
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือการขอรับใบอนุญาตเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 9/2560
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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021009นำยกนกศักด์ิ แซ่ล่ี วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021010นำยกรินทร์ จุลเจือ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

3 6021011นำงสำวชนำนำฏ สงธรรม วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021012นำยพิพัฒน์ นำคทับ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6021013นำยกัมปนำท มนทกำนต์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6021014นำยอภิชำติ เฉิดเจือ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6021015นำยเตชทัต สุจริต วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021016นำงสำวพิมพ์ธิตำ ธรรมวงษำ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6021017นำยอนันต์ อยู่ศรี วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

10 6022018นำยดลธัช ตันติพงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6022019นำยสมฤทธิ ์มำรัด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022020นำยสินำฤทธิ์ ทองย่ิงสุขรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022021นำงอจัฉรำ ตุ๊เสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022022นำงพิมพ์วรัตน์ กิตติจิตต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

15 6022023นำงสำวธันยกำนต์ สุภำนุรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6022024นำงสำวกมลชนก ภักดีจอหอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

17 6022025นำงลลิตำ วงศ์พิเชฐชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022026นำยไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

19 6022027นำงสำวภรณี อรรถประจง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022028นำงสำวสุรีรัตน์ ศรีชำมก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6022029นำงสำวชุลีพร เพ็งจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

22 6022030นำงสำวพรพรรณ โพธิบ์ึงกำฬ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

23 6022031นำยธีรพงษ์ ธนะสมบัติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6022032นำยเศกสรรค์ ชนะวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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25 6022033นำงสำวศันสนีย์ วำรีเวทย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

26 6022034นำงสำวพรรณธิภำ เดชสำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

27 6022035นำยวุฒิพงษ์ ศรีเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022036นำงสำวจุฑำพรรณ กหลำบแย้ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022037นำยเอกวรรณ เอื้ยงทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022038นำยภัทร ฐิติวิมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

31 6022039นำยครรชิต ชินทวัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

32 6022040นำงสำวพรพิมล รสปิตุพงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022041นำยศุภกร ประพิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022042ร.ต.ศักด์ิชัย แพรสีด ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022043นำยรำชัน เลิศพยัคฆรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

36 6022044นำยศุภชัย โตวิริยะกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022045นำงสำวพัชรินทร์ ปิยะนุกูล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6022046นำยธิวำ ยุตะขบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

39 6022047นำยจิรัฏฐ์ ควรประกอบกิจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022142นำยกฤษรุจ พิมพะไชย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022228นำยอำทิตย์ รสหอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

42 6022236นำงเทพสุนีย์ เลขวัฒนะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022237นำงสำวอรษำ พลยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022238นำงสุธีตำ สิงห์โตทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

45 6023230นำยธีรภัทร์ สุภำนิล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

46 6023048นำยดิเรก พุกปำน วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6023049นำงสำวอรอมุำ ห่อจันทร์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6023050นำยอนุพล พิมพวง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

49 6023051นำยสุธี ธนัยสวรรค์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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50 6023052นำงสำวขนิษฐำ เกิดเป้ำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

51 6023053ว่ำทีร่.ต.พลกฤษณ์ ซังธำดำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6023054นำงสำวนิศำณี แก้วมณีวรรณ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6023055นำงสำวฐิติยำ มู้เม่ำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

54 6023056นำงสำวอำรีย์ วงศ์ดีย่ิง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

55 6023057นำยณธรง ศิริคง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

56 6023058นำยยุรนันท์ แซ่ย่ำง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6023060นำงสุภำภรณ์ สมควร วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6023061นำยทิพรัตน์ ธิรรมมำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

59 6023062นำงสำวพัศกำญจน์ พวงประเสริฐ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

60 6023063นำยจิตติณ กระแส วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

61 6021064นำยกิตติพงศ์ สวนอว่ม วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

62 6021065นำงเฉลิมขวัญ ปิติโสภณณำงกูร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

63 6021143นำงวรัญญำ ภิบำลวงษ์ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

64 6021144นำงสำวบุศรินทร์ สุดสุข วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

65 6021145นำงสำวณิชำภัทร แก้วผ่อง วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

66 6021147นำยอนุชำ คูโคกสูง วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

67 6021148นำยธวัชชัย วรรณนรำกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

68 6021149นำยสันต์ สุขแสนไกรศร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

69 6021150นำงสำวภำวิณี กวีวุฒิพันธุ์ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

70 6021151นำยมิตร ทองกระจ่ำง วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

71 6022066นำงสำวบุณยนุช สังขวุฒิชัยกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

72 6022067นำยปิยวิทย์ กิจกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

73 6022068นำยธำดำ ศิริทองอนิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

74 6022069นำยธนะ ปัญญำละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

75 6022070นำยภำสกร จิตตวิเชียร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

76 6022152นำงสำวจิรำพร สินสุวงศ์วัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

77 6022153นำงสำววิลำสินี มำเกิด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

78 6022154นำยอดิเรก เกตุประสิทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

79 6022155นำยนภดล ไชยมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

80 6022156นำยสุทธำ บูระวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

81 6022157นำงสำวภูษิตำ ตันติวรำชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

82 6022158นำงสำวสุรำงคนำ พงษ์รัก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

83 6022159นำยสัณหพศ จันทรำนุวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

84 6022160นำงสำวสุทธินันท์ คงอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

85 6022161นำงสำวสุตตรีพินันท์ สำยลอด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

86 6022162นำงสุพรรษำ กตัญญู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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87 6022163นำงสำวนุสรำ บุญมำเลิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

88 6022164นำงสุรีพร สวนสวรรค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

89 6022165นำงสำวจุติมำ สวัสดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

90 6022166นำยกิจจำ วงศ์กอบลำภ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

91 6022167นำวำตรีวีระศักด์ิ เทศดนตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

92 6022168นำงสำววรำภรณ์ โพธิ์ศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

93 6022220นำยมนัส ต้ังชั่ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

94 6022229นำยพงษ์พันธ์ เจตนะเสน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

95 6022239นำงอรวี จันทร์สีสม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

96 6022240นำงสำวสุมณฑำ พวงสัมฤทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

97 6021146นำงสำวพรทิพย์ ธรรมไพศำล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

98 6023071นำงทิพย์รัตน์ ฮะฮวด วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

99 6023072นำงกำญจนำ สำระสังข์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

100 6023073นำยนิพนธ์ ไชยวัลลำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

101 6023169นำยบรรหำร นนทรักษ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

102 6023170นำงสำวเอกอบุล โพธิ์ทอง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

103 6023171นำยสมนึก จันทร์พุ่ม วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

104 6023172นำยเดชคม ศรีศุภอรรถ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

105 6023173นำยประเวศ วงษ์รส วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

106 6023174นำยสมเกียรติ พัชรนฤมล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

107 6023175นำงสำววิภำดำ ไกยสิทธิ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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108 6023176นำงสำวชลันธร วงษ์ไกร วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

109 6023177นำยเฉลิมพร กิจเกียรติ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

110 6023178นำยพลัฎฐ์กร ใจผ่องอคัรกุล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

111 6023227นำยสุชน ช้ำงเกิด วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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