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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021015นำยสุพัฒ สดมพฤกษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 6021016นำงจันทร์เพ็ญ ศรีบุญจันทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021022นำยบรรลือ รดำกำร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021023นำยกรธัช คนกำญจน์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6021025ว่ำทีร่.ต. พิษณุ พงษ์ไทย วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6021030นำยวิศิษฐ์ ลีละวำณิชย์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 6021031นำยนันทพงษ์ พืชผล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021032นำยพลธร เจริญผล วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6021045นำยมนตรี วงษ์มีพันธุ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6021075นำยคมเกยีรติ หำญณรงค์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6021076นำยธีรวิทย์ นิมิตรวิลำส วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6021079นำงสำวดรุณวรรณ ชื่นบุบผำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

13 6021111นำงสำวกรีติ แคร่กระโทก วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

14 6021137นำงศรีสวรรค์ สมคิด วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6021138นำยธรรมฤทธิ์ กติติถิระพงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6021157นำยรำชันย์ ทำนุสิทธิ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6021181นำยกฤษกร วุฒิ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

18 6021184นำยไวพจน์ เสียงหวำน วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

19 6021201นำยอตัตพล พลจันทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6021222นำยเกรียงไกร อทิธิกสุุมำลย์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6021225นำงสำวสิริรัตน์ แสนอบุล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

22 6021240นำยธเนส สุขสมพงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6021259นำยชำญวิทย์ วิสุทธินันท์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6021326นำยพรศักด์ เข็มภูท่อง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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25 6022006นำยธนภูพันธ์ ภัทรธรนภัสสิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

26 6022008นำยอนุชำ สงวนเผ่ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

27 6022009นำงสำวสำลินี คิดประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022010นำยปรีชำ บุตรภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

29 6022028นำยอนุชำ นิโรจน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022044นำงสำวปัญจมำ จรรยำเลิศอดุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022048นำยธีระวัตร์ ลุนละรำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022055นำยอวยชัย วีระสะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

33 6022061นำงสำวพัชรี ศรีสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022065ด.ต.ศุภกร พำภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022066นำยจีระวัฒน์ ศรีลุนช่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022067นำงสำวเสำวณีย์ วณิชชำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022068พ.ต.ต.สัพพัญญู สัมฤทธิ์รินทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022074นำงอรพิน แกว้ดวงดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

39 6022080ว่ำที ่ร.ต.หญิงฐิติชญำน์ ชมโลก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022089นำยธนำธร สันติธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

41 6022098นำยกฤตบุญ ธรรมเจริญสถิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022100นำงวรรณิภำ โพพำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

43 6022101ด.ต.สรำยุทธ มีมำก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022102ส.ต.ท.ธีระ ประทุมวัตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

45 6022108นำยพิเชษ ค ำพัด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6022113นำยธัญญวัฒน์ อภิรัตน์วงศำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6022118นำงสำวศันสนีย์ วำรีเวทย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

48 6022127นำงสำวสุวรรณี ถนอมรัตนกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

49 6022131นำงสำวจำรุณีย์ จีค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

50 6022133นำยภำณุพงศ์ คงอิ่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

51 6022144นำงสำวทักษิณำ บุญทองใหม่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

52 6022148นำยธงชัย ค ำไท้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

53 6022152นำยวินัย ค ำไท้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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54 6022156นำงสำวอรุสำ จ ำปำค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6022165นำยวีระ รุ่งโพธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022166นำงสำวสุพัตรำ ขันแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022176นำยวีระพงษ์ กลัดแกล้วกล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

58 6022177นำยชนินทร์ วรำภิสิทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

59 6022194นำงสำวบุญชู ชุมจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

60 6022202นำงสำวองัศุมำล์ ด ำมินเศก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

61 6022203นำงสำวอรสุพพัต ธนำรัตน์กลุนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

62 6022205นำงสำวปิยฉัตร สิริสุทธิสำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

63 6022212นำยณัฐวุฒิ วรวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

64 6022213นำงเบญจวรรณ จันทรเสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

65 6022214นำยบุญส่ง ชำอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

66 6022216นำยสกล ส้มเกล้ียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

67 6022218นำยกฤษณุวรรต อนิพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

68 6022220นำยสุรเชษฐ์ โชติมัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

69 6022228นำยภิญโญ นำคทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

70 6022230นำยอนุชำ เวชกำมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

71 6022231นำงสำวสำคร ริมแจ่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

72 6022232นำงสำวดลนภัส มหำวัน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

73 6022234นำยศุภวัฒน์ วรรณตำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

74 6022235นำงสำวนฤมล บุตะเขียว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

75 6022236นำยศักญำ อำ่งหิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

76 6022250นำยมงคล พุ่มแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

77 6022253นำยโชคชัย หัสยพงศ์พันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

78 6022264นำยภควัต เลำห์ภูติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

79 6022282นำยจุฑำ เหล่ียมมุกดำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

80 6022288นำยปรีชำ อดุมมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

81 6022290นำยอนันตศักด์ิ สุขประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

82 6022294นำงสำวสุพัตรำ ค ำลือฤทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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83 6022312นำงสำวเรือนขวัญ จิตรัตนวิสุทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

84 6022314นำยโอรส พินิจรัตนพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

85 6022316ว่ำทีร.ต.จักรพันธ์ จันทรสกลุวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

86 6022331นำยสำทิศ เกง่เขตรกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

87 6022334นำงศรินญำ เจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

88 6022338นำงสำวชัญญำนุช วงษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

89 6022340นำยพันธ์ศักด์ิ โชคโรจน์หิรัญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

90 6022341นำงสำวลักษมี เจริญสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

91 6022342นำงเสำวนีย์ พิทักษ์อรรณพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

92 6022344ว่ำที ่ร.ต.ดนัย พิทักษ์อรรณพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

93 6022345นำงสำวพรรณทิพย์ พรมหมื่นไวย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

94 6022347นำยศิระศักด์ เรนชนะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

95 6022349นำยธนวัฒน์ วงศ์บุษมำส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

96 6022350นำยวรุตม์ แกน่หิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

97 6022357นำงสำวลัดดำวัลย์ เจียมวงศำกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

98 6023024นำยวีรชิต เต็มใจกลู วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

99 6023087นำยสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

100 6023088นำยสมบูรณ์ วงษำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

101 6023090นำยพิรุณ วิเชียรศิริกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

102 6023092นำยศิวพจน์ จิตรสง่ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

103 6023104นำยชนำยุ ค ำพลงำม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

104 6023107นำงสำววริยำนันท์ ทองใบ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

105 6023117นำยกฤติเดช ศุภกจิกำรวัฒนำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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106 6023142นำงสำวธนภรณ์ กอก ำเนิดทอง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

107 6023153นำงสำวศศิธร ธรรมดอน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

108 6023159นำงสำวปิยวรรณ จันทสโร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

109 6023167นำงสำววีรยำ เหล่ียมไทย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

110 6023182นำยวงศกร ทิพมูล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

111 6023189นำยณัช รัตนรุ่งเรืองชัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

112 6023204นำงสำวแพรว เพิ่มทอง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

113 6023207นำงสำวสุธำสินี สิงห์อปู วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

114 6023257นำงสำวยุพดี แสงสุข วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

115 6023289นำยฐิติพงศ์ ศิลปนุภกจิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

116 6023296นำยชยกร นำคพันธ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

117 6023301นำยศักด์ิชัย กรเกษม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

118 6023304นำยทัศนัย สิทธินิสัยสุข วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

119 6023315นำยศักด์ิสิทธิ์ จอมธรรม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

120 6023321นำยณัฐพงศ์ จันทรัตน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

121 6023323นำยอดุม มีพวงผล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

122 6023324นำงสำวอำทิตยำ ศรีสัมฤทธิ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

123 6023329นำยสรำยุทธ ทีสกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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124 6023333นำงสำวณัฐนิชำ ทองอว่ม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

125 6023336นำยณัฐพล ออพิพัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

126 6023354นำยเกยีรติยศ วงศ์ทองนิล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 กันยายน 2560 Page 6 of 8หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO  
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

127 6021112นำยพิพัฒน์ นำคทับ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

128 6021135นำงสำวชลลดำ พัฒนชำญสกลุชัย วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

129 6021139นำยวิรัตน์ พุ่มพิชประไพ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

130 6021188นำงสำวบงกช จินดำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

131 6021190นำยอคัรเดช เหลำจินดำวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

132 6021227นำยวัลย์ลภ ไทรพงษ์พันธ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

133 6021241นำยมณัฏฐวี พฤกษำ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

134 6021243นำยธิติ แม่นอกัษร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

135 6021330นำยเกยีรติศักด์ิ ประไชโย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

136 6022003นำงสำวมณีรัตน์ เลำหวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

137 6022007นำงสำวกชพรรณ ฝ้ันสืบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

138 6022017นำยไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

139 6022043นำยนนทพันธ์ ขันดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

140 6022120นำงสำวสุพัตรำ โพธิรุกข์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

141 6022123นำงสำวจันทิรำ ศิริกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

142 6022124นำงสำวพรรณธิภำ เดชสำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

143 6022149นำงยุวรีย์ พำลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

144 6022154นำยเอกวรรณ เอี้ยงทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

145 6022168นำงสำวสุพรรษำ เพ็ชรจำรนัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

146 6022180นำงสุพรรษำ กตัญญู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

147 6022183จ่ำอำกำศเอกชัยปรำกำร ค ำดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

148 6022185นำยจักรพันธ์ รุจิเทศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

149 6022187นำงสำวจุฑำทิพย์ พอนอว่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

150 6022208นำงสำวยุวดี แกว้สำทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

151 6022217ร.ต.ท.อลงกรณ์ วิริรัชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

152 6022229นำงวิภำ ดำษดำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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153 6022233นำยนรำธิป จันทรำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

154 6022248นำยวิชัย ลอยแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

155 6022267นำยสรำวุช คชเวศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

156 6022270นำยไพโรจน์ พลพงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

157 6022284นำยณัฏฐ์ธนิน ทองเสริมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

158 6022286นำงสำวสุกญัญำ เสพซอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

159 6022291นำงสำววรรณี ธรรมเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

160 6023086นำงสำวขนิษฐำ เกดิเป้ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

161 6023109นำงสำวสุธิดำ ล ำเหลือ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

162 6023116นำยพิชิตพล มีลำภ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

163 6023140นำยดิเรก พุกปำน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

164 6023199ว่ำทีร่.ต.พลกฤษณ์ ซังธำดำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

165 6023255นำงสำวสำยชล พรมสุข วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

166 6023273นำงสำวนลินรัตน์ เหนี่ยวองอำจ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

167 6023279นำยวิทวัส ทบภักด์ิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

168 6023281นำยประเวศ วงษ์รส วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

169 6023285นำยเดชคม ศรีศุภอรรถ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

170 6023298นำงสำวธิดำรัตน์ เส่ียมแหลม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

171 6023328นำยจิรำวุฒิ รักนุ้ย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

172 6023346นำยยุทธนำ นวลผกำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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