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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021001นายประสิทธ์ แซ่ต๊ัง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

2 6021002นายรณฤทธิ ์เพียจันทร์อบุ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

3 6021003นางสาวสุจิน ชุมประเสริฐ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

4 6021004นายอนันต์ แตงทองแท้ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

5 6021005นายฉัตรชัย กล่อมเกล้ียง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

6 6021006นางสาวมณีรัตน์ บดุเคียน วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

7 6021007นายองอาจ อปุพงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

8 6021008นายสุขปญัญา กนัยานุช วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

9 6021009นายวัลย์ลภ ไทรพงษ์พันธ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

10 6021010นายปะวัตร์ พรหมเกสร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

11 6021087นายปญัญา สุขประเสริฐ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

12 6021088นายกติติพงศ์ สวนอว่ม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

13 6022011นางสาวอภฤิดี พิมพ์ดี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

14 6022012นายพงศกร วงษ์ทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

15 6022013เรืออากาศตรีศักด์ิชัย แพรสีด า เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

16 6022014เรืออากาศเอกศุภชัย จิระศิริโชติ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

17 6022015นางสาวสมพิศ หว้ยหงษ์ทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

18 6022016นางสาวศุภาวรรณ เหล่ากดุบอด เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

19 6022017นางสาวนาตยา วงศ์ปญัญา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

20 6022018นางรุ่งทิพย์ เหล่าสดนันท์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

21 6022019นางลลิตาภรณ์ สัตยารักษ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

22 6022020นางสาวสุพรรษา บญุอนิทร์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

23 6022021นางสาวสุภาภรณ์ จารุสมบติั เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

24 6022022นางกาญจนา สัชชานนท์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน
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25 6022023นางสาวอมรพรรณ เชิญรัมย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

26 6022024นายจรูญ ชุติพงศ์ศาศวัต เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

27 6022025นางเนตรนภางค์ เจิมขุนทด เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

28 6022026นางสมบติั บญุศรี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

29 6022027นางทวิาพร ดิษเจริญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

30 6022028นางสาวสุมิตรา เจียระนัยศิลาวงษ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

31 6022029นางสาวนฤมล บญุศัพย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

32 6022030นางสาวพรนภา พรช่ืนชูวงศ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

33 6022031นางเสาวคนธ์ ภทัระศิขวิน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

34 6022032นางสาวจารุวรรณ สันตินันท์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

35 6022033นางสาวรสมาลิน พิมพ์เมืองเกา่ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

36 6022034นางสาวธนาภรณ์ หม้อทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

37 6022035นางสาวฉัตรสิริ พันชัย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

38 6022036นายชัยชาญ ดอกนาค เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

39 6022037นายวรุณ ฐานะชุมภู เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

40 6022038นางสาวจีรนันท์ โกศลตระกลู เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

41 6022039นายภากร วิไลศรี เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

42 6022040นางสาวดวงกมล ภพูิชญ์พงษ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

43 6022041นายจ าเรือง พานเพียรศิลป์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

44 6022042นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

45 6022043นางสาวนิภาพรรณ จูด้วง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

46 6022044นางสาวชานิการ์ พรหมลัทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

47 6022045นางสาวประภสัสรา ปอศรี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

48 6022046นายเอกพัชร เส่ียงเทียน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

49 6022047นางสุพรรษา กตัญญู เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

50 6022048นางสาววิชชุดา พฤกษานุศักด์ิ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

51 6022049นายสัจพจน์ ควงสมัย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

52 6022050นายอาคม ครุฑพยัค เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

53 6022051นางสาวณัฐพร บญุทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน
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54 6022052นางสาวชนัญชิดา จิตจง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

55 6022053นางนภสัชล ฐานะสิทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

56 6022054นางสาววิไล เกื้อกลูพิพัฒน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

57 6022055นายฮัมดี ลือบานะ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

58 6022056นางฉวี ฤาชาพันธ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

59 6022057นายปรินทร นิลพานิช เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

60 6022058นางสาวศิริลักษณ์ วิชัยโย เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

61 6022059นางสาวอรไท ค้าโค เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

62 6022060นายปภงักร ผิวเกล้ียง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

63 6022061นายภาณุพงษ์ นาคประทุม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

64 6022062นายชัชวินท ์ล้ิมวัฒนะ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

65 6022063นางจิณณ์สิธา ณรงค์ศักด์ิ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

66 6022064นายดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒนกลุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

67 6022065นางหนึ่งนุช สาริกะวณิช เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

68 6022066นางสาวอริสา เจริญรัตน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

69 6022067นางสาวธัญญาลักษณ์ เนตรทิพย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

70 6022068นางสาวสุจิตรา อ่ าทมิ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

71 6022069นางสาวสุรีย์วัลย์ วงศ์มา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

72 6022070นางสาวพาฉัตร พานิชชาติ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

73 6022071นายสุธน อิ่มประสิทธิชัย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

74 6022072นายจตุรงค์ แจ่มใส เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

75 6022073นางสาวมัทนา ควรชม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

76 6022074นายบณัฑิต จันทรมนตรี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

77 6022106นางอมุาพร รุ่งสุริยะวิบลูย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

78 6022107นายผจงพล สุวรรณบลู เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

79 6022109นายกจิจา วงศ์กอบลาภ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

80 6022150นางวลัยภร ทรงสกลุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

81 6023075นางสาวศุภวรรณ จันทร์ค า วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน
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ระดับ
เจ้าหน้าที่

ผลการ
รับรอง RSO

82 6023076นายพชร แข่งขัน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

83 6023077นายสิทธิพร โหยหวล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

84 6023078นายธวัชชัย ค าเพียร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

85 6023079นางสาวชุติมา เติมสุข วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

86 6023080นายบญุเอื้อ สุรสังข์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

87 6023081นายศิริพร วงศักด์ิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

88 6023082นายอรรถพล จันทรโท วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

89 6023083นางสาวพิชญา ด ารงค์พิวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

90 6023084นายกลิกาล ชุมคง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

91 6023085นางสาวอธิชา ด ารงพิวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

92 6023086นางสาวพรนภสิ ทนุผล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

93 6023089นางสาวชิดชนก แกน่กล้า วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน
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ล าดับที่ รหสัผู้สอบช่ือ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าที ่
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ผลประเมิน
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ระดับ
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

94 6021090นางสาวบศุรินทร์ สุดสุข วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

95 6021108นางสาวกนกพร เกยีรติคุณ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

96 6022091นางสาวขวัญนภา ทิพยรัตน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

97 6022092นายชูเกยีรติ ฉ่ าน้อย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

98 6022093นางสาวกาญจนา บญุภญิโญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

99 6022094นางสาวฉัตรวิไล อาริยะคุณาสิน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

100 6022095นางสาวจินตนา สุวรรณ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

101 6022096นางสาวปารดา เสริมทรัพย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

102 6022097นางสาวดาลินี จ าลองชาติ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

103 6022098นางศศิธร นวลศิริ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

104 6022099นายมนัส ต้ังช้ัว เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

105 6022100นางสาวพรรณภา วรชินา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

106 6022101นายจันทร์ดี ศรีพรหม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

107 6023102นางสาวชุติกาญจน์ ทิชินพงศ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่านกลาง ผ่าน

108 6023103นางสาวณิชาภา ค าฟอง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่านกลาง ผ่าน

109 6023104นางสาวณัฐ์นิชภ ูสุกนิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

110 6023105นางสาวกมลทพิย์ เรือนแปง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน
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                    ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


