
 
รายนามผู(เข(าร+วมอบรมหลักสูตร 

มาตรฐานการป8องกันอันตรายจากรังส ี

วันที่  14 มกราคม 2562 

 

ลำดับ คำนำหน(า ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ 

1 นางสาว กนกวรรณ แสงศิร ิ  

2 นางสาว กนกวล ี พลกนิษฐ4  

3 นางสาว กรกมล  ประจำเชื้อ  

4 นางสาว กฤตยา  พุทธรักษา  

5 นาย คำพันธ4   พรมโสภา  

6 นางสาว จินตนา กองสำล ี  

7 นางสาว จิรากร   เจริญอาจขจร  

8 นางสาว จิราวรรณ   ฉายจรูญ  

9 นางสาว จุรีรัตน4   ยมนา  

10 นางสาว เจนจิรา   วรรณประโพธิ ์  

11 นางสาว ชณัฐกานต4   สืบเพ็ง  

12 นางสาว ชนิสตา   ศรีเมือง  

13 นาย ชยธร  สุทธิประภา  

14 นาย ชัยคม  เสงี่ยมจิตต4เกษม  

15 นาง ชุติมา   เวชรักษ4  

16 นางสาว ชุติมา  เรืองพิจิตร  

17 นาย ชูชีพ   วิชา  

18 นางสาว โชติกา  จำปาเงิน  

19 นาย ณธกร   ศิริทรานนท4  

20 นาย ณรงศักดิ ์   ชมวงษ4  
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21 นางสาว ณัฐกาญจน4    คงเมือง  

22 นางสาว ดรุณ ี วิวัฒน4บวรวงษ4  

23 นาย ต[นตระกูล  โพธิ์ทองงาม  

24 นาย ธนา. ภู]ประภาดิลก  

25 นางสาว ธารารัตน4   อ]อนอินทร4  

26 นาย ธีระวัฒน4   โต^ะยะเล  

27 นางสาว นงลักษณ4  นำนาผล  

28 เรือเอก นท ี เครือวัลย4  

29 นาย นพดล  อุบลสอาด  

30 นาย นพธีรา จิรกาลนุกุล  

31 ร.ต.อ. นเรศ   สุทธิศักดิ ์  

32 นาย นัฐพงษ4   มูลคำ  

33 นางสาว นิตยา   นาคเย  

34 นางสาว นิรมล  แสงทับ  

35 นาง บุปผา  สารรุกข4  

36 นางสาว ปนิษ  แย[มยิ้ม  

37 นาย ปรีชา   บุตรภักด ี  

38 นางสาว ปาลิชาต ิ บุสำโรง  

39 นางสาว ปาว ี  จันทรสาร ี  

40 นางสาว ผัสสพร  วีรวรรณ  
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41 นางสาว พัชราภรณ4  บุญช ู  

42 นางสาว พันฐิภา  งิ้วออก  

43 นาย พิชาญ   แก[วพุกัม  

44 นาง พิณนร ี  สันทัดงาน  

45 นาง พิณลดา  ป`aนทอง  

46 นาย ภาสกร   รัตนาประเสริฐ  

47 พ.ต.ท. ภูวกร   พรมนิกร  

48 นาย มนูญ   ตนัยโชต ิ  

49 นางสาว ลำไย  แม[นเสถียร  

50 นาย วงศกร  บุญชวลิต  

51 นางสาว วรวรรณ  โกสัยสุก  

52 นางสาว วรัญญา ปุราชะกา  

53 นาย วิฑูร  แซ]เฮ[ง  

54 นางสาว ศิริลักษณ4  ปอแก[ว  

55 นางสาว ศิริลักษณ4  วิชัยโย  

56 นางสาว ศุภวรรณ  จันทร4คำ  

57 นาง สมจิตร  หลักแหลม  

58 ว]าที่ ร.ต. สายสุดา  ดังงา  

59 นาย สิงหเดช   สุคันธะมาลา  

60 นางสาว สุชญา  เสิรมสุข  
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61 นาย สุทธิกรณ4  กะการด ี  

62 นางสาว สุภัสสร  เอ็บมูล  

63 นาย เสริมสุข  คุณารัตน4  

64 นาย แสงรุ]ง  อัศวกุลกำเนิด  

65 นาย โสภณ  สุรฤทธิ์ธำรง  

66 นางสาว หทัยรัตน4  สถาพร  

67 นางสาว หฤทัย  แก[วพวง  

68 นาย อพิรุด  นครแก[ว  

69 นางสาว อรอุมา  มีเกิด  

70 นาง อังคณา  สุนทรรัมย4  

71 นางสาว พรพรรณ  ฤทธิ์เดชรัมย4  

72    

73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    

80    

 

โปรดจำลำดับเลขที่เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน ขอบคุณคะ 


