
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 4/2560

ตน้

ล าดับท่ี รหสัผู้สอบชื่อ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าท่ี 
RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย

ผลประเมิน
วิชาด้านเทคนิค

ระดับ
เจ้าหน้าท่ี

ผลการ
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031001นายสรายุทธ ทสีกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

2 6031002นางสาวสายฝน ศรีเศษ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

3 6031003นางสาวเนาวรัตน์ เดชพจน์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

4 6031004นายปญัญา คมกล้า วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

5 6032005นางรองรัตน์ เหล่าปทุมวิโรจน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

6 6032006นางสาวสกลุลักษณ์ ศิริพฤกษ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

7 6032007นายจักริน อนุเอกจิตร เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

8 6032008นางสาวณัฐชนันธ์ จันทร์เพ็ญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

9 6032009นางสาวนงค์รัก ปะนันโต เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

10 6032010นายวัชรพงศ์ วีระพนธ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

11 6032011นางสาวธัญนันท์ สีแสงจัน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

12 6032012นายภทัรพล เจริญประโยชน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

13 6032013นางสาวมลธิรา แกว้ยอด เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

14 6032014นายเทิดศักด์ิ มีมงคล เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

15 6032015นายวิสูตร ไชยคงเมา เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

16 6032016นายสุทธิพงษ์ อนุโคตร เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

17 6032019นายพลธร เจริญผล เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

18 6032020นายนันทพงษ์ พืชผล เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

19 6032021นายวิศิษฐ์ ลีละวาณิชย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

20 6032022นางสาวนิตยา ขันอรุะ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

21 6032023นางสาวณฐณัชช์ บญุทรง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

22 6032034นางสาวจุฑามาศ เสาร์แสง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านต้น ผ่าน

23 6032035นางสาววนิดา พรหมเทวา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

24 6032036นางสาวสร้อยรักษ์ เปง็วงค์ 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

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

25 6033025นายเรืองศักด์ิ ภเูฮืองแกว้ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ผ่านต้น ไม่ผ่าน

26 6033026นายเริงฤทธิ ์นามวงศา วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

27 6033027นายพรศักด์ิ ผลอนิทร์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ผ่านต้น 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

28 6031028นายดาวรุ่ง เพช็รบญุมี วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

29 6032029นายนฤดล สายทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

30 6032030นางสาวชุดาพร น้อยจ านง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

31 6032031นางสาวปานจิรา เนตรวงศ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

32 6032032นางสาวกญัจนา จรเด็จ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านต้น ผ่าน

33 6032033นายชรินทร์ นิลสมัคร เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านต้น ไม่ผ่าน

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

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


