
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือการขอรับใบอนุญาตเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 1/2561

กลาง

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021037นำยธีรวิทย์ นิมิตรวิลำส วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021038นำยฉัตรชัย ทรำยใจ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021087นำยบรรลือ รดำกำร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021092นำงสำวธนวรรณ จิหลำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

5 6021094นำงสำวพิมพเยำว์ สดใส วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

6 6022005นำยสุรเชษฐ์ โชติมัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 6022008นำงสำวปัญจมำ จรรยำเลิศอดุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

8 6022009นำงสำวพัชรี ศรีสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6022014นำยอรรถพล ประทีปทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6022015นำยภำณุพงศ์ คงอิ่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6022016นำงสำวสุวรรณี ถนอมรัตนกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022017นำงสำวปัทมล วิลัยปำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

13 6022025นำยวีระ รุ่งโพธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

14 6022026นำยนิติเทพ ไชยช่วย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6022039นำงสำวจิรำภรณ์ ค ำวรรณะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

16 6022049ร้อยต ำรวจเอกสุมิตร เนำวบุตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

17 6022060ดำบต ำรวจสรำยุทธ มีมำก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022065สิบต ำรวจตรีหญิงวิภำ เกดิสวัสด์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022066สิบต ำรวจตรีพีระยุทธ สุทธะป๊อก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022067สิบต ำรวจตรีกติติ จิวำนำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6022103ร้อยต ำรวจเอกหญิงพนัชกร ทองแถม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022105พันต ำรวจโทสุภเวช มั่งค่ัง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

23 6022106ดำบต ำรวจเทียนชัย ช้ำงเกดิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6022107ดำบต ำรวจเกรียงไกร จ ำวงศ์ลำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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ถดัๆไป



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

25 6022108ร้อยต ำรวจเอกณชชน ออมทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022109ดำบต ำรวจหญิงอมุำพร เถำหมอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

27 6022114พันต ำรวจโทองัคำร อทุัยพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022116พันต ำรวจโทหญิงพรประภำ ธรรมำวุฒิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

29 6022117ดำบต ำรวจพรชัย นีระพจน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022118ร้อยต ำรวจเอกหญิงยูศิริ แน่นชำรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022119ร้อยต ำรวจโทอ ำนวย กำญจนโพชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022120พันต ำรวจโทเจตนิพัทธ์ ศิริมังคโล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022121พันต ำรวจตรีสมบูรณ์ ทองทำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022122ดำบต ำรวจไพฑูรย์ จันทรอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022123ร้อยต ำรวจเอกเสถียร ทนำนิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022124ร้อยต ำรวจเอกสุระ บุตรสืบสำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022125ดำบต ำรวจพิเชษฐ์ ยศอำลัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022130นำงสำวสุชำนัฎ แกว้มำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022132นำงสำวพรพรรณ ฉ่ ำทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022133นำยรุ่งอำรัญ ค ำมำปัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

41 6022138นำยนพดล คณิตชัยเดชำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022148ร้อยต ำรวจเอกพุทธพงษ์ กลุโท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022149สิบต ำรวจโทอรรถพงษ์ ถิ่นเขำน้อย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022150พันต ำรวจโทพิทยำ สองเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

45 6023040นำงสำวรวิปรียำ พรหมเศรณีย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

46 6023095นำยอณุวัฒน์ จันทร์หอม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6023100นำงสำวกนกวรรณ สำยเพชร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6023101นำยพิชญ ค ำมูล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

49 6023102นำยวศิน ชีวจรัสสกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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50 6023141นำยศักด์ิชัย กรเกษม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO  

2. กรณีระดบัสงู จะได้สิทธ์ิเป็น "ผู้ มีสิทธ์ิสมคัรสอบภาคปฏิบตั"ิ ในการสมคัรสอบครัง้
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

51 6021024นำงสำวดรุณวรรณ ชื่นบุบผำ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6021093ว่ำทีร้่อยตรี พิษณุ พงษ์ไทย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

53 6022001นำยไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

54 6022010นำงสำวเสำวณีย์ วณิชชำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6022019นำยอำทิตย์ สุวรรณวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022041นำยวีระพงษ์ กลัดแกล้วกล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022043นำยไพโรจน์ พลพงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6022047ร้อยต ำรวจเอกชัยพร สวยสม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

59 6022048ร้อยต ำรวจเอกโอฬำร มีผลกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

60 6022057ดำบต ำรวจศุภกร พำภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

61 6022099นำยภควัต เลำห์ภูติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

62 6022129นำยจุฑำ เหล่ียมมุกดำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

63 6022131นำงอรพิน แกว้ดวงดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

64 6023042นำยชยกร นำคพันธ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

65 6023044นำย ภูริต จันทร์หอม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

66 6023097นำยศิวพจน์ จิตรสง่ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

67 6023110ว่ำทีร้่อยตรีพลกฤษณ์ ซังธำดำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

68 6023160นำยฐิติพงศ์ ศิลปนุกกจิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

1 ธันวาคม 2560 Page 4 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO  

2. กรณีระดบัสงู จะได้สิทธ์ิเป็น "ผู้ มีสิทธ์ิสมคัรสอบภาคปฏิบตั"ิ ในการสมคัรสอบครัง้
ถดัๆไป


