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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031058นำงสำวเนตรนภำ กระจำยกลำง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031059นำยมำโนช ธนะปล้ืม วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

3 6031060นำยอมตะ สอนทอง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031061นำยธีรพันธุ์ วิสุทธิญำณ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031062นำงปนิดำ ศรีดำบัณฑิต วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

6 6032063นำงสำวฉัฐมนต์ โพธิส์ว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

7 6032064นำงวรรณำ ศิริไพชยนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6032065นำงสำวรุ่งอรุณ คงแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6032066นำงสำววันทนีย์ ตันเงิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

10 6032067นำงจำรุณี รักถนอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

11 6032068นำงสำวรัตนประภำ มั่นคง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6032069นำยสัญญำ มะโนธรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032070นำยนิธิศ จิรวีรภัทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032071นำงสำวสุชำดำ ชำญถิ่นดง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032072นำยเชำว์ ตุ๊เสงียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032073นำยชำคริต อนิทรประสงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032074นำยปรเมษฐ์ ประเสริฐศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032075นำยสินำฤทธิ์ ทองย่ิงสุขรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032076นำยไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032077นำยสุริยำ ภำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032078นำยวัชรพงษ์ นันผำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032079นำยเจษฎำ อว่มพยัค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032080นำงสำวพรทิพย์ เดชศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032081นำยนิกร ผู้เรืองเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032082นำงสำวรัชนีวรรณ เครือสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032083นำงสำวเพียงพลอย บุญเกิด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

27 6032084นำงสำวบัวทิพย์ ธรรมพำนิชวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

28 6032085นำงสำวพรนภำ อุ้มชูวัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6032086นำงนันทภัค เกตุไชย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032087นำงสำวพัศกำญจน์ พวงประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 6032088นำงสำวสุนิสำ รำชิวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

32 6032089นำงสำวสุพัตรำ ปำแก้ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

33 6032090นำงสำวอไุรวรรณ สมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

34 6032091นำงสำวธีรำภรณ์ กุระโท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6032092นำงสำวสกุลลักษณ์ ศิริพฤกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032093นำยอนันต์ศักด์ิ อยู่สุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032094นำยชุมพร จันทำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

38 6032095นำยศรีเจริญ วรรณทวี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

39 6032096นำงสำวชรินดำ ช ำนำญจิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

40 6032097นำงสำวกำญจนำ มงคลไวย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

41 6032098นำงสำวพนำวรรณ กัลยำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

42 6032099นำงสำวสุนิสำ ขำกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6032100นำยชนะวัฒน์ จันทร์แจ่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

44 6032101นำยกฤษณะ ศิริเวศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

45 6032102นำงสำวปำรณีย์ แซ่โซว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6032103นำยอนุรักษ์ สุวรรณำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

47 6032104นำยธีระพงษ์ ค ำมำพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

48 6033105นำงสำวศิริวรรณ จันทร์อำสำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6033106นำงสำวเวณิกำ มูลใจ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

50 6033107นำยณธรง ศิริคง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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51 6033108นำยพิศำล สำมัง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

52 6033109นำงสำวอำรีย์ วงศ์ดีย่ิง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

53 6033110นำงสำวเกตน์นิภำ สุริยะ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

54 6033111นำยไพโรจน์ ทิพย์ศิโรเวฐน์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

55 6033112นำยสมเกียรติ ใจผ่อง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6033113นำยสมเกียรติ ไชยวัลลำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

57 6033114นำยชำลี ปุริโสดม วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

58 6033115นำยศุภโชค ย้ิมขลิบ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

59 6033116นำยวีระพล ซุงรัมย์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6033117นำยเกรียงไกร ไชยชมพู วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

61 6031118นำยโสภณวิชญิ์ กำสุยะ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

62 6031119นำงสำวสุจิตรำภำ กำสุยะ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

63 6031120นำยสรำยุทธ ทีสกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

64 6031121นำงสำวสำยฝน ศรีเศษ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

65 6031122นำงสำวฉัตรนภำ โพธิจ์รูญ วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

66 6031123นำงสำงเนำวรัตน์ เดชพจน์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

67 6032124นำงสำวกมลชนก อฑัฒำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

68 6032125นำงสำวจอรำพร บัวเพ็ชร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

69 6032126นำงอจัฉรำ ตุ๊เสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

70 6032127นำยปัณณทัต ยันนำวำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

71 6032128นำยชัยรัตน์ ต่ิงแตง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

72 6032129นำยอภิรัท อนิกอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

73 6032130นำยวิบูลย์ ใจต๊ิบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

74 6032131นำยสุทธิพงษ์ ไชยค ำจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

75 6032132นำยกฤษฎำ สุระแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

76 6032134นำงสำวนันทิกำนต์ สุทธวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

77 6033133นำยเดวิส ยศรุ่งเรือง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

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

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


