
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 4/2560 ระยอง

กลาง

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021001นำยรวิ ทิมกำญจน์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021002นำยเกยีรติศักด์ิ ประไชโย วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021003นำยชัย ศรีภัทรำพันธุ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

4 6021004นำงปฐมวรรณ คชชีพ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

5 6021005นำยกมล แกว้จำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

6 6021006นำยยงยุทธ ร่มร่ืนสกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 6021106นำงสำวบงกช จินดำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021107นำยกฤษกร วุฒิ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6021108นำยอคัรเดช เหลำจินดำวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

10 6022008นำงสำวปฐมำกรณ์ คงสมำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6022009นำงสำวระพิพรรณ ภูมิประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022010นำงสำวปัญญภัค สมบัตินิมิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022011นำงสำววีณำ นวชำตโฆษิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022012นำงกญัญำพร ขวำไทย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6022013นำงสำวเพ็ญแข ภูย้ิ่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

16 6022014นำงสำวพัชรำกรณ์ ไทยกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022015นำยสุพจน์ ชื่นบำนเย็น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

18 6022016นำงสำวธิดำรัตน์ ศรีทิพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022017นำงสำววรำรัตน์ เลิศสนเมธำกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

20 6022018นำงสำววีรำนันท์ เสนำนัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

21 6022019นำงสำวกณิศนันท์ ไชยค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022020นำยชนะภัย สำยบุญยงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6022021นำยสิริวุฒิ ชอบบันเทิง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6022022นำงสกลุ ศิริสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 1 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

25 6022023นำงสำวจรรยำ บัวน่วม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022033นำงสำวอภิรดี โพธิ์แข็ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

27 6022034นำยรังสิดล หงษ์หิรัญพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022083นำยมำนพ ก ำเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022084นำยรัตนสินทร์ แสงพงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022085นำยกติติชัย เกนิหน้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022086นำยธนิกพงศ์ มะยม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022087นำงสำวรุ้งรัชนี พลแสน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022088นำยดวงจันทร์ สีทำสี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022091นำยชำญชล อำจอำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

35 6022095นำยบุญส่ง ศิลปกำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022096นำงสำวปัญริสำ ถือคุณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

37 6022097นำยรัตน โคบุตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6022098นำงสำวปภัสรำ เป็งวำรินทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022099นำงสำวพนิดำ สุขพัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022109นำงนิจจ์วิภำ พุ่มโพทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022110นำยธีรุตร เริงสมุทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

42 6023007นำยศำสตรำ เชื้อวงศ์สกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

43 6023025นำยสถิต แย้มย้ิม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6023026นำยพัฒนศิริ ศิริคช วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

45 6023027นำยอำนนท์ เจนช่ำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6023036นำยสมภพ ไชยโพธิ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6023037นำยสุชน ช้ำงเกดิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6023038นำงสำวพรศิริ แจ่มจ ำรัส วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 2 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

49 6023039นำงสำวภัทรำ ไชยหงส์สำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

50 6023092นำยทรงเกยีรต์ิ จันทร์วิลัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 3 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

51 6022040นำยนที เครือวัลย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6022041นำงสำวสมพร สมจิตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6022042นำยอเนกพงศ์ นำแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

54 6023103นำงสำวพรหมภัสสร อทุปำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 4 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


