
 
 

 
 

ปฏิทิน 
การรับสมัครสอบเพ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ถึง ครั้งท่ี 12/2562 
-------------------------- 

 

การจัดสอบครั้งที่ 1/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 1/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
วันที่สอบครั้งท่ี 1/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
ประกาศผลสอบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

 

การจัดสอบครั้งที่ 2/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
วันที่สอบครั้งท่ี 2/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

 

การจัดสอบครั้งที่ 3/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 3/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
วันที่สอบครั้งท่ี 3/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 20 ธันวาคม 2561   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 หรือ 24 ธันวาคม 2561 
ประกาศผลสอบ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 

การจัดสอบครั้งที่ 4/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 4/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 22 มกราคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 23 มกราคม 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 4/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 24 มกราคม 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 25 หรือ 28 มกราคม 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 



๒ 
 

 

การจัดสอบครั้งที่ 5/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 5/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 5/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 22 หรือ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 

การจัดสอบครั้งที่ 6/2562 สถานที่สอบ จังหวัดระยอง  
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 6/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 19 มีนาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 20 มีนาคม 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 6/2562 (ระยอง) วันที่ 21 มีนาคม 2562  
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 22 หรือ 25 มีนาคม 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2562  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดสอบครั้งที่ 8/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 8/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 8/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562    
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 24 หรือ 27 พฤษภาคม 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562    

 

การจัดสอบครั้งที่ 7/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 7/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 22 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 23 เมษายน 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 7/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 24 เมษายน 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 25 หรือ 26 เมษายน 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 



๓ 
 

 

การจัดสอบครั้งที่ 9/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 9/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 9/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 20 มิถุนายน 2562    
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 หรือ 24 มิถุนายน 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 28 มิถุนายน 2562    

 

การจัดสอบครั้งที่ 10/2562 สถานที่สอบ จังหวัดระยอง 
เปิดรับสมคัรสอบครั้งที่ 10/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 10/2562  (ระยอง) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 25 หรือ 26 กรกฎาคม 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

 

การจัดสอบครั้งที่ 11/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 11/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
วันที่สอบครั้งท่ี 11/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 21 สิงหาคม 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 22 หรือ 23 สิงหาคม 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2562   

 

การจัดสอบครั้งที่ 12/2562 สถานที่สอบ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 12/2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ปิดรับสมัครสอบ วันที่ 13 กันยายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศสถานที่สอบ วันที่ 16 กันยายน 2562 
วันที่สอบครั้งที่ 12/2562 (กรุงเทพฯ) วันที่ 17 กันยายน 2562   
วันที่สอบภาคปฏิบัติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 18 หรือ 19 กันยายน 2562 
ประกาศผลสอบ วันที่ 26 กันยายน 2562 
*หมายเหตุ สถานที่จัดสอบ ครั้งที่ 6/2562 และครั้งที่ 10/2562 สอบที่จังหวัดระยอง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

 


