
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือการขอรับใบอนุญาตเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 8/2560

ตน้

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031101นำยพรเทพ รักษ์ทอง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031102นำยปรำโมทย์ อมรนพฉัตร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

3 6031103นำยกมล เสริฐวำสนำ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031104นำยวรพรต ใหม่หะรำ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031105นำยธนเดช สำยพันธ์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6031154นำยวีรชน ค ำนวล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

7 6032106นำงบุญธรรม ขันอำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6032107นำงสำวศรัชญำกำนต์ อุ่นท้ำว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

9 6032108นำงสำวรุ่งทิวำ บุญดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6032109นำยคมสัน สุรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032110นำยเนรมิต บุญนำค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6032111นำงสำวสุภัสสร ควรต้ัง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

13 6032112นำยชุติเดช เจริญสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032113นำงสำวรจนำ แสนตุ้มทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032114นำยไพฑูรย์ พรเพชรประชำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032115นำยเกษมสันต์ สำยบุญสำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032116นำงสำวณัฏฐพัชร เลำหรุ่งพิสิฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032117นำงสำวเบญจพร สีมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032118นำยวีระยุทธ นำทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

20 6032119นำงอำรีย์ โนตเปร่ียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032120นำยสันติธร ภักดีกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032121นำงสำวดำหวัน วงค์นำงรอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032122นำยปฐมธร วสุขจรยศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032123นำงจิตรำ ศรีอว่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 พฤษภาคม 2560 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 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

25 6032124นำยภักดี สุดจิตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

26 6032125นำยคมสัน เครืองเนียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

27 6032126นำงไพยง ปิน่ทศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6032155นำยอดิศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

29 6033127นำงสำวแสงสุรีย์ บุญสิงห์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6033128นำยวินัย มั่นวงศ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 6033129นำยสมพงษ์ หินวิเศษ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6033130นำงสำวทิพย์สุดำ ต้ังมั่นดี วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

33 6033131นำยพิรุณ ทรัพย์ดีมีเจริญ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

34 6033132นำยอณุภำพ เผือกหอม วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

35 6033133นำยบัญยงค์ ทะเลิงรัมย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

36 6033134นำยวิญญู มหำชัย วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6033135นำยไสว เซ่งลอยเล่ือน วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6033156นำงสำวหนึ่งฤทัย มิ่งขวัญสถิต วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

39 6033157นำยศุภกิจ กำญจนภูษำกิจ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 พฤษภาคม 2560 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 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

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

40 6031136นำยดำวรุ่ง เพ็ชรบุญมี วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

41 6031137นำงสำวเนตรนภำ กระจำยกลำง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

42 6032138นำงนันทภัค เกตุไชย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

43 6032139นำยวิศิษฐ์ ลีละวำณิชย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

44 6032140นำงสำวพรนภำ อุ้มชูวัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

45 6032141นำยวัชรพงศ์ วีระพนธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6032142นำยนัฐวุฒิ จำรุพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032143นำงสำวจันทรำ โชคอกัษรศำนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

48 6032144นำงสำววรรณิภำ อนัทะนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032145นำยจำมร ภูวประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

50 6032146นำยรุ่งโรจน์ แย้มบำงยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

51 6032147นำยนิตยำ ศรีปัตถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

52 6032148นำงสำวปิยดำพร สู้ณรงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

53 6032149นำงสำววิริยำ ไชยหงส์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

54 6032150นำยชรินทร์ นิลสมัคร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

55 6032151นำงสำวอไุรวรรณ สมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032152นำยยุทธมงคล พุภูเขียว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

57 6033153นำยวันเฉลิม ขุมทรัพย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


