
ผลการสอบในการจดัสอบเพ่ือรบัรองขึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีระดบั

การจดัสอบครั้งที:่ 2/2560

กลาง

ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021001นำยจักรกฤช ปิน่เกตุ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021002นำยนิธิพัฒน์ เข็มธนู วัสดุกมัมนัตรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

3 6021003นำงสำวณิชำภทัร แกว้ผ่อง วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

4 6021004นำยอนนท ์ขวัญไสวธรรม วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

5 6021005นำยสุจริต งำมวงศ์ไพบลูย์ วัสดุกมัมนัตรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

6 6021006นำงสำวแสงรพี โกติกลุ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6021007นำยภำคภมู ินิลดี วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

8 6021008นำยอเุทน ทองใบ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

9 6022009นำงเสำวนิตย์ นำคอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

10 6022010นำยภวรัญชน์ สุวรรณสันติสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

11 6022011นำงสำวพัชรีย์ ช่วยเกดิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

12 6022012นำยรัฐศำสตร์ ส ำอำงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022013นำงรูช อำตมผดุง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022014นำงสำวสุรีย์ ล ำเภำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

15 6022015พ.ท.ศรัณย์ มกรพฤติพงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6022016นำงมนสิณีย ์โหรำศำสตร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022017นำงเกศินี ไกรครุฑรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

18 6022018นำงสำวญำดำ ทพิยโสตถิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022019นำยณัฐพงศ์ วงค์เจริญกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

20 6022020นพ.ปรีดำ สุขประชำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

21 6022021นำยยศ สงวนจินต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022022นำงสำวกติติมำ เกยีรติบรูณกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6022023นำงสำวอดุมลักษณ์ หงษส์มทุร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

24 6022024นำยกลุธร อภบิำลศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

29 พฤศจิกายน 2559 Page 1 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

25 6022025นำงวรรณวิมล นพช ำนำญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022026นำยประทปี รอดพงศกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

27 6022027นำยสรำวุธ พรหมหำกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6022028นำงสำวปทัมำวรรณ สมใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

29 6022029นำยศศิวัฒณ์ สมหวำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

30 6022030นำงสุธีรำ โกมลวำนิช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

31 6022031นำงสำวอบุลทพิย ์วงษข์นัธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

32 6022032นำยพงศ์เทพ อนันตกลุธี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

33 6022033นำยอำร์ม ชนสกลุชำติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

34 6022034นำยธีระศักด์ิ พรพงศธร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

35 6022035นำงณัฐพร บญุนำวำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

36 6022036นำงสำวรัตน์สุดำ ทองแดง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

37 6022037นำงสำวเกสรี เรืองฤทธ์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022038นำยพิพัฒน์ ชีพเจริญรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022039นำยศิริพล แกน่ศักด์ิศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

40 6022040นำยพงษสุ์ระ สถำพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

41 6022041นำงสำวกฤชวรรณ ยุทธอภรัิกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

42 6022042นำงสำวสมจิตร ทะนะใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022043นำยจักรพงษ ์วิเศษสัมมำพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

44 6022044นำงสำวกนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

45 6022045นำงสำวพรนิภำ อนิทรสิทธ์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

46 6022046นำงกญัญำ จุฑำศิริวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6022047นำงนวรัตน์ เชียงสอน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

48 6022048นำยประทปี เคลือบพ่วง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

49 6022049นำงสำวสุชำนันท ์เอกกระจำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

50 6023050นำงสำวนิภำพร เหนือโท วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

51 6023051นำยธนพล เปีย่มสุข วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน
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               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

52 6023052นำยกติติคุณ หทยัเกยีรติกลุ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6023053นำงอรอนงค์ ส ำอำงค์ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

54 6023054นำงสำวสุปยิำ บญุเผือก วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6023055นำยอนุพงษ ์คงสำ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

56 6023056นำยชำญ ไชยรักษ์ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

57 6023057นำงสำวชลิดำ จันทร์เส็ง วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6023058นำงสำวปำณิสรำ ปญัญำสอำด วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

59 6023059นำยสุธีร เอกเจริญสุข วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

60 6021060นำงสำวพรทพิย ์ธรรมไพศำล วัสดุกมัมนัตรังสี ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

61 6021061นำยจิรำยุส สุรำสำ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

62 6022062นำยเอนกพงศ์ นำแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

63 6022063นำยวิทรู กลุสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

64 6022064นำงสำวปำหนัน สิงหล์ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

65 6022065นำยประวัตร์ พรหมเกษร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

66 6022066ว่ำที ่ร.ต.หสัวิชย์ เสือทวี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

67 6022067นำงสำวจันทร์ศรี เบญจส ำรำญวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วสัดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

68 6023068นำงสำวอรพินท ์ขวัญออ่น วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

69 6023069นำงสำวภำวิณี ทองเอยีด วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

70 6023070นำยมรุพงษ ์แทน่มณเฑียร วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

71 6023071นำงอจัฉรำ หำญนัทธี วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

29 พฤศจิกายน 2559 Page 4 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  


