รหัสใบสมัคร 25610090001
ใบสมัครสอบเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี
ครั้งที่ 9/๒๕61 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สมัครสอบปกติ

เลขที่ผสู้ มัครสอบ
(สำหรับ จนท.)
วันที่สมัคร ___/___/___

1. ผู้สมัครสอบ นำย นำง นำงสำว อื่นๆ.............................................
ชื่อ-นำมสกุล (ไทย).....................................................................................
ชื่อ-นำมสกุล (อังกฤษ)................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน:
เกิดวันที.่ ...............เดือน.....................พ.ศ. ................. อำยุ .............ปี
เชื้อชำติ......................สัญชำติ............................ศำสนำ......................
2. สมัครสอบเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (เลือกได้เพียง หนึ่งระดับ และหนึ่งประเภทเท่ำนั้น)
ระดับ ต้น กลำง สูง
ประเภท
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน/หมำยเลขโทรศัพท์ทสี่ ำมำรถติดต่อได้
ชื่ออำคำร/สถำนที…่ ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………..
บ้ำนเลขที่..........................หมู่ท.ี่ ....................... ซอย .........................................................ถนน ..........................................................................
ตำบล/แขวง ...........................................................อำเภอ/เขต...................................................... จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์............................................. E-mail …………………..…………………………………………
4. ที่อยู่หน่วยงำน/หมำยเลขโทรศัพทย์ที่สำมำรถติดต่อได้
ตำแหน่ง................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงำน/สถำนที่ทำงำน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บ้ำนเลขที่....................หมู่ท.ี่ .................... ซอย ..................................ถนน ............................... ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์...............................................
E-mail …………………..…………………………………………
5. ข้อมูลกำรศึกษำ
ปวช. ปวส. ปริญญำตรี สูงกว่ำ ปริญญำตรี (ระบุ)...........................................................................................................................
วิทยำศำสตร์ สำขำ.................................................................... วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ..............................................................................
อื่นๆ (ระบุ) สำขำ...............................................................................................
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี
ประเภทกำรใช้ประโยชน์
กำรแพทย์
อุตสำหกรรม ศึกษำวิจัย รักษำควำมปลอดภัย อื่น (ระบุ).....................................
ประเภทวัสดุกมั มันตรังสี
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ ๒ ประเภทที่ ๓ ประเภทที่ ๔ ประเภทที่ ๕
ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ ๒ ประเภทที่ ๓
ใบอนุญำตครอบครองฯ วัสดุกมั มันตรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสี เลขที่ ...........................................รหัสหน่วยงำน...........................................
7. ประสบกำรณ์/กำรอบรม
กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับที่ 1 ปี พ.ศ. ............................. กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับที่ 2 ปี พ.ศ. ..............................
RSO Certification Course………………………………………….ปี พ.ศ. ..................................
ผ่ำนกำรศึกษำวิชำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
ประสบกำรณ์กำรทำงำนกำรป้องกันอันตรำยรังสี ระยะเวลำ............ปี..............เดือน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในใบสมัครนีเ้ ป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)............................................................ผูส้ มัครสอบ
(.................................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง
วันที่.............../................../.....................

8. โปรดตรวจสอบเอกสำรโดยทำเครือ่ งหมำย  ก่อนกำรจัดส่ง (เอกสำรที่เป็นสำเนำต้องเซ็นรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
มี
๑. ใบสมัครสอบ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง)
๒. สำเนำบัตรประชำชน
๓. สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
๔. สำเนำหลักฐำนกำรชำระเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นำมสกุล ระดับที่ต้องกำรสอบ และเบอร์โทรติดต่อ
(โปรดแจ้ง เจ้ำหน้ำที่ทำงธนำคำรให้พิมพ์ชื่อท่ำนลงในใบโอนเงินด้วย)
๕. สำเนำกำรเปลี่ยน ชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี)
๖. - สำเนำหลักฐำนว่ำเป็นผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 1 ปี (สมัคร
ระดับต้น กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ำกว่ำ ปวส. แต่ไม่ต่ำกว่ำ ปวช.)
- สำเนำหลักฐำนว่ำเป็นผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสี/เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยทำงรังสีระดับต้น
ต่อเนื่อง 3 ปี (สมัครระดับกลำง กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ. )
- สำเนำหลักฐำนว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงต่อเนื่อง 1 ปี (สมัครระดับสูง กรณี
วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.)
- สำเนำหลักฐำนว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงต่อเนื่อง 3 ปี (สมัครระดับสูง กรณี
วุฒิกำรศึกษำต่ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.)
๗. สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 1 (สมัครระดับกลำง
กรณีวุฒิกำรศึกษำต่ำกว่ำ วทบ. หรือ วศบ.)
สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 2 (สมัครระดับสูง)
๘. สำเนำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี
๙. อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………….
หมำยเหตุ สำเนำทุกฉบับต้องรับรองสำเนำถูกต้อง

ไม่มี

9. ตรวจสอบหลักฐำนแล้วครบถ้วนถูกต้อง เลขที่ผู้สมัครสอบ............................... (เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่
(ส่วนเจ้ำหน้ำที่)
ผ่ำนกำรพิจำรณำ สมัครสอบ [ ] ปกติ [ ] ซ่อม
ระดับ [ ] ต้น [ ] กลำง [ ] สูง
ประเภท [ ] วัสดุกัมมันตรังสี [ ] เครือ่ งกำเนิดรังสี [ ] วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ เพรำะ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................ผู้ตรวจ
(..........................................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง
วันที่.............../................../.....................
10. ตรวจสอบหลักฐำนแล้วครบถ้วนถูกต้อง เลขที่ผู้สมัครสอบ............................... (เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่
(ส่วนผู้สมัครกรณียื่นด้วยตนเอง)
ผ่ำนกำรพิจำรณำ สมัครสอบ [ ] ปกติ [ ] ซ่อม
ระดับ [ ] ต้น [ ] กลำง [ ] สูง
ประเภท [ ] วัสดุกัมมันตรังสี [ ] เครือ่ งกำเนิดรังสี [ ] วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ เพรำะ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................................ผู้ตรวจ
(..........................................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง
วันที่.............../................../.....................

11. ป้ำยสำหรับติดหน้ำซองข้อสอบเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง
 ทำเครื่องหมำย √ หรือ x ลงในช่อง  หน้ำระดับ และประเภท ที่สมัครสอบปกติ
 กรอกชื่อนำมสกุล และ เลขที่บัตรประชำชน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน

ป้ายสาหรับติดหน้าซองข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (รูปถ่ายที่ 2)
ครั้งที่ 9/๒๕61
วิชาด้านกฎหมาย
 ผู้สมัครสอบปกติ:
ระดับต้น ระดับกลำง ระดับสูง
ประเภท:
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี
ทั้งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
ชื่อ-นำมสกุล.....................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน:

เลขที่ผสู้ มัครสอบ (สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

หมำยเหตุ:
ผู้สมัครสอบปกติตอ้ งสอบ
ภำคทฤษฎีทั้งสองวิชำ คือ
วิชำด้ำนกฎหมำยและวิชำ
ด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

(โปรดเขียนตัวบรรจง)

ป้ายสาหรับติดหน้าซองข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (รูปถ่ายที่ 3)
เลขที่ผสู้ มัครสอบ (สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ครั้งที่ 9/๒๕61
วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
 ผู้สมัครสอบปกติ:
ระดับต้น ระดับกลำง ระดับสูง
ประเภท:
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี
ทั้งวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
ชื่อ.....................................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน:
(โปรดเขียนตัวบรรจง)

หมำยเหตุ:
ผู้สมัครสอบปกติตอ้ งสอบ
ภำคทฤษฎีทั้งสองวิชำ คือ
วิชำด้ำนกฎหมำยและวิชำ
ด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

