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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031093นำยจำตุรงน์ นันทำ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031095นำงสำวอญัชลี แย้มชื่น วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031096นำยวีระ ธีระแนว วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

4 6031097นำยกอ้งเกยีรติ สุวรรณทวี วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

5 6031098นำยประคอง บุตรเทศ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

6 6031099นำยสำมำรถ ทองเจริญ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

7 6031130นำยปิยะพงษ์ แหวนทองค ำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

8 6031131นำยวินัย แจ้งสว่ำง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6031169นำงสำวสุภลักษณ์ จิตต์ชื้น วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

10 6022021นำงอลิษำ มหำวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032100นำยพูลสวัสด์ิ ตุ่มศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6032101นำยปรียพงษ์ ประถมปัทมะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032102นำงอรณิชำ อรุณจิตต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032103นำงสำวพรพิมุข บุญธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032104นำยลินพิชญ์ กนัจำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032105นำงณรัชช์อร กำลจักร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032106นำยพุทธิพงศ์ จันทรำนุวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032107นำยศักรินทร์ ทองเทพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

19 6032108นำยจำมร ภูวประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032109นำงสำววรรณิภำ อนัทะนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032110นำยจิตติพงษ์ ลุนนอก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032111นำยคม เกตดำว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032112นำงสำวจันทรำ โชคอกัษรศำนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032113นำงอจัฉรำ ตุ๊เสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032114นำยกำรันต์ พุกชัยวำนิชย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

26 6032115นำงสำวกมลชนก อฑัฒำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032116นำงสำวสำริกำ โพธิน์รินทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6032117นำงสำวณัฐชำนันท์ ธนิตสิริวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6032118นำยวรินทร์ อรรถวสุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032119นำยเดชำ ศรีจรูญพู่ทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032120นำงไพรินทร์ ด ำรงชัยนิมิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032121นำงสำวจุฑำมำศ เจนสุขอดุม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน*

33 6032122นำยสมใจ แจ้งสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

34 6032123นำงสำวนันทิกำนต์ สุทธวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6032124นำยเชำว์ ตุ๊เสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032125นำงนุชรินทร์ ภักดีเตล็บ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032126นำงสำวอจัฉรำภรณ์ ข ำขุด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6032127นำงสำวจันทนำ พลำยงำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

39 6032128นำงสำวณรรท ศรีจรรณโท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน*

40 6032157นำยสมควร ก ำลังรูป เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

41 6032158นำยพิทักษ์ ดวงตำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

42 6032159นำยพิพัฒพงษ์ อศัวภูมิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6032160นำยประชัน อบุลเผ่ือน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

44 6032161นำยนรำธิป พรหมทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

45 6032162นำงสำวกถิน เครืออยู่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6032163นำงสำวอภิสรำ คงสำตรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032164นำยอนันทวุฒิ จิตร ำพรรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

48 6032166นำยวีรวุธ ชูปำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032167นำยสุวิทย์ แต้มแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

50 6033129นำงสำวหทัยชนก เหลียวกลำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

51 6033165นำยวินัย มั่นวงศ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

52 6031132นำยธรรมพล เมืองเงิน วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

53 6031170นำยชัยยะ รอดอนิทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน*

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

54 6032133นำยนิรันดร์ ฉำยวิเชียร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

55 6032134นำยอภิรัท อนิกอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032135นำงสำวสุภำณี ภำคำธูป เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน*

57 6032136นำงสำวศิริธร เยำวนิจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

58 6032137นำงสำวจีรนันท์ จันทร์โท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

59 6032138นำยนัฐวุฒิ จำรุพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6032139นำงสำวพรรณฏพร พลวิเศษ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

61 6032140นำยรุ่งโรจน์ แย้มบำงยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

62 6032141นำงสำววิรดำ เทีย่งธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

63 6032142นำยคณัตนนท์ เพิ่มขึ้น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

64 6032171นำงสำวมำลีวัลย์ นำคมี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
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