤษภาคม  2534

31 นาย โกศล มุมบ้านเซ่า 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

32 นาย ไกรรัก อุทัยสา 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

33 นส. ขวัญจิรา กาบดี 1 32 4 – 8 มิถุนายน  2544

34 นส. คณิตา วัฒนะกิจ 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

35 นาย คนึง มณีรัตน์ 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

36 นาย คมศักดิ� หนุนเพ็ชร 2 28 8-19 มีนาคม 2547

37 นาย คําแดง พวงจินดา 1 12 1 – 25  มิถุนายน  2536

38 นาย คําแดง พวงจินดา 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

39 นาย คูณ สุทธศิริ 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

40 นาง งามนิจ เสริมเกียรติพงศ์ 2 31 4 - 15 กรกฎาคม 2548

41 นส. จตุพร นันทวรศิสป์ 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

42 นส. จรัสศรี สําราญ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

43 นาย จรูญ วรวาส 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

44 นาย จักรชัย พรหมศรีสุข 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

45 นาย จักรพงษ์ หากิจจา 1 29 10 – 14 มกราคม  2543

46 นส. จันทนี แจ่มแสงทอง 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

47 นส. จันทรา ไอศวรรยานนท์ 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

48 นส. จารุณี พรมแสน 2 32 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

49 นาย จารุเดช วาดวิไล 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

50 นส. จารุรัตน์ เอี�ยมศิริ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

51 นาย จิตเกษม พัฒนาศิริ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

52 นส. จิตติมา เอี�ยมสมบูรณ์ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

53 นาย จิตรพันธ์ อินทร์เอียด 2 29 19-30 กรกฎาคม 2547

ชื�อ - สกุล

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2    และระดับ 3   (ต่อ)



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

54 นส. จินตนา ก้าวรบ 1 41 7-11 มิถุนายน 2547

55 นาย จิภวัตร์ แช่มช้าง 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

56 นาย จิระพงศ์ รอดภาษา 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

57 นาย จีรวัจน์ อีซอ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

58 นาย เจน อินนุ่มพันธ์ 1 8 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม   2535

59 นาย เจน อินนุ่มพันธุ์ 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

60 นาย เจริญ ยินดีรัมย์ 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

61 นาย เจริญ คําหล้า 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

62 นส. เฉลิมขวัญ ทวิชศรี 1 14 6 – 10  มิถุนายน   2537

63 นส. เฉลิมขวัญ ทวิชศรี 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

64 นาย เฉลิมฤทธิ� สีตะโสภา 1 30 21 – 25 สิงหาคม  2543

65 นาย เฉลิมศักดิ� บุญปกครอง 1 24 2 – 6 มิถุนายน  2540

66 นาย เฉลิมสิน เพิ�มเติมสิน 2 18 19 -30 มกราคม 2541

67 นาย เฉลียว กลิ�นกมล 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

68 นส. ชนัดดา ศรีเตชะ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

69 นาย ชวาลกิตติ� สุขสําราญ 1 38 10 – 14 กุมภาพันธ์  2546

70 นาย ชัยยุทธ สิทธิชัย 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

71 นาย ชัยสิทธิ� สุขเจริญ 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

72 นาย ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

73 นส. ชานิดา จุ้ยเจริญ 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

74 นส. ชื�นสุมณ เจริญรุ่งวรรธนะวัฒน 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

75 นาย ชูเกียรติ พรชัยนพกรณ์ 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

76 นาย ชูเกียรติ พรชัยนพกรณ์ 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

77 นาย เชาวลิต แจ้งอักษร 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

78 นส. ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

79 นส. ฐิติมา จิยะวรนันท์ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

80 นาย ณรงค์ ธรรมสัตย์ 1 15 17 – 21 ตุลาคม  2537

81 นาย ณรงค์ ธรรมสัตย์ 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

ชื�อ - สกุล

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

82 นาย ณรงค์ศักดิ� ศรีเชษฐา 1 13 8 – 12 พฤศจิกายน  2536

83 นาย ณรงค์ศักดิ� ศรีเชษฐา 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

84 นาย ณรงค์ศักดิ� จันทรานนท์ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

85 นาย ณรงค์สิทธิ� อ่องศรี 1 11 4 – 18 มกราคม  2536

86 นส. ณัชกานต์ เผ่าเพ็ง 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

87 นส. ดารุณี กลขุนทด 2 6 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2535

88 นส. ดุษฎี รัตนพระ 2 18 19 -30 มกราคม 2541

89 นส. เดือนดารา มาลาอินทร์ 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

90 นาย โดม พันธุนะ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

91 นส. ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล 2 18 19 -30 มกราคม 2541

92 นาย ทนงศักดิ� เพ็ญบุญมี 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

93 นาย ทวีเทพ ทองคํา 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

94 นาย ทศดล สันถวไมตรี 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

95 นาย ทศพร พัสดุ 1 38 10 – 14 กุมภาพันธ์  2546

96 นาย ทศพร คงเกิด 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

97 นาย ทศพร พัสดุ 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

98 นาย ทศพล แทนรินทร์ 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

99 นาย ทองคูณ พันธ์ขาว 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

100 นส. ทัศนีย์ สายเงิน 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

101 นส. ทิพย์นันท์ งามประหยัด 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

102 นาย ทิษณุ สว่างศรี 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

103 นาย ธนรรจน์ แสงจันทร์ 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

104 นส. ธนวรรณ แจ่มสุวรรณ 1 44 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2548

105 นส. ธนาภรณ์ ศรีแก้ว 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

106 นส. ธนิตา เซ็งเพรียว 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

107 นาย ธวัช อินทรสังข์ 1 6 5 – 9  สิงหาคม  2534

108 นาย ธวัช จันทร์ฉาย 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

109 นาย ธวัชชัย เต็งชัยภูมิ 1 47 24-28 เมษายน  2549

ชื�อ - สกุล

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

110 นาย ธวัชชัย อิทธิพูนธนากร 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

111 นาย ธานินทร์ เต็งยี� 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

112 นาย ธานินทร์ เต็งยี� 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

113 นาย ธาราวัตร อติเปรมานนท์ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

114 นาย ธิติ เรืองสีสําราญ 1 40 26-30 มกราคม 2547

115 นาย ธีรพัฒน์ สายสมาน 2 18 19 -30 มกราคม 2541

116 นาย ธีรวุธ ปึกขาว 1 25 25 – 29  สิงหาคม  2540

117 นาย นคร บริสุทธิ� 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

118 นาย นครินทร์ พรายมี 2 18 19 -30 มกราคม 2541

119 นส. นงค์นุช แจ้งสว่าง 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

120 นาย นพดล ศรีพุทธา 1 28 16 – 20 สิงหาคม  2542

121 นาย นพพร ยิ�มแฉล้ม 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

122 นส. นภารัตน์ มัดสมบูรณ์ 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

123 นาย นราธิป พรหมจิตต์ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

124 นาย นรินทร์ คล้ายสุบรรณ 1 12 1 – 25  มิถุนายน  2536

125 นาย นรินทร์ คล้ายสุบรรณ 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

126 นส. นฤมล เนรมิตมานสุข 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

127 นาย นฤมิตร นคราวงศ์ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

128 นส. นวพร แทนบุญ 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

129 นาย นวภัทร์ ขันธ์ต้นธง 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

130 นส. นัฑฐิยา วงษ์ศราพันธ์ชัย 1 45 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548

131 นส. นันทวรรณ ยะอนันต์ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

132 นส. นาฎนลิน ศาสตรี 2 14 15 -26 มกราคม 2539

133 นส. นารี ตาลพรศรี 1 25 25 – 29  สิงหาคม  2540

134 นส. นารีลักษณ์ ทองเนียม 1 31 8 – 12 มกราคม  2544

135 นาย นิคม ประเสริฐเชี�ยวชาญ 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

136 นาย นิตินัย เนียมขันธ์ 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

137 นาย นิพัฒน์ เขาทอง 1 35 20 – 24 พฤษภาคม  2545

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

138 นาย นิพัทธ์ เขาทอง 2 28 8-19 มีนาคม 2547

139 นส. นิภา เลขสุนทรากร 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

140 นาย นิยม สุทําเลา 1 6 5 – 9  สิงหาคม  2534

141 นาย นิรันดร์ วินิชาคม 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

142 นส. นิลรัตน์ สุเมธี 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

143 นาย นิวัติ เพ็ญกุล 1 16 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2538

144 นส. บรรทม โสลา 1 47 24-28 เมษายน  2549

145 นาย บัญชา เจริญมาก 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

146 นส. บุญฉวี ศรีหมอก 2 18 19 -30 มกราคม 2541

147 นาย บุญมี สีพานวงศ์ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

148 นาย บุญเลิศ ศรีบุญ 1 16 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2538

149 นาย บุญเลิศ สวนมะม่วง 1 28 16 – 20 สิงหาคม  2542

150 นาย บุญเลิศ ศรีบุญ 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

151 นาย บุญเลิศ สวนมะม่วง 2 32 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

152 นส. บุญอุมา เชาวน์ฤทธิ� 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

153 นส. บุษบา ยศวังใจ 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

154 นาย ปพน เผือกคะเชนทร์ 2 32 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

155 นส. ปรวรรณ เศวตเวชากุล 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

156 นาย ประชา นาดี 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

157 นาย ประทวน เปลี�ยนสกุล 1 35 20 – 24 พฤษภาคม  2545

158 นาย ประพนธ์ ปรานโสภณ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

159 นาย ประพัทธ์ คุณกําจร 1 7 6 – 10 มกราคม  2535

160 นาย ประพัทธ์ คุณกําจร 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

161 นาง ประภัสสร ใจใส 1 37 25 – 29  พฤศจิกายน  2545

162 นส. ประภาพร โคตรโนนกอก 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

163 นาย ประเสริฐ ทองลิ�ม 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

164 นส. ปรานอม คงเพ็ชร์ 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

165 นาย ปริวรรต เสียงสนั�น 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

166 นาย ปรีชา พิกุลเกต 1 21 24 – 28 มิถุนายน  2539

167 นส. ปัญชลี ประคองศิลป์ 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

168 นาย ปัญญา เหมลา 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

169 นาย ปัญญา นวลจันทร์ 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

170 นาย ปัญญา เหมลา 2 28 8-19 มีนาคม 2547

171 นส. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

172 นาย ปาพจน์ พรวนต้นไทร 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

173 นาย ปาพจน์ พรวนต้นไทร 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

174 นาง ปิยมาภรณ์ สี�สี 2 30 18-29 เมษายน  2548

175 นส. ปิยะพร สิ�นโศรก 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

176 นาย ปิยะเมธ สุทธา 1 37 25 – 29  พฤศจิกายน  2545

177 นาย ผิว ทวีสุข 1 5 29 เมษายน – 3  พฤษภาคม  2534

178 นาย พงศธร พึ�งถิ�น 1 16 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2538

179 นาย พงศ์พันธ์ นาคแก้ว 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

180 นาง พจนา ภัทรดิลก 2 14 15 -26 มกราคม 2539

181 นาย พนม นุภาพ 1 36 15 – 19 กรกฎาคม   2545

182 นาย พนมเวทย์ ภูเกิดพิมพ์ 2 6 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2535

183 นส. พนิดา ศรีทิพย์ 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

184 นาย พรพจน์ โอวาทสกุล 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

185 นาย พลกฤษณ์ เฉิดฉาย 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

186 นาย พวงเพชร เจือจันทร์ 1 28 16 – 20 สิงหาคม  2542

187 นส. พะนอ รวยสูงเนิน 2 14 15 -26 มกราคม 2539

188 นาย พิเชษฐ์ ฤทธิ�แดง 1 13 8 – 12 พฤศจิกายน  2536

189 นาย พิทยา จรลี 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

190 นาย พิพัฒน์ แก้วธนาวิทย์ 1 28 16 – 20 สิงหาคม  2542

191 นาย พิพัฒน์ ศิริวัฒนกุล 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

192 นาย พิพัฒน์ บุญยัง 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

193 นาย พิภพ ธรรมธารัย 2 6 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2535

ชื�อ - สกุล

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

194 นาง พิมลวรรณ ทันตวิวัฒนานนท์ 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

195 นส. พิริยาธร สุวรรณมาลา 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

196 นส. พิศากร พิศาลกุล 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

197 นาย พีระศักดิ� สุนทรนนท์ 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

198 นาย พุฒิพงศ์ คชรินทร์ 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

199 นส. พูนสุข วงษ์ลี 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

200 นส. เพ็ญโฉม พจนธารี 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

201 นส. เพ็ญนภา เครือเขียว 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

202 นส. เพลินจิตร์ คําสุเรส 1 22 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน   2539

203 นาย ไพฑูรย์ สุขสวัสดิ� 1 24 2 – 6 มิถุนายน  2540

204 นาย ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

205 นาย ไพบูรณ์ เชื�อประทุม 1 25 25 – 29  สิงหาคม  2540

206 นาย ไพบูลย์ กลิ�นเกษร 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

207 นาย ไพบูลย์ กลิ�นเกษร 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

208 นาย ไพโรจน์ กล่อมยงค์ 1 21 24 – 28 มิถุนายน  2539

209 นาย ภัสกร อุทัยศรีผดุงกุล 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

210 นาย ภานุพงศ์ พินกฤษ 2 28 8-19 มีนาคม 2547

211 นาย ภานุวัฒน์ เวียงอินทร์ 1 29 10 – 14 มกราคม  2543

212 นาย ภาสกร เพิ�มบุญเกษมสุข 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

213 นาย ภูวนารถ ชุณหปราณ 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

214 นาง มณฑา ปุณณชัยยะ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

215 นาย มนชัย คําสาลี 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

216 นาย มนัส อุไรรัตน์ 1 8 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม   2535

217 นาย มนัส แก้วสมนึก 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

218 นาย มนัส อุไรรัตน์ 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

219 นส. มนัสนันท์ บุญทรงพงษ์ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

220 นส. มะยุรีย์ อุตตะมัง 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

221 นาย มานัส มาตรา 1 15 17 – 21 ตุลาคม  2537

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

222 นาย มานัส มาตรา 2 14 15 -26 มกราคม 2539

223 นส. มานี เจตต์จํานงค์ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

224 นส. มานี เจตน์จํานงค์ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

225 นาย มาโนทช์ ฉิมทิน 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

226 นาย มีชัย เหลืองอภิชาตกุล 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

227 นส. โมฬีพัณณ์ ศรีอรัญ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

228 นาย ไมตรี ศรียา 2 18 19 -30 มกราคม 2541

229 นาย ยงยุทธ์ อัมเทศ 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

230 นาย ยุทธนา ตุ้มน้อย 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

231 นาย ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ� 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

232 นาย โยเอล ประเดิมวงศ์ 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

233 นาย โยเอล ประเดิมวงศ์ 2 20, 24 17 - 28 มกราคม 2543,  21 

มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

234 นส. รติรส เภรีภาส 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

235 นาย รพี โรจนอุไร 2 18 19 -30 มกราคม 2541

236 นาย รักชาติ อ่วมสุข 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

237 นาย รังสรรค์ ฝ่าจันทร์ 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

238 นาย รัชชัย ฟุ้งกลิ�น 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

239 นส. รัตนาภรณ์ ชอบเพราะ 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

240 นาย รุ่งธรรม ทาคํา 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

241 นาย รุ่งเพ็ชร โทนทัย 1 35 20 – 24 พฤษภาคม  2545

242 นาย รุจพันธ์ เกตุกลํ�า 2 18 19 -30 มกราคม 2541

243 นส. รุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

244 นส. เรณุพัฒน์ เรืองดิษฐ์ 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

245 นาย เริงรบ คุณหิรัญ 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

246 นาย ละเอียด คําขํา 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

247 นส. วชิราภรณ์ ผิวล่อง 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

248 นส. วดี วิชัยดิษฐ์ 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

249 นาย วรพจน์ รัตนานุวัตร 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

250 นาย วรรณทิพย์ คําแป้น 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

251 นส. วรรณภา ช่ออบเชย 1 42 16-20 สิงหาคม 2547

252 นส. วรรณิภา เพี�ยนภักตร์ 2 18 19 -30 มกราคม 2541

253 นส. วรรณี ศรีนุตตระกูล 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

254 นส. วรัญญา ภิบาลวงษ์ 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

255 นส. วราภรณ์ ลามศรีจันทร์ 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

256 นส. วราภรณ์ ลามศรีจันทร์ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

257 นาย วราวุธ ขจรฤทธิ� 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

258 นส. วละญาภรณ์ ทองพันธ์ 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

259 นาง วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

260 นาย วัชระ สุขแสวง 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

261 นาย วัฒนพงศ์ คงคาน้อย 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

262 นาย วัฒนพงศ์ คงคาน้อย 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

263 นาย วันชัย สอนสืบ 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

264 นส. วันดี ดวงตา 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

265 นส. วันเพ็ญ รังไสว 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

266 นาย วัลลภ คมขํา 1 47 24-28 เมษายน  2549

267 นาย วาทิน ทองดี 2 17 1 - 12 กันยายน 2540

268 นส. วารุณี เตยโพธิ� 1 26 18 – 22  พฤษภาคม  2541

269 นส. วารุณี เตยโพธิ� 2 18 19 -30 มกราคม 2541

270 นาย วิจิตร วงศ์วรินทราเมธี 1 37 25 – 29  พฤศจิกายน  2545

271 นส. วิจิตรา ไพรคณะฮก 1 10 5 – 9  ตุลาคม   2535

272 นส. วิจิตรา ไพรคณะฮก 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

273 นส. วิชชุดา ซิงค์ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

274 นาย วิชัย ภูริปัญญาวนิช 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

275 นาย วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์ 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

276 นาย วิเชียร รตนธงชัย 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

277 นาย วิทยา ชัยบุรินทร์ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

278 นาย วิทิต ผึ�งกัน 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

279 นาย วิทูร เขม้นเขตการณ์ 1 22 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน   2539

280 นาย วิรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 1 25 25 – 29  สิงหาคม  2540

281 นส. วิราณี เอี�ยมสําอางค์ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

282 นส. วิไล รัตนพันธ์ 1 11 4 – 18 มกราคม  2536

283 นส. วิไลวรรณ ตันจ้อย 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

284 นาย วิวัฒน์ แสนมา 1 21 24 – 28 มิถุนายน  2539

285 นาย วิษณุ กมลวิทย์ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

286 นาย วุฒิชัย จันทรโชติ 2 32 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

287 นาย วุฒิเดช ธรฤทธิ� 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

288 นาย วุฒิศักดิ� ไตรภพชัยกุล 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

289 นาย ศรวุธ วิรัตนจันทร์ 1 24 2 – 6 มิถุนายน  2540

290 นาง ศรีสวรรค์ สมคิด 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

291 นส. ศศิธร ฐิติเพชรกุล 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

292 นาย ศักดิ�ชัย แก้วใจรักษ์ 1 21 24 – 28 มิถุนายน  2539

293 นส. ศิธร ปถมสาคร 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

294 นาย ศิริพงษ์ ทองโปร่ง 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

295 นส. ศิริพร พุ่มไสว 1 29 10 – 14 มกราคม  2543

296 นส. ศิริพร พุ่มไสว 2 31 4 - 15 กรกฎาคม 2548

297 นาง ศิริลักษณ์ ฟักอุดม 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

298 นส. ศิริลักษณ์ สิงห์เพชร 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

299 นาย ศึกษิต แสงแก้ว 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

300 นส. ศุภมัทรี บุญประภพ 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

301 นาย ศุภมิตร ขวัญวงษ์ 1 42 16-20 สิงหาคม 2547

302 นาย สกนธ์ รัตนบุษยาพร 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

303 นาย สงกรานต์ มั�นสอน 1 16 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2538

ชื�อ - สกุล

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

304 นาย สงกรานต์ มั�นสอน 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

305 นาย สถาบัน วงศ์หน่อ 1 36 15 – 19 กรกฎาคม   2545

306 นาย สถาพร น้อยศรี 1 25 25 – 29  สิงหาคม  2540

307 นาย สมเกียรติ โพธิ�ทอง 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

308 นาย สมเจตน์ สุดประเสริฐ 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

309 นาย สมชาย พงษ์เกษม 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

310 นาย สมชาย กิจสุวรรณกุล 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

311 นาย สมเดช บูรณะภัณฑ์ 1 12 21 – 25  มิถุนายน  2536

312 นาย สมบัติ โสโพนสา 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

313 นาย สมบูรณ์ มีภู่ 1 42 16-20 สิงหาคม 2547

314 นาย สมบูรณ์ กลิ�นจันทร์กลั�น 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

315 นาย สมพร คีรีฉัตรทนต์ 1 42 16-20 สิงหาคม 2547

316 นาย สมภพ ลัคนากาล 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

317 นาย สมภพ ลัคนากาล 2 16 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2540

318 นาย สมยศ ปรุงเมือง 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

319 นาย สมศักดิ� เอารัตน์ 1 12 1 – 25  มิถุนายน  2536

320 นาย สมศักดิ� เกตุมณี 1 22 28  ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน   2539

321 นาย สมาน อิงไธสง 1 5 29 เมษายน – 3  พฤษภาคม  2534

322 นาย สมาน อิงไธสง 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

323 นาย สัญญา เทศทอง 1 30 21 – 25 สิงหาคม  2543

324 นาย สัญญา เทศทอง 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

325 นาย สันติ จังพานิช 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

326 นาย สันติ เดชบุรัมย์ 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

327 นาย สัมฤทธิ� จริงจิตร 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

328 นาย สัมฤทธิ� กิตติพยัคฆ์ 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

329 นาง สาคร พงษ์เกษม 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

330 นาย สาธิต วงษ์ชีรี 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

331 นาย สิทธิพร ชัยโสม 1 46 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

332 นาง สิรินาฎ เลาหะโรจนพันธ์ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

333 นส. สิริรัตน์ กรีพร 1 47 24-28 เมษายน  2549

334 นส. สิริลักษณ์ ลําเจียกเทศ 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

335 นส. สุกัญญา อินทร์สวัสดิ� 2 13 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2538

336 นาย สุขใจ เกียรติศักดิ�พัฒนา 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

337 นส. สุจิตรา แสนสาคร 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

338 นส. สุจินตนา กองทอง 2 23 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2544

339 นาย สุชาติ แซ่แต้ 2 30 18-29 เมษายน  2548

340 นส. สุดคนึง พุ่มเข็ม 2 14 15 -26 มกราคม 2539

341 นาย สุทธิพงษ์ บุญมาก 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

342 นาย สุทธิพัฒน์ ฟื�นมา 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

343 นาย สุนทร โกมลศุกร์ 3 1 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2535

344 นาง สุนทรี แสงเงิน 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

345 นส. สุนันทา ภูงามนิล 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

346 นส. สุนิสา พลบม่วง 1 37 25 – 29  พฤศจิกายน  2545

347 นส. สุนิสา พลบม่วง 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

348 นส. สุนีรัตน์ เวคะพันธ์ 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

349 นส. สุนีรัตน์ เวคะพันธ์ 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

350 นส. สุพร อภัยรัตน์ 1 47 24-28 เมษายน  2549

351 นาย สุพร ลีจีรจําเนียร 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

352 นาย สุพล แดนกะไสย 1 38 10 – 14 กุมภาพันธ์  2546

353 นาย สุพล คันฉ้อง 1 11 4 – 18 มกราคม  2536

354 นาย สุพล คันฉ้อง 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

355 นส. สุพัตรา ถนอมวงศ์ 1 30 21 – 25 สิงหาคม  2543

356 นส. สุพัตรา ลักษมีมณีรัตน์ 1 42 16-20 สิงหาคม 2547

357 นส. สุพัตรา เทียบเทียม 2 24 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545

358 นส. สุพัตรา เจียรวิริยะนาถ 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

359 นาย สุภัทรพงศ์ นวลชื�น 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

360 นส. สุภาพรรณ ศรีสุขโข 1 29 10 – 14 มกราคม  2543

361 นส. สุภาพรรณ ศรีสุขโข 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

362 นาย สุมนต์ ปะเสระกัง 1 21 24 – 28 มิถุนายน  2539

363 นส. สุมาลี สุขหาญ 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

364 นาย สุรชัย แนวถาวร 1 24 2 – 6 มิถุนายน  2540

365 นาย สุรเชษฐ์ ชิตกุล 1 19 8 – 12 มกราคม   2539

366 นาย สุรเดช ภัทรวิเชียร 1 10 5 – 9  ตุลาคม   2535

367 นาย สุรนาท วงศ์พรหมชัย 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

368 นาย สุรพงษ์ ขุนทอง 1 11 4 – 8  มกราคม  2536

369 นาย สุรพงษ์ ขุนทอง 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

370 นาย สุรวัฒน์ คํารัตน์ 2 6 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2535

371 นาย สุรศักดิ� สัจจบุตร 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

372 นาย สุรศักดิ� ละลอกนํ�า 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

373 นาย สุรสิทธิ� เพาะบุญ 1 41 7-11 มิถุนายน 2547

374 นาย สุรัตน์ มีขันทอง 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

375 นาย สุริยะ ปัจฉา 2 9 16 - 27 สิงหาคม 2536

376 นส. สุวณี แพรอินทร์ 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

377 นาย สุวัชชัย สิมลี 1 29 10 – 14 มกราคม  2543

378 นส. สุวิมล รัตโนดม 2 18 19 -30 มกราคม 2541

379 นส. สุวิมล แก้วพิลา 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

380 นาย เสกสิทธิ� สิงห์อุไร 1 41 7-11 มิถุนายน 2547

381 นาย เสกสิทธิ� สิงห์อุไร 2 33 17-28 กรกฎาคม 2549

382 นาย เสนอ สมบูรณ์ 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

383 นส. เสาวนีย์ กรีพร 1 41 7-11 มิถุนายน 2547

384 นาง เสาวพงศ์ เจริญ 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

385 นส. หริเนตร มุ่งพยาบาล 2 21 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2543

386 นาย อดิศักดิ� ปัญญานุช 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

387 นส. อนงค์ ชื�นสมบัติ 1 44 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2548

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

388 นาย อนันต์ โอมณี 1 43 14-18 กุมภาพันธ์ 2548

389 นาย อนันตชัย เพชรรักษ์ 1 28 16 – 20 สิงหาคม  2542

390 นาย อนันตชัย เพชรรักษ์ 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

391 นาย อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว 1 45 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548

392 นาย อนุรักษ์ บุนนาค 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

393 นาย อภิชาติ กงเพชร 1 27 11 – 15  มกราคม  2542

394 นาย อภิชาติ แสนสม 2 28 8-19 มีนาคม 2547

395 นาย อภิเชษฐ์ โรจนบุรานนท์ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

396 นาย อภิเชษฐ์ มณีวงษ์ 2 31 4 - 15 กรกฎาคม 2548

397 นส. อภิญญา ดวงจันทร์ 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

398 นส. อมรรักษ์ ประเวศทองโสภณ 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

399 นส. อรดี ยาคุ้มภัย 2 1 24 เมย.-4 พค. 2532

400 นส. อรพรรณ ถาวรศิลสุระกุล 2 22 15 - 26 มกราคม 2544

401 นส. อรรจยา มาลากรอง 1 8 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม   2535

402 นส. อรรจยา มาลากรอง 2 11 25 - 29 สิงหาคม 2537

403 นส. อรวัลภ์ สุขสุเดช 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

404 นส. อรัญญา สุวดิษฐ์ 2 14 15 -26 มกราคม 2539

405 นาย อรุณ ค้าดี 1 6 5 – 9  สิงหาคม  2534

406 นาย อรุณศักดิ� สโมสร 2 12 16 - 27 มกราคม 2538

407 นส. อลิส ลีธวัชชัย 2 32 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549

408 นาง อังคนันท์ อังกุรรัตน์ 2 10 17 - 28 มกราคม 2537

409 นส. อังศุมาลิน อินแตง 2 26 24 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2546

410 นาง อัจฉรา พัฒนทรัพย์ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

411 นาง อัจฉรา พัฒนทรัพย์ 2 25 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2545

412 นส. อัฌชมา พงศ์ธเนศวร 2 14 15 -26 มกราคม 2539

413 นส. อัมพิกา อภิชัยบุคคล 2 15 19 - 30 สิงหาคม 2539

414 นาย อารักษ์ วิทิตธีรานนท์ 2 1 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2532

415 นส. อารีรักษ์ คําน้อย 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� ระดับ รุ่นที� วันเดือนปี

416 นาย อํานาจ นุกูลธรรม 1 24 2 – 6 มิถุนายน  2540

417 นาย อํานาจ แก้วแสง 1 47 24-28 เมษายน  2549

418 นาย อําไพ สุขบําเพิง 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

419 นส. อําไพ อังสุนันทวิวัฒน์ 2 3 4 - 15 มิถุนายน 2533

420 นาย อิทธิเดช ปานพรหมมาศ 1 34 4 – 18 มกราคม  2545

421 นาย อิทธิเดช ปานพรหมมาศ 2 31 4 - 15 กรกฎาคม 2548

422 นาย อุดร ยังช่วย 2 7 17 - 28 สิงหาคม 2535

423 นส. อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 2 4 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2534

424 นส. อุษณีย์ สันตติวงษ์ไชย 2 20 17 - 28 มกราคม 2543

425 นส. อุษา กัลลประวิทย์ 2 2 15 - 25 สิงหาคม 2532

426 นาย เอกรัฐ จันทเกษร 2 19 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2541

427 นาย เอกรินทร์ เสถียรพงษ์ประภา 1 48 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549

428 นาย เอกสยาม ลือสวัสดิ� 2 27 18 - 29 สิงหาคม 2546

429 นาย เอนก สืบศรี 1 11  4 – 8  มกราคม  2536

430 นาย เอนก โคตรบุญเรือง 1 11  4 – 8  มกราคม  2536

431 นาย โอภาส อิสสระชัย 1 7 6 – 10 มกราคม  2535

432 นาย โอภาส อิสสระชัย 2 8 18 - 29 มกราคม 2536

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1    ระดับ 2   และระดับ 3   (ต่อ)

ชื�อ - สกุล



ที� รุ่นที�

1 นาย กําพล แต้พานิช 2 20-31 มีนาคม 2543

2 นาย กิตติศักดิ� ชัยสรรค์ 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

3 นาย เกษม ดีศรี 8 20 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2548

4 นส. จตุพร นันทวรศิลป์ 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

5 นาย จารุเดช วาดวิไล 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

6 นาย จิระพงศ์ รอดภาษา 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

7 นาง เฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

8 นาย ณรงค์ ธรรมสัตย์ 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

9 นาง ดารุณี พีขุนทด 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

10 นส. ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล 2 20-31 มีนาคม 2543

11 นาย ทศดล สันถวไมตรี 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

12 นส. ทิพย์นันท์ งามประหยัด 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

13 นาย ธนรรจ์ แสงจันทร์ 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

14 นาย ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

15 นาย ธีรพล มานุวงศ์ 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

16 นาย นครินทร์ พรายมี 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

17 นาย นฤพนธ์ เพ็ญศิริ 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

18 นาย นวภัทร์ ขันธ์ต้นธง 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

19 นาง นันทวรรณ จันทรประชุม 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

20 นส. นาฎนลิน ศาสตรี 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

21 นส. บุญฉวี ศรีหมอก 2 20-31 มีนาคม 2543

22 นาย ประชา นาดี 2 20-31 มีนาคม 2543

23 นส. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

24 นาย ปาพจน์ พรวนต้นไทร 3 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2543

(พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548)

หลักสูตรที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยทางรังสี  ภายใต้ข้อตกลงเพื�อ

อนุวัตการ ระหว่างสํานักงานฯ  และสถาบันวิจัยทางด้านพลังงานปรมาณูแห่งประเทศญี�ปุ่น

ชื�อ สกุล วันเดือนปี



ที� รุ่นที�

25 นส. ปิยะพร สิ�นโศรก 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

26 นส. เพ็ญนภา เครือเขียว 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

27 นาย มานัส มาตรา 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

28 นาง โมฬีพัณณ์ แดงประเสริฐ 8 20 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2548

29 นาย ไมตรี ศรียา 7 5-16 กรกฎาคม 2547

30 นาย โยเอล ประเดิมวงศ์ 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

31 นส. รัตนาภรณ์ ชอบเพราะ 2 20-31 มีนาคม 2543

32 นาง วรรณา เชื�ออินต๊ะ 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

33 นส. วรัญญา ภิบาลวงศ์ 8 20 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2548

34 นส. วันเพ็ญ รังไสว 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

35 นส. วารุณี เตยโพธิ� 2 20-31 มีนาคม 2543

36 นาย วิทิต ผึ�งกัน 4 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2544

37 นส. วิไลวรรณ ตันจ้อย 3 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2543

38 นาย วิษณุ กมลวิทย์ 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

39 นาย สกนธ์ รัตนบุษยาพร 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

40 นาย สมเจตน์ สุดประเสริฐ 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

41 นาย สมบูรณ์ โตอุตชนม์ 7 5-16 กรกฎาคม 2547

42 นาย สมาน อิงไธสง 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

43 นส. สุกัญญา อินทร์สวัสดิ� 3 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2543

44 นส. สุจิตรา แสนสาคร 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

45 นาย สุทธิพงษ์ บุญมาก 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

46 นาง สุนทรี แก้วผลึก 1 9-27 พฤศจิกายน 2541

47 นส. สุนันทา ภูงามนิล 7 5-16 กรกฎาคม 2547

48 นส. สุพัตรา เทียบเทียม 5 10 - 21 มิถุนายน 2545

49 นส. อภิสรา ยาคุ้มภัย 3 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2543

50 นส. อังศุมาลิน อินแตง 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

51 นาง อัจฉรา พัฒนทรัพย์ 6 19 - 30 พฤษภาคม 2546

52 นส. อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 7 5-16  กรกฎาคม 2547

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับเจ้าหน้าที�ความปลอดภัยทางรังสีฯ    (ต่อ)

ชื�อ สกุล วันเดือนปี



ที� รุ่นที�

1 นาย เกษม ขาวมณี 6 3 - 4 สิงหาคม 2538

2 นาย โกศล วรรณนาค 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

3 นาย คนึง มณีรัตน์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

4 นาง คํามัย จันทร์เพ็ง 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

5 นาย จรเมธ นาคสู่สุข 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

6 นาง จิรวดี วิทยาภรณ์ 3 4  มีนาคม 2536

7 นาย จุมพล บุญเพ็ชร์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

8 นาย เจริญ ทะนันไธสง 3 4  มีนาคม 2536

9 นาย ฉัตรมงคล ปะณะมณฑา 3 4  มีนาคม 2536

10 นาย ชัชชัย มหาสุภาพ 3 4  มีนาคม 2536

11 นาย ชาญ คําสะอาด 3 4  มีนาคม 2536

12 นาย ชูเกียรติ พรชัยนพกรณ์ 6 3 - 4 สิงหาคม 2538

13 นส. ฐิติพร พันธ์ขาว 6 3 - 4 สิงหาคม 2538

14 นาย ณรงค์ ธรรมสัตย์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

15 นาย ณรงค์ แพทอง 3 4  มีนาคม 2536

16 นาย ทวี หินอ่อน 3 4  มีนาคม 2536

17 นาย ทําเนียบ อ่อนอุ่น 3 4  มีนาคม 2536

18 นาย ทิวากรณ์ เสิกภูเขียว 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

19 นาย ธวัช จันทร์ฉาย 3 4  มีนาคม 2536

20 นาย นคร บริสุทธิ� 3 4  มีนาคม 2536

21 นาย นิวัติ เพ็ญกุล 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

22 นาย บุญเลิศ ห่วงรักษ์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

23 นาย ประกอบ ฟักสุขจิตร 3 4  มีนาคม 2536

24 นาย ประทวน เปลี�ยนสกุล 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

25 นาย ประยงค์ สมสาย 3 4  มีนาคม 2536

26 นาย ประเวศ แพรอินทร์ 3 4  มีนาคม 2536

27 นาย ประสงค์ ชุ่มดี 3 4  มีนาคม 2536

หลักสูตรความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี

(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543)

ชื�อ สกุล วันเดือนปี



ที� รุ่นที�

28 นาย ปรีชา โพธิ�พรหมศรี 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

29 นาย เผชิญชัย นมขุนทด 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

30 นาย พงษ์เดช วงษ์พันธุ์ 3 4  มีนาคม 2536

31 นส. พรทิพย์ เครือณรงค์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

32 นาย พรวน มณีรัตน์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

33 นาง พัชรี เพิ�มเพียรสิน 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

34 นาย พิพัฒน์ ตามชัยภูมิ 3 4  มีนาคม 2536

35 นาง พิศมัย อ่อนทิมวงศ์ 3 4  มีนาคม 2536

36 นส. เพลินจิตร์ คําสุเรส 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

37 นาย ไพฑูรย์ จันทร์เพ็ง 3 4  มีนาคม 2536

38 นส. ภัทราภรณ์ ทองโสภา 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

39 นาย ภาณุพงศ์ นาชิน 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

40 นาย มนตรี กุดปล้อง 3 4  มีนาคม 2536

41 นาย มานัส มาตรา 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

42 นาง รมณ ด้วงคําจันทร์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

43 นส. วราภรณ์ พรประสาทศิลป์ 6 3 - 4 สิงหาคม 2538

44 นาย วัชรินทร์ ปิ�นแสง 3 4  มีนาคม 2536

45 นาย วัฒนพงษ์ คงคาน้อย 6 3 - 4 สิงหาคม 2538

46 นาย วิทูร เขม้นเขตรการณ์ 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

47 นาย วิรัช กุญแจทอง 3 4  มีนาคม 2536

48 นส. วีณา ศิริชาติ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

49 นาย ศักดิ� สุดสาคร 3 4  มีนาคม 2536

50 นาย สถาพร น้อยศรี 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

51 นาย สถาพร ยิ�มแฉล้ม 3 4  มีนาคม 2536

52 นาย สมเดช บูรณะภัณฑ์ 3 4  มีนาคม 2536

53 นาย สมทรง คําโคกสูง 3 4  มีนาคม 2536

54 นาย สมพร แป้นบาง 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

55 นาย สมศักดิ� เอารัตน์ 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

หลักสูตรความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี   (ต่อ)

ชื�อ สกุล วันเดือนปี



ที� รุ่นที�

56 นาย สมาน โพธิ�ทอง 3 4  มีนาคม 2536

57 นาย สรพงษ์ สุขสวัสดิ� 7 8 - 9 สิงหาคม 2539

58 นาย สํารวม เรืองศรีสําราญ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

59 นาย สิทธิพร ราชสมบัติ 3 4  มีนาคม 2536

60 นาง สุจิน อาจอารี 3 4  มีนาคม 2536

61 นาย สุชาติ เมฆมัน 3 4  มีนาคม 2536

62 นาย สุชาติ สุตนาม 3 4  มีนาคม 2536

63 นาย สุทิน เขียวรัตน์ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

64 นาง สุพร นมขุนทด 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

65 นาย สุภักดิ� กลางชะนีย์ 3 4  มีนาคม 2536

66 นาง สุรีรัตน์ แพรอินทร์ 3 4  มีนาคม 2536

67 นาย สุวรรณ งามศรี 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

68 นาย เหลือ สุขสวัสดิ� 3 4  มีนาคม 2536

69 นาย อนันต์ ทัพสุวรรณ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

70 นาง อรพินท์ ประทับกอง 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

71 นาย เอนก สุดสายใจ 5 3 - 4 สิงหาคม 2537

ที� รุ่น

1 นาย ณรงค์ แพทอง 3

2 นาย ปาพจน์ พรวนต้นไทร 3

3 นาย เหลือ สุขสวัสดิ� 3

18 - 19 มีนาคม 2535

18 - 19 มีนาคม 2535

18 - 19 มีนาคม 2535

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับการใช้สายล่อฟ้ากัมมันตรังสี

(พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542)

ชื�อ สกุล

หลักสูตรความรู้เบื�องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี   (ต่อ)

ชื�อ สกุล วันเดือนปี

วันเดือนปี
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