
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 5/2560

ตน้

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031083นำงสำวศตวรรณ คงสมจิตต์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

2 6031084นำงสำวอสมำภรณ์ จัตตุพรพงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031085นำยองัศุธรย์ วสุสัณห์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

4 6031086นำยวิมล กลับสงเครำะห์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

5 6031087นำยมำโนช ธนะปล้ืม วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6031088นำงสำวสำรดำ ศักด์ิสูง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

7 6031089นำงสำววัชรพร ไชยทองรักษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

8 6032050นำงสำวปำริชำติ ชำวนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

9 6032051นำงสำวหทัยรัตน์ สถำพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6032090นำยขวัญชัย โพธิกมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032091นำยพรชัยภัทร์ รักวงษ์วัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6032092นำงสำวปรีชำญำณ ร่ืนบุตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

13 6032093นำงสำวจุฑำมำศ เจนสุขอดุม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

14 6032094นำยสุพจน์ ถือซ่ือ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032095นำยนิพนธ์ แสนโกสิก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032096นำงสำวองัคณำ กระแสร์ชล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

17 6032097นำงสำวพัฒน์ระพี ปำนทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

18 6032098นำยกติิพงษ์ สุวรรณประดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032099นำงสำวเสน่ห์ บุญเสริม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032100นำยธนภูมิ เรืองเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

21 6032101นำยนำวี วงศกระจ่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6032102นำยศุภกติต์ิ เตโช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032103นำงสำวฤดีวรรณ บุญครุฑ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032121นำงสำวณรรท ศรีจรรณโท 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 6032129นำยกฤษฎำ สุระแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032130นำงสำวปำรณีย์ แซ่โซว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032133นำยณัฐวุฒิ วันทมำตย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6033106นำยสุเทพ ถวิลกติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

29 6033104นำงอำจริยำ นิ่มเกดิผล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

30 6033105นำยสมเกยีรติ ไชยวัลลำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 6033107นำยชัยพร พลดี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6033108ว่ำทีร้่อยตรีธนพล ธุรีวรรณ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

33 6033109นำงสำวหทัยชนก เหลียวกลำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

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

34 6031111นำยอคัรพงษ์ ปำกหวำน วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6031112นำยชัยยะ รอดอนิทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

36 6032113นำงสำวพิศรำ กลัป์ยำณวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032114นำยอภิชำต เล่ียนยงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6032115นำงสำวสุภำณี ภำคำรูป เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

39 6032116นำยเอกชน โฉมสะอำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

40 6032117นำงสำวจิรำพร บัวเพชร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

41 6032118นำงสำวพจนี สิงห์เหำะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

42 6033110นำยอำทิตย์ ธรรมรัก วัสดุกมัมันตรังสีและ
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  


