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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031096นำยอนุรักษ์ อ ำนำจเริญกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031098นำยถิรวัฒน์ ภำระเปล้ือง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

3 6031112นำงสำวพัชนี ขันตี วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

4 6032003นำยสุริยำ ภำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6032004นำยแสงอนันท์ สมีดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6032006นำงสำวอบุลวรรณ คืนรัมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

7 6032007นำงสำวพัชรีพร เสมำเพชร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6032012นำยธนำกฤต วงศ์ใหญ่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

9 6032013นำยทวีศักด์ิ บุญคง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6032018นำงสำวเสำวภำ ไตรยสุทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032021นำงสำวสุพัตรำ อดุำตม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6032022นำยสุรเชษฏ์ ม่วงมี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032027นำงณัฐนิช สุดบรรฑิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

14 6032029นำยกติิพงษ์ สุวรรณประดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

15 6032030นำยยุทธภูมิ สิทธิรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032031นำยทนงศักด์ิ ศรีสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032032นำยก ำธร ปัญจะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032034นำงสำวปัทมำภรณ์ พงค์เพชร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032035นำงสำวกรรณิกำร์ ศรัทธำผล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032036นำยโกวิทย์ หนูมณี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032045ดำบต ำรวจเด่นศักด์ิ ปัญญำวัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032046ร้อยต ำรวจเอกมำนิตย์ มำเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032058ร้อยต ำรวจเอกอำทิตย์ ฟังเย็น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032059ร้อยต ำรวจเอกนิรันดร์ บุญไทย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032061ดำบต ำรวจพิสิฐชัย ชำติเวช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032062ดำบต ำรวจหญิงศจิกำ อนิทร์ไชยมำศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032063ดำบต ำรวจศักรินทร์ สุขทวี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

28 6032064ร้อยต ำรวจตรีอำนุภำพ แกว้สิทธกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

29 6032068สิบต ำรวจโทบุญชู ยะมก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032069ดำบต ำรวจสมบูรณ์ เทียนทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 6032070ดำบต ำรวจเพชร ปิน่พันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032071ดำบต ำรวจอนันต์ ศรีค ำหอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

33 6032072ดำบต ำรวจหญิงรดำณัฐ ฉิมสอน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

34 6032073ดำบต ำรวจยศกร กำหยี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

35 6032074สิบต ำรวจตรีวีระพงษ์ แสนทวีสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032075ดำบต ำรวจประเสริฐ ใหญ่สูงเนิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032076ดำบต ำรวจบุญปำย ชนเวียน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

38 6032077ดำบต ำรวจปรัชญำ ศรีพำณิชย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

39 6032078พันต ำรวจโทสมโภช ทองมูล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

40 6032079ร้อยต ำรวจเอกฉัตรมงคล มิ่งเชื้อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

41 6032080ดำบต ำรวจธีระวุธ ขวัญเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

42 6032081ดำบต ำรวจหญิงน้องนุช จันทมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6032082ร้อยต ำรวจโทนิวัฒน์ เนียมเพรำะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

44 6032083ร้อยต ำรวจเอกสมบัติ โยธี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

45 6032084พันต ำรวจโทสำคร บุญวำส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6032085ร้อยต ำรวจเอกระพิน กล่ันรักษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032086ดำบต ำรวจสำยัณห์ สุริรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

48 6032090นำยนวพล เกตุแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032091นำยวัชระ คนรักษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

50 6032115ร้อยต ำรวจตรีสิทธิ์ทัศน์ มำสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

51 6032127นำงสำวอรสำ นิลประกอบกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

52 6032128นำงสำวณัฐธิดำ กรณีสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

53 6032135นำยณัฏฐ์วัฒน์ อนิสองใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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54 6032137นำยวีรยุทธ ทำนันชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

55 6032142นำงขวัญใจ ศรีหลัก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032144ดำบต ำรวจเอกชัย กำรดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

57 6032145ดำบต ำรวจไพโรจน์ บัวค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

58 6032146ดำบต ำรวจสุเนตร เคนเพ็ชร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

59 6032147จ่ำสิบต ำรวจวุฒินันท์ อนิทรชู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6032152ดำบต ำรวจวิชำ ช้ำงนำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

61 6032153ดำบต ำรวจเชำวลิต ทองศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

62 6032154ดำบต ำรวจยุทธนำ มณีโชติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

63 6032155ร้อยต ำรวจโทสุรศักด์ิ อนิทะชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

64 6032156ดำบต ำรวจชำลี ศรีสุวรรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

65 6032157ดำบต ำรวจสุขุม โลหะกำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

66 6032158ดำบต ำรวจไพฑูรย์ เกดิสมบัติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

67 6032159สิบต ำรวจโทพยุงศักด์ิ ใหมดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

68 6033088นำยทนงศักด์ิ เติมฤทธิกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

69 6033089นำงสำวอรนุช ปัจฉิม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

70 6033140นำงสำวจุฑำมำศ อำรีเอื้อ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

71 6031033นำงสำวณัฐกำนต์ ภูร่ะหงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

72 6032002นำยปริญญำ เพียโย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

73 6032011นำงสำวสุภำพร ใจเดียว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

74 6032020นำยณัฐวุฒิ หนูโงน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

75 6032023นำยวสันต์ มงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

76 6032028นำยเสน่ห์ บุญเสริม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

77 6032050ดำบต ำรวจอำทิตย์ ศรรำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

78 6032051ดำบต ำรวจอ ำนวย ขยันกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

79 6032052ดำบต ำรวจยงยุทธิ ์วัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

80 6032053ดำบต ำรวจชำตรี แววไธสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

81 6032054ดำบต ำรวจพงษ์เทพ พลศรีลำภ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

82 6032055ดำบต ำรวจธณรัช แสงลับ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

83 6032056ร้อยต ำรวจเอกภัทรพล ดำสิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

84 6032111นำงสำวฉัฐมนต์ โพธิ์สว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

85 6032139นำยนัฐพล นรเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

86 6033134นำยวีระพงษ์ อู่พิทักษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

87 6033136นำยพิพัฒน์ จูฑะเจษฎำรัฐ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

1 ธันวาคม 2560 Page 4 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO  
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ถดัๆไป


