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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031096นำงสำวเพ็ญปภำ ณ รังษี วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031097นำยกติติพล ธรรมจำรีวงศ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

3 6031098นำงนิรพำ เจริญเนตรกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031099นำยณรงศักด์ิ เหมือนแดง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031100นำยกมัปนำท มนทกำนติ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6031101นำยธำนินทร์ ผลำผล วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

7 6031102นำยอทุิศ สุขหนำ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6031103นำยฤทธิรงณ์ ปุง่ค ำน้อย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6031105นำยจักรำวุธ สอนประสำร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6031106นำงสำวชญำนี อรุณสมบูรณ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6031107นำงชมพู่ ไกรชมสม วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6031108นำงสำวผุสดี ปำนทอง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6031154นำงสำวทิพรัตน์ บุญฟู วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6031243นำยมำนะ อุ่นละม้ำย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6031244นำยมนตรี ชุติชัยศักดำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6031245นำงสำวกนกวรรณ สุขสด วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

17 6031246นำงจุฬำลักษณ์ บุญปักษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6031247นำงสำวเทียนตะวัน จุฬำทิพยฉัตร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6031248นำยมำโนช ธนะปล้ืม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6031249นำยมนตรี วงษ์มีพันธุ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

21 6031250นำยสมบูรณ์ ใสสอำด วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6031252นำงนิชำภำ บัวสุวรรณ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

23 6032109นำงสำวจิรำภรณ์ แรกเรียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032110นำยสุรพงษ์ ธงชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032111นำงสำวเบลจวรรณ เชียงโย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

26 6032112นำยชุมพร จันทำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032113นำยพชร จันทวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6032114นำยอรรถพันธ์ ลิขิตวิบูลย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6032115นำงสำวสุดำรัตน์ สุขศรีเด่น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032116นำยชนำธิป ไชยสลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032117นำงสำวทิตยำ แกว้โม่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032118นำยสำยชล พันธุ์ไม้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

33 6032119นำงสำวสุภำวดี โพธิ์แพง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

34 6032120นำงสำวฤทัย อำจทวีกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6032121นำงสำววนิดำ พลพิมพ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032122นำงรัตนำ สิงห์ดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

37 6032123นำยวชรวรพงษ์ วงษ์พรมมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6032124นำงสำวนฤมล อดิประโคน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

39 6032125นำยกนกชล เฉี่อยพุก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

40 6032126นำยถำวร ค ำหวำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

41 6032128นำงสำวเกษร แซ่จึง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

42 6032129ร.ต.อ.ณชชน ออมทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

43 6032130นำงสำวโรจน์นภำ ธำรำมำศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

44 6032131นำยส ำเริง น่วมแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

45 6032132นำยกฤษณะ สอนมี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

46 6032133นำงสำวกญัฐพร เกำศัลย์นิรัติศัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032134นำยนิพนธ์ ม่วงสุนทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

48 6032135นำยนิรันดร เชื่อมวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032136นำยธงชัย ต้นเอี่ยม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

50 6032137นำยสมเกยีรติ ออกแมน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

51 6032138นำงสำวณัฐชำ กล่ันทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

52 6032139นำงสำวนันทนำ จันทมุงคุณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

53 6032140นำยสมพงษ์ ชำวสวน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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54 6032141นำงสำวส ำเนียง แจ่มจ ำรัส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

55 6032142นำยสมชำย ลักพลวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032143นำงสำวแววญดำ วงค์ษำรัฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

57 6032144นำยศักด์ิชัย สมเชื้อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

58 6032145นำยศกำณภ์ พันจันทึก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

59 6032146นำยณัฐพงษ์ เจติต๊ิบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6032148นำยวรวิทย์ โตกลม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

61 6032149ด.ต.สัมพันธ์ ปำนบ้ำนเกร็ด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

62 6032150ร.ต.อ.สุมิตร เนำวบุตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

63 6032151พันต ำรวจเอกปริญ อร่ำมเรืองกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

64 6032152นำยชำคริต อนิทรประสงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

65 6032153นำงสำวจิตรสนำ สุวรรณกฎู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

66 6032155นำงสำวรัตนำ เปรมจิตร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

67 6032193นำงสำวอษุณีย์ พันธุลำภ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

68 6032195นำงสำวนันทิยำ แป้นถึง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

69 6032251นำงสำวสกลุลักษณ์ ศิริพฤกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

70 6032253นำงสำวดำเรศ อรุณพิทักษ์พันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

71 6032254นำยวรำกร หมื่นจิตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

72 6032255นำยนิสิต ฟุ้งสิริโรจน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

73 6032257นำยรอรัช ทัง่จันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

74 6032258นำงสำวอริสรำ จินำวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

75 6032259นำยเจษฎำ อว่มพยัค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

76 6032260นำงสำวสุนิษำ ประทำนสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

77 6032261นำงสำวบัวอร ปะนำโก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

78 6032263นำยปรียพงษ์ ประถมปัทมะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

79 6032264นำงสำวพรพิมุข บุญธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

80 6032265นำงสำวศศิวัลย์ ภววงษ์ศักด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

81 6032266นำยกจิจำ สุพรรณกำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

82 6032267นำงสำวดำหวัน วงค์นำงรอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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83 6032268นำยสุทธิสำร แกว้ครำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

84 6032269นำยธวัช นุสนธรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

85 6032270ส.ต.ท.อรรถพงษ์ ถิ่นเขำน้อย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

86 6032271ด.ต.อำทิตย์ ศรรำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

87 6032272ร.ต.อ.พุทธพงษ์ กลุไท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

88 6032273ด.ต.พรชัย นีระพจน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

89 6032274ด.ต.เด่นศักด์ิ ปัญญำวัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

90 6032275ด.ต.พรเทพ กวำวสุทธิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

91 6032276พ.ต.ท.พิทยำ สองเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

92 6032277ด.ต.สรำยุทธ มีมำก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

93 6032278ร.ต.ต.อ ำนวย กำญจนโพชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

94 6032279พ.ต.ต.เจตนิพัทธ์ ศิริมังคโล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

95 6032280พ.ต.ท.ชิดชนก ทรัพย์ย่ิง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

96 6032281พ.ต.ท.สุชำติ พันธ์จริต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

97 6032282ร.ต.อ.หญิงพนัชกร ทองแถม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

98 6032283พ.ต.ท.หญิงพรประภำ ธรรมำวุฒิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

99 6032284ร.ต.ท.มนตรี ล ำไย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

100 6032285ด.ต.ชำตรี แววไธสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

101 6032286ด.ต.เทียนชัย ช้ำงเกดิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

102 6032287ด.ต.หญิงอมุำพร เถำหมอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

103 6032288ร.ต.ท.นิวัฒน์ เนียมเพรำะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

104 6032289ร.ต.อ.เสถียร ทนำนิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

105 6032290ด.ต.ฤทธิไกร ใจกว้ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

106 6032291ด.ต.ยงยุทธิ์ วัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

107 6032292ร.ต.อ.พันธ์ณรงค์ ประดับวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

108 6032293พ.ต.ท.องัคำร อทุัยพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

109 6032294ด.ต.ไพฑูรย์ จันทร์อนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

110 6032295ร.ต.ท.รัชพล บุญกศุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

111 6032296ด.ต.ประเสริฐ ค ำหินกอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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112 6032297ด.ต.อำนนต์ นำมประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

113 6032298ส.ต.ต.ประพำส สำยธิไชย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

114 6032299ร.ต.อ.มำนิตย์ มำเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

115 6032300ด.ต.สมคิด บุญเรืองศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

116 6032301ด.ต.วิทูร บุญดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

117 6032302นำยชมะนันต์ แกว้รักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

118 6032303นำงสำวจุฬำรัตน์ แอตำล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

119 6032304ด.ต.เกรียงไกร จ ำวงศ์ลำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

120 6032305ส.ต.ท.นิธิวัฒน์ มั่นสติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

121 6032306ด.ต.พิเชษฐ ยศอำลัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

122 6032307ด.ต.จตุรงค์ ก ำยำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

123 6032308นำยสุริยำ ภำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

124 6032309นำยจตุพร จ ำปำงำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

125 6032310นำยพิทยำ ปทุมทิพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

126 6032311นำยออมทรัพย์ ถึงบุญมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

127 6032312นำยปริญญำ เนตรขันทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

128 6032313นำยมำนพ บุญแจ้ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

129 6032314นำงไพยง ปิน่ทศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

130 6032315ว่ำทีร่.ต.ภำคภูมิ คงมั่น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

131 6032316นำยอ ำพร ออ่นสิงห์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

132 6032317นำยนภดล ข ำพุด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

133 6032318นำยกติติพัทธ์ พินรำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

134 6032319นำงวรรณำ ศิริไพชยนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

135 6032320นำงสำวฉัฐมนต์ โพธิ์สว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

136 6032321นำยปรเมษธ์ ประเสริฐศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

137 6032322นำยพิชิต พิมพ์เชื้อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

138 6032323นำยปณต นำค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

139 6032324นำงสำวเบญจมำศ วิไลธำรงกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

140 6032325นำงสำวกรรณิกำ โกวเครือ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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141 6032326นำยพิศำล แกว้รักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

142 6032327นำงสำวพรพิมล เทพเจษฎำภูเบนทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

143 6032328นำยณัฐนันท์ ภูศรีฤทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

144 6032431นำงสำวภรณี อรรถประจง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

145 6033156นำงปำริชำติ นิลหัตถ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

146 6033157นำงสำวลัดดำวัลย์ แลสันกลำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

147 6033158นำงสำวทิพำพร ตันศิริ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

148 6033159นำยเกยีรติยศ วงศ์ทองนิล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

149 6033160นำยศุภพงษ์ สีมำโมก วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

150 6033161นำยอนนท์ วังหงษำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

151 6033162นำยอภิชำติ สีสงค์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

152 6033163นำยไพโรจน์ พุ่มไพร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

153 6033164นำยค ำนวณ รำชคฤห์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

154 6033166นำยประเสริฐ วิมลรัตน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

155 6033167นำยคมสันต์ เจือกดุขมิ้น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

156 6033168นำยขุนณรงค์ นิกลูรัมย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

157 6033329นำยชนก ท่วมจร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

158 6033330นำงสำวสุรีย์ เฉิดฉำย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

159 6031104นำงสำวจินตหรำ ปรำดเปร่ือง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

160 6031348นำยอนันต์ เหลืองมงคลกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

161 6031349นำยพรเทพ รักษ์ทอง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

162 6031350นำยบุญพิทักษ์ งำมวัฒนำกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

163 6031351นำยนิรันดร์ ยินดีเจริญ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

164 6031352นำยวีรชน ค ำนวล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

165 6031353นำยปรำโมทย์ อมรนพฉัตร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

166 6031354นำยธนเดช สำยพันธ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

167 6031355นำยกมล เสริฐวำสนำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

168 6031419นำยสมชำย ชินเจริญวงศ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

169 6031420นำงสำวสำยฝน ศรีเศษ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

170 6032127นำงสำวอจัฉรำภรณ์ ข ำขุด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

171 6032147นำยวัฒนไชย พันธ์คล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

172 6032256นำงสำวสุภำพร ผิวครำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

173 6032262นำยเกษม ว่องวิกำรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

174 6032356นำยอภิรัท อนิกอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

175 6032357นำยชุติเดช เจริญสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

176 6032358นำยรุ่งโรจน์ แย้มบำงยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

177 6032359นำงสำวชรินรัตน์ สักลอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

178 6032360นำงสำวพำนทิพย์ ภูเ่กตุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

179 6032361นำยนัฐวุฒิ จำรุพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

180 6032362นำงสำวธีรำภรณ์ กรุะโท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

181 6032363นำยวณิชย์ ป้อมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

182 6032364นำยฤทธิพร ปัดทุม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

183 6032365นำงสำวสุดำรัตน์ ขวัญอยู่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

184 6032366นำงสำวนภำ ประวิชพรำหมณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน
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185 6032367นำยวัชรพงศ์ วีระพนธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

186 6032368นำยณัฐพงษ์ ม่วงศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

187 6032369นำยนิกร ผู้เรืองเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

188 6032370นำงจิตรำ ศรีอว่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

189 6032371นำยอดิศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

190 6032372นำยศักด์ิดำ เสือสมิง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

191 6032373นำงสำวกนกนันท์ ฐำนวิสัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

192 6032374นำยภำคภูมิ เครือเกี้ยว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

193 6032375ว่ำทีร่.ต.อนุชำ มะโนปำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

194 6032376ว่ำทีร่.ต.มนสิช วันเสำร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

195 6032377นำยพุทธิพงศ์ จันทรำนุวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

196 6032421นำงสำววนิดำ พรหมเทวำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

197 6032429นำยปฐมธร วสุขจรยศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

198 6033378นำยชัยพร พลดี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

199 6033379นำงสำวศิริวรรณ จันทร์อำสำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

200 6033380นำยวิชิต เบียดนอก วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

201 6033381นำยวันเฉลิม ขุมทรัพย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

202 6033382นำงสำวทิพย์สุดำ ต้ังมั่นดี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

203 6033383นำยพงษ์พจน์ แสงฉำย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

204 6033384นำยวีระพล ซุงรัมย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

205 6033385นำยสันติภำพ โกติรัมย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

206 6033386นำยศุภโชค ย้ิมขลิบ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน
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207 6033388พ.ต.ท.สุภเวช มั่งค่ัง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

208 6033428นำยวิญญู มหำชัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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