
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 1/2560 เชียงใหม่

ตน้

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031055นำยคมสันต์ ค ำหล้ำทรำย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031056นำงสำวชณิดำภำ ธีรภัทรโชติภูมิ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

3 6031057นำยระนัยวุฒิ แดงฟู วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031058นำงสำวสุจิตรำภำ กำสุยะ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

5 6032059นำยภำคภูมิ เครือเกี้ยว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6032060นำยอดุมศักด์ิ แกว้ประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

7 6032061นำยสิทธิศักด์ิ เลำหกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

8 6032062นำยพิชิต จินดำรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6032063นำงสุรีวัลย์ จริงวำจำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

10 6032064นำยศิวำนัท บุญมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032065นำงสำวญำศิณี แสงเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6032066นำงพัฒน อยู่สุขศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032068นำยเกยีรติพงษ์ ค ำเงิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032069นำงสุชีรำ จันตำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032070นำงสำวชรินรัตน์ สักลอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032071นำงสำวนำฎลดำ ปงเมฆ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032072นำงอษุณีย์ กดุดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032073นำยธนำรักษ์ เกำ้เอี้ยน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

19 6032074นำยอำนนท์ เคร่ือจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

20 6032075นำยรักษ์ศิริ น้อมศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

21 6032076นำงสำวนิโลบล พรมมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032077นำงสำวสุภำรัตน์ ข ำศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

23 6032079นำยธงชัย ปัญญำยม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032080นำยสมชำย แซ่ม้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

25 6032082นำยเมธัส วงศ์ปันติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032098นำงณัฐชำนันท์ ธนิตสิริวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

27 6033081นำยเอกรัตน์ ค ำเครือ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6033083นำยอรุณ ดวงแกว้ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6033084นำงสำวโสภำ ทันใจ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

30 6033085นำยสุพจน์ ปัญญำเรือง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6033096นำงพิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์ส วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

32 6031086นำยโสภณวิชญิ์ กำสุยะ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

33 6032067นำยชูชำติ กำเงิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

34 6032087นำยศิริพงษ์ พรมจินำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

35 6032092นำยสันติภพ ดุลสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

36 6032095นำงชัญญำภัทร นัยเนตร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 3 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


