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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021006นำยสุชำติ แสงล  ำเลิศ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021007นำงสำวภำวิณี กวีวุฒิพันธุ์ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021008นำยวัลย์ลภ ไทรพงษ์พันธ์ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021009นำยอนุชำ คูโคกสูง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6021010นำยอนันต์ อยู่ศรี วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6021011นำยวีระพล โพธิ์แสง วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6021012นำงสำวชลันธร วงษ์ไกร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021013นำยจ ำนงค์ เงินรำษฎร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6021014นำยวิษณุ พัฒนอำงกุล วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6021015นำงสำวเกศสุดำ มังกรแก้ว วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6021016นำยนพณัฐ พริกบุญจันทร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6021017นำงสำวพิมพ์ธิตำ ธรรมวงษำ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

13 6021018นำยกฤษณพงศ์ วงศ์สุบรรณ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

14 6021019นำยมิตร ทองกระจ่ำง วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6021020นำยสันต์ สุขแสนไกรศร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

16 6022021นำงสำวกรชนก แสงค ำอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022022นำงสุปินยำ เปรมปรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022023นำยเกษมสำนต์ ศรีม่วง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022024นำงสำวสุรำงคนำ พงษ์รัก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022025นำงสำวจันทิรำ ศิริดกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6022026นำยเจษฎำ วันธนำวิชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022027นำงสำวณัฐวรรณ หลิมประพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

23 6022028นำงสำวณัฐนรี เจริญศิลป์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6022029นำงสำวสุชำดำ ชำญถิ่นดง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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25 6022030นำงสำวจิรำภรณ์ ค ำวรรณะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

26 6022031นำงสำวจุฑำพรรณ กุหลำบแย้ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

27 6022032นำงสำวนุสรำ บุญมำเลิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022033ร.ต.ศักด์ิชัย แพรสีด ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022034นำยจิตติณ กระแส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022035นำงสำวอญัชลี อนิต๊ะกัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022036นำงสำวชฎำรัตน์ หำญรัตนนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022037นำยวิสูตร ไชยคงเมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022038นำงสำวภัทรำ วิจิตรวโนทยำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

34 6022039นำยเอกชัย แซ่ต๊ัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022040นำงสำวสุกัญญำ อรุณรุ่งรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022041นำงสำวอรุณวงศ์ หงษ์เวียงจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022042นำงสำวปิยะฉัตร์ มำบจะบก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6022043นำงสำวยุวดี แก้วสำทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

39 6022044นำยทวีเกียรติ มำปำละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022045นำงชมพูนุท ศิรินรกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022046นำยภูริทัศน์ ปำนสังข์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

42 6022047นำยสกล ส้มเกลี ยง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

43 6022048นำงสำวอรสุพพัต ธนำรัตน์กุลนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022049นำยกรวิชญ์ ใจแจ้ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

45 6022050นำงสำวปิยฉัตร สิริสุทธิสำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6022051นำยรุ่งเรือง สิงห์ไข่มุก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6022052นำงสำวจุติมำ สวัสดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6022053นำยจัตุรงค์ ค ำก้อน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

49 6022054นำยมงคล บุญยง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

50 6022055นำงสุรีพร สวนสวรรค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

51 6022056นำงสำววรรษิดำ ชัยสิทธิส์งวน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6022057นำงสำวฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6022058นำงสำวศิรินันท์ ยะท่ำตุ้ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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54 6022059นำยจตุพงศ์ จ ำปำงำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

55 6022060นำยศรำยุทธ ทินกร ณ.อยุธยำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022061นำยรัฐพงศ์ สมกันทำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022062นำงอรพิน แก้วดวงดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

58 6022100นำยมนตรี วีระศร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

59 6023063นำงสำววิภำดำ ไกยสิทธิ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

60 6023064นำยสันติ สุวรรณไตร วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

61 6023065นำยโกวิท กำละสงค์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

62 6023066นำงสำวนิตยำ ทรรศนียวนิช วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

63 6023067นำงวิชุตำ เพิ่มวิชำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

64 6023068นำงสำวสุภำวดี ลี อ ำไพ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

65 6023069นำงสำวสีลิยำ ยืนยง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

66 6023070นำยพลัฏฐ์กร ใจผ่องอคัรกุล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

67 6023071นำงสำวเอกอบุล โพธิท์อง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

68 6023072นำยบรรหำร นนทรักษ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

69 6023073นำยฐิติพงษ์ ชุมพล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

70 6023074นำงสำวรัญชิดำ พำนิชอตัรำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

71 6021075นำงเฉลิมขวัญ ปิติโสภณำงกูร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

72 6021076นำยพงษ์ธวัช แกล้วกล้ำ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

73 6021077นำยธนชิต ขันทรำช วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

74 6021078นำยรณฤทธิ์ เพียจันทร์อบุ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

75 6021079นำงสำวกนกพร เกียรติคุณ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

76 6021080นำยธวัชชัย วรรณนรำกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

77 6022081นำยทินกร ไกรรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

78 6022082นำยวีรชำติ ศรีจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

79 6022083นำยนนทพันธ์ ขันดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

80 6022084นำงสำวพิชญ์สุชำ เจริญศักด์ิธนกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

81 6022085นำยอนุรักษ์ อนิแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

82 6022086นำงสำวพีรชำ ประทุมทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

83 6022087นำงสำวจิรวรรณ ศิลำสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

84 6022088นำยธวัชชัย บุตรดีวงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

85 6022089นำยวรพล ศรีวิมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

86 6022090นำยทศพร อนันตกุลนธี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

87 6022091นำยชวินวิทย์ แท่งทองค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

88 6022092นำงสำววรำภรณ์ โพธิ์ศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

89 6022093นำงสำวภูษิตำ ตันติวรำชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

90 6022094นำงสำวจิรำพร สินสุวงศ์วัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

91 6022095นำยอรรถกร ทองบัวบำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

92 6023096นำงสำวอภิญญำ แดงแนวน้อย วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

93 6023097นำยสมเกียรติ พัชรนฤมล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 พฤษภาคม 2560 Page 4 of 5หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

94 6023098นำงสำวสำยชล พรมสุข วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

95 6023099นำงสำวนลินรัตน์ เหนี่ยวองอำจ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 พฤษภาคม 2560 Page 5 of 5หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


