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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031074นำงสำวชัชณิช แก้วสะอำด วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031075นำยวันชัย ชินชำด วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031076นำยกิตติพล แสงวงศ์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031077นำงสำวสุพรรษำ สุภำบุญ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031078นำยลือสฤษด์ิ ศำสตร์สำระ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6031079นำงสำวสุรีย์ เฉิดฉำย วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

7 6031080นำงสำวจินตหรำ ปรำดเปร่ือง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6031081นำยบุญพิทักษ์ งำมวัฒนำกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6031082นำงสำวอโนมำ ภูกำบเพชร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6031179นำยวรพรต ใหม่หะรำ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

11 6031180นำงสำวหนึ่งฤทัย มิ่งขวัญสถิต วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6031181นำยวีรชน ค ำนวล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6031182นำงสำวอญัชลี มะลิรัมย์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6031183นำงสำวชนัญชิดำ สมักชัย วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

15 6032083นำงสำวกนกนันท์ ฐำนวิสัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032084นำงสำวพัชรำ วะน  ำค้ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

17 6032085นำงสำวสุจิตรำ พุ่มทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032086นำยจิตติพงษ์ ลุนนอก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032087นำยชัยพล เตชะสืบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032088นำงสำวส ำเนียง แจ่มจ ำรัส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032089นำงสำวทิวำ ผลสิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6032090นำยสมพงษ์ ชำวสวน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032091นำยพิศำล แก้วรักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032092นำยชมะนันต์ แก้วรักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032093ว่ำที ่ร.ต.อนุชำ มะโนปำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032094นำงสำวฉัฐมนต์ โพธิ์สว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032095นำงวรรณำ ศิริไพชยนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6032096นำยพีระพัชน์พสิษฐ์ พวงบุรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6032097นำยสิทธิพงศ์ เพ็งแพง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032098นำยภำคภูมิ เครือเกื ยว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 6032099นำยขวัญชัย โพธิกมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032100นำยกิติพงษ์ สุวรรณประดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

33 6032101นำงสำวเปมิกำ เมืองสว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

34 6032102นำยณัฐพงษ์ ม่วงศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6032103นำยณัฐพล ปำปะเถ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032104นำงสำวบังอร ปะนำโก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032105นำยเกษม ว่องวิกำรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6032106นำงสำวรัตนประภำ มั่นคง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

39 6032107นำยสัญญำ มะโนธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

40 6032108นำยวีระชำติ พงษ์ส ำรำญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

41 6032109นำยสุริยำ ภำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

42 6032110นำยอรรรถวุฒิ แก้วค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6032111นำงสำวมุนินทร์ รวงผึ ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

44 6032112นำงสำวชุติมำ พงษ์จุ้ย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

45 6032113นำยเจษฎำ อว่มพยัค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6032114ว่ำทีร่.ต.มนสิช วันเสำร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032115นำยวัฒนไชย พันธ์คล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

48 6032116นำยรอรัช ทัง่จันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032117นำยธวัชชัย นัยสถิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

50 6032118นำยณรงค์ศักด์ิ สุวรรณค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

51 6032119นำงสำวสุดำรัตน์ ขวัญอยู่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

52 6032120นำงสำวพำนทิพย์ ภู่เกตุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

53 6032121นำงสำวนภำ ประวิชพรำหมณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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54 6032122นำยฤทธิพร ปัดทุม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

55 6032123นำงสำวจิรประภำ สดใส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032124นำยสุวิจักขณ์ มหำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

57 6032184นำงสำวชนิดำ มำคะค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

58 6032185นำงสำวปิยรัตน์ ทิลำรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

59 6032186นำงสำวธีรำภรณ์ กุระโท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6032187นำงสำวจิตรำ ศักดำพิสุทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

61 6032188นำงสำวสกุลลักษณ์ ศิริพฤกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

62 6032189นำยธีระศักด์ิ บุญเข้ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

63 6032190นำยสมถวิล เดชำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

64 6032191นำยโชติทัต เมธีวรำงกูร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

65 6032192นำงสำวกำนต์ศุภณัฐ์ สุวรรณนิคม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

66 6032193นำยธนำธิป ปังศิริกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

67 6032194นำยสมพล สมประสงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

68 6032195นำยกุลธร อภิบำลศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

69 6032196นำยศักด์ิดำ เสือสมิง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

70 6032197นำยพงษ์ศักด์ิ หลักค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

71 6032198นำงเรณู วังคีรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

72 6032231นำงสำวสุภำพร ผิวครำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

73 6032232นำยพิเชษฐ์ ทิพำรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

74 6032233นำยนิวัตน์ ชำญส ำโรง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

75 6032234นำยพิทยำ พุ่มทิพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

76 6023059นำงสำวเวณิกำ มูลใจ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

77 6033125นำยชัยพร พลดี วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

78 6033126นำงสำวรวิปรียำ พรหมเศรณีย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

79 6033127นำงสำวอมตฤน ล่องลือฤทธิ์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
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80 6033199นำยพงษ์พจน์ แสงฉำย วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

81 6033200นำยวุฒิชัย กำรกระสัง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

82 6033201นำยวิศรุต ก่ ำรัมย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

83 6033202นำยสันติภำพ โกติรัมย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

84 6033203นำงสำวแสงสุรีย์ บุญสิงห์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

85 6031128นำยรณกรณ์ บุญขวัญ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

86 6031129นำยสรำยุทธ ทีสกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

87 6031130นำยอมตะ สอนทอง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

88 6031131นำยธีรพันธุ์ วิสุทธิญำณ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

89 6031132นำงปนิดำ ศรีดำบัณฑิต วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

90 6031204นำงสำวเนำวรัตน์ เดชพจน์ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

91 6031205นำงสำวเนตรนภำ กระจำยกลำง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

92 6031206นำงสำวสำยฝน ศรีเศษ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

93 6031207นำยกมล เสริฐวำสนำ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

94 6031208นำยปรำโมทย์ อมรนพฉัตร วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

95 6031209นำยธนเดช สำยพันธ์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

96 6032133นำงสำวกมลชนก อฑัฒำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

97 6032134นำยวัชรพงษ์ นันผำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

98 6032135นำงสำวรุ่งอรุณ คงแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

99 6032136นำยนิธิศ จิรวีรภัทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

100 6032137นำงสำวมำลีวัลย์ นำคมี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

101 6032138นำยเสน่ห์ บุญเสริม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

102 6032139นำยศิวำนัท บุญมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

103 6032210นำยอนันต์ศักด์ิ อยู่สุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

104 6032211นำยอนุรักษ์ สุวรรณำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

105 6032212นำยธีระพงษ์ ค ำมำพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

106 6032213นำงสำวกมลชนก สุวรรณวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

107 6032214นำยสันติธร ภักดีกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

108 6032215นำงสำวอไุรวรรณ สมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

109 6032216นำยพุทธิพงศ์ จันทรำนุวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

110 6032217นำยชัยอนันต์ จันทร์สีนำค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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111 6032218นำยนิกร ผู้เรืองเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

112 6032219นำงสำววรรณิภำ อนัทะนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

113 6032221นำงอำรีย์ โนตเปรียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

114 6032235นำงจิตรำ ศรีอว่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

115 6032241นำงสำวกำญจนำ มงคลไวย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

116 6033140นำงสำวเกตน์นิภำ สุริยะ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

117 6033141นำยสมเกียรติ ใจผ่อง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

118 6033222นำงสำวศิริวรรณ จันทร์อำสำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

119 6033223นำยวันเฉลิม ขุมทรัพย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

120 6033224นำยไสว เซ่งลอยเล่ีอน วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

121 6033225นำยศุภโชค ยิ มขลิบ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

122 6033226นำงสำวทิพย์สุดำ ตั งมั่นดี วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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