
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 3/2560

ตน้

ล าดับท่ี รหสัผู้สอบชื่อ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าท่ี 
RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย

ผลประเมิน
วิชาด้านเทคนิค

ระดับ
เจ้าหน้าท่ี

ผลการ
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031001นายศรัญญู เวียงค า วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

2 6031002นางกรรณิการ์ ล าเพา วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

3 6031003นางสาวธารทิพย์ แดงสุวรรณ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

4 6031004นางสาวณัฐกานต์ ภูร่ะหงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

5 6031005นางสาวอโนมา ภกูาบเพชร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

6 6031006นายณรงค์ฤทธิ ์จันเทศ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

7 6032007นายวศิน เทิดเธียรตระกลู เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

8 6032008นางสาวกณัฑรัตน์ บญุหล้า เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

9 6032009นายอรุพงษ์ สุทะนวน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

10 6032010นางสาวนงค์รัก ปะนันโต เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

11 6032011นางสาวกญัวรรณ เปกรัมย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

12 6032012นางสาวปยิวรรณ ค าดวง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

13 6032013นางสาวมนภรณ์ ดุษฎเีชษฐากลุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

14 6032014นางสาวพชรอร กรุดเส็ง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

15 6032015นางสาวพรพิมล เพชรทวี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

16 6032016นางสาวเซาซัน หะยีอาซา เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

17 6032017นางสาวอภชิญา ผันอากาศ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

18 6032018นางพศิกา เกตุแกว้สุวรรณ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

19 6032020นายคะนอง เจียมบรรจง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

20 6032021นางสาวเกตนิภา นามบตุร เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

21 6032022นายสุริยัน วิมลพักตร์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

22 6032023นายสมจิน สร้อยมาลุน เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

23 6032024นายนิพนธ์ กจิบ ารุง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

24 6032025นายสุมิตร แจ่มใส เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

30 ธันวาคม 2559 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล าดับที่ รหสัผู้สอบช่ือ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย

ผลประเมิน
วิชาด้านเทคนิค

ระดับ
เจ้าหน้าที่

ผลการ
รับรอง RSO

25 6032026นายมูฮัมหมัด กะจิ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

26 6032027นางสาวศรารัตน์ วันเพ็ญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

27 6032028นายวุฒิพงษ์ พินโน เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

28 6032029นางสาวหนึ่งหทัย หลอดกระโทก เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

29 6032030นางณัฐชา สีทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

30 6032031นางสาววิไลลักษณ์ จันทรา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

31 6032032นางสาวร าไพ เอี่ยมกมล เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

32 6032033นางสาวสุพัตรา โพธิรุกข์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

33 6032034นางนิภาพร ทองเรือง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

34 6032035นางวรรณวิไล ดอกจันรี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

35 6032036นายมีชัย ศรีผูย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

36 6032051นายสุทธิพงษ์ อนุโคตร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

37 6033037นางสาววันทสาฬ์ ชุ่มมิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

38 6033038นางสาวชลธิชา วิทยานันท์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

30 ธันวาคม 2559 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล าดับที่ รหสัผู้สอบช่ือ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย

ผลประเมิน
วิชาด้านเทคนิค

ระดับ
เจ้าหน้าที่

ผลการ
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

39 6031039นายจักรินทร์ สวัสดิไชย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

40 6031040นายอคัรพงษ์ ปากหวาน วัสดุกมัมันตรังสี ผ่านต้น ผ่าน

41 6031041นายทศพล ฆ้องเทา้ศรี วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

42 6032042นายวิชิต เนื่องยา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

43 6032043นางสาววราภรณ์ โพธิศ์รี เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

44 6032044นางสาวกญัจนา จรเด็จ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

45 6032045นางสมใจ งามคล้าย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

46 6032046นางสาวฬิศรา กลัยาณวัฒน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

47 6032047นางสุภานี ภาคาธูป เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

48 6032048นายนพรัตน์ เอมสมบรูณ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

49 6032049นายนพพร สาธุสิทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

50 6032050นางสาวพจมาน แสงนวล เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

30 ธันวาคม 2559 Page 3 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


