
 

รหัสใบสมัคร 25610040002 
ใบสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ครั้งท่ี 4/๒๕61 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สมัครสอบซ่อม 

 วิชาด้านกฏหมาย    วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังส ี

เลขท่ีผูส้มัครสอบ 

 
(ส ำหรับ จนท.) 

วันท่ีสมัคร ___/___/___ 

1. ผู้สมคัรสอบ   นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ............................................. 
ช่ือ-นำมสกลุ (ไทย)..................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกลุ (อังกฤษ)................................................................................ 
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน:  
เกิดวันที.่...............เดือน.....................พ.ศ. ................. อำยุ .............ปี 
เชื้อชำติ......................สัญชำติ............................ศำสนำ...................... 

 

 
2. สมัครสอบเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยัทำงรังสี (เลือกได้เพียง หน่ึงระดบั และหนึ่งประเภทเท่ำนั้น) 

ระดับ   ต้น   กลำง   สูง  
ประเภท    วัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องก ำเนิดรังสี   วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังส ี

3. สมัครสอบซ่อมวิชำ   วิชาด้านกฏหมาย    วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  (เลือกไดเ้พียง หนึ่งวิชำเท่ำนั้น) 
วิชำที่สอบผ่ำนแล้ว   วิชาด้านกฏหมาย    วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี เมื่อครั้งท่ี....................................................  

    เมื่อวันที่……………/…………/…………………… 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน/หมำยเลขโทรศัพทท์ีส่ำมำรถติดต่อได้      บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที.่.................... ซอย ................................... 

ถนน ............................... ต ำบล/แขวง ..............................................อ ำเภอ/เขต................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย ์............................ โทรศัพท์............................................. E-mail …………………..………………………………………… 

5. ที่อยู่หน่วยงำน/หมำยเลขโทรศัพทย์ท่ีสำมำรถติดต่อได้  
ต ำแหน่ง. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือหน่วยงำน/สถำนท่ีท ำงำน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที.่.................... ซอย ..................................ถนน ............................... ต ำบล/แขวง.............................................. 
อ ำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย ์............................ โทรศัพท.์.........................................  
E-mail …………………..………………………………………… 

6. ข้อมูลกำรศึกษำ 
 ปวช.  ปวส.  ปริญญำตร ี  สูงกว่ำ ปริญญำตรี (ระบุ)............................. 
 วิทยำศำสตร ์สำขำ................................................................  วิศวกรรมศำสตร ์สำขำ.......................................................... 
 อื่นๆ (ระบุ) สำขำ............................................................................................... 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้วัสดุกัมมันตรงัสีหรือเครื่องก ำเนิดรังส ี
ประเภทกำรใช้ประโยชน ์    กำรแพทย์    อุตสำหกรรม  ศึกษำวิจัย  รักษำควำมปลอดภยั  อื่น (ระบุ)..................................... 
ประเภทวัสดุกมัมันตรังสี     ประเภทที่ 1    ประเภทที่ ๒   ประเภทท่ี ๓   ประเภทที่ ๔   ประเภทที่ ๕ 
ประเภทเครื่องก ำเนดิรังสี    ประเภทที่ 1    ประเภทที่ ๒   ประเภทท่ี ๓   
ใบอนุญำตครอบครองฯ วัสดุกมัมนัตรังส ีหรือเครื่องก ำเนดิรังสี เลขที่ ...........................................รหัสหน่วยงำน........................................... 

8. ประสบกำรณ์/กำรอบรม 
 กำรป้องกันอันตรำยจำกรังส ีระดับที่ 1 ปี พ.ศ. ............................ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังส ีระดับที่ 2 ปี พ.ศ. .............................. 

             RSO Certification Course………………………………………….ปี พ.ศ. .................................. 
 ผ่ำนกำรศึกษำวิชำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสไีม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต    
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนกำรปอ้งกันอันตรำยรังส ีระยะเวลำ............ปี..............เดือน 

                               ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในใบสมัครนีเ้ป็นจริงทุกประกำร 
                                                                                                (ลงช่ือ)............................................................ผูส้มัครสอบ 

                                                                                        (.................................................................) โปรดเขยีนตัวบรรจง 
                                                              วันท่ี.............../................../..................... 

 

 



 

 

10. ตรวจสอบหลักฐำนแล้วครบถ้วนถกูต้อง เลขท่ีผู้สมัครสอบ............................... (เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี)                                   (ส่วนเจ้ำหน้ำท่ี)       
ผ่ำนกำรพิจำรณำ    สมัครสอบ  [   ] ปกติ  [   ] ซ่อม   

 ระดับ  [   ] ต้น  [   ] กลำง  [   ] สูง  
                             ประเภท   [   ] วัสดุกัมมันตรังสี  [   ] เครือ่งก ำเนิดรังสี  [   ] วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก ำเนิดรังส ี

ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ เพรำะ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                        (ลงช่ือ)......................................................................ผู้ตรวจ  
                                                                                             (..........................................................................) โปรดเขยีนตัวบรรจง 
                                                                                                  วันท่ี.............../................../..................... 

 
11. ตรวจสอบหลักฐำนแล้วครบถ้วนถกูต้อง เลขท่ีผู้สมัครสอบ............................... (เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี)               (ส่วนผู้สมัครกรณียื่นด้วยตนเอง)       

ผ่ำนกำรพิจำรณำ    สมัครสอบ  [   ] ปกติ  [   ] ซ่อม   
 ระดับ  [   ] ต้น  [   ] กลำง  [   ] สูง  

                             ประเภท   [   ] วัสดุกัมมันตรังสี  [   ] เครือ่งก ำเนิดรังสี  [   ] วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก ำเนิดรังส ี
ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ เพรำะ................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                        (ลงช่ือ)......................................................................ผู้ตรวจ  
                                                                                             (..........................................................................) โปรดเขยีนตัวบรรจง 
                                                                                                  วันท่ี.............../................../..................... 
 

  

9. โปรดตรวจสอบเอกสำรโดยท ำเครือ่งหมำย  ก่อนกำรจัดส่ง (เอกสำรที่เป็นส ำเนำต้องเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 
 มี ไม่ม ี

 

๑. ใบสมัครสอบ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 
๒. ส ำเนำบตัรประชำชน 
๓. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
๔. ส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระเงิน พร้อมเขียนช่ือ-นำมสกลุ ระดับที่ต้องกำรสอบ และเบอรโ์ทรตดิต่อ  

(โปรดแจ้ง เจ้ำหน้ำท่ีทำงธนำคำรให้พิมพ์ช่ือท่ำนลงในใบโอนเงินด้วย) 
๕. ส ำเนำกำรเปลี่ยน ช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มี) 
๖. -  ส ำเนำหลักฐำนว่ำเป็นผูม้ีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 1 ปี (สมัคร

ระดับต้น กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกวำ่ ปวส. แต่ไม่ต่ ำกว่ำ ปวช.) 
- ส ำเนำหลักฐำนว่ำเป็นผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังส/ีเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสรีะดับต้น
ต่อเนื่อง 3 ปี (สมัครระดับกลำง กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำ วทบ. หรอื วศบ. ) 
- ส ำเนำหลักฐำนว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสรีะดับกลำงตอ่เนื่อง 1 ปี (สมัครระดับสูง กรณี
วุฒิกำรศึกษำไมต่่ ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.) 
- ส ำเนำหลักฐำนว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสรีะดับกลำงตอ่เนื่อง 3 ปี (สมัครระดับสูง กรณี
วุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.) 

๗. ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 1 (สมัครระดบักลำง 
กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.) 
ส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 2 (สมัครระดบัสูง) 

๘. ส ำเนำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก ำเนิดรงัสี 
๙. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………. 
หมำยเหตุ ส ำเนำทุกฉบับต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง 

  
  
  
  

 

  
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 

  
  
  

 



 

12. ข้อมูลที่ต้องกำรให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน    ช่ือ-นำมสกลุเท่ำนั้น   ช่ือ-นำมสกลุ/ช่ือหน่วยงำนพรอ้มท่ีตั้งตำมใบสมัคร 
                      ช่ือหน่วยงำนพร้อมที่ตั้งตำมใบสมัครเท่ำนั้น  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................... 

 

ช่ือ-นำมสกลุ (ผูส้มัคร)................................................................................................................................................ 
ช่ือหน่วยงำน............................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ เลขท่ี...................................... หมู่.........................................ซอย..................................................................... 
ถนน..............................................................ต ำบล/แขวง.......................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต..................................................................จังหวัด................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์............................................................................................................................................................. 
(โปรดกรอกข้อมลูให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่ำนในกำรออกใบเสรจ็) 

 

 
 

ป้ายส าหรับติดหน้าซองข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (รูปถ่ายที่ 2)  

  
 

ครั้งที่ 4/๒๕61 

 
เลขท่ีผูส้มัครสอบ (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่)   

   
  

   
  

  
 
 ผู้สมัครสอบซ่อม:  

  
  

  
 
ระดับต้น    ระดับกลำง    ระดับสูง     

  
 

ประเภท: 
   

  

  
 

วัสดุกัมมันตรังส ีเครื่องก ำเนิดรังส ี  ทั้งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังส ี
วิชาท่ีสอบซ่อม:   

  
 
วิชำด้ำนกฎหมำยทำงรังส ีหรือ  วิชำด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับรังส ี   

  
     

  
ช่ือ-นำมสกลุ..................................................... 

 เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน: 
 (โปรดเขยีนตัวบรรจง)           

        

 


