
ผลการสอบในการจดัสอบเพ่ือรบัรองขึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีระดบั

การจดัสอบครั้งที:่ 2/2560

ตน้

ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031001นำยจตุรวิทย์ เฉินจุณวรรณ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

2 6031002นำยณัฐวุฒิ ชำญธัญกรรม วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031003นำยอนันต์ ไข่ษรศักด์ิ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

4 6031004นำยมงคล คุณหำร วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

5 6031005นำยอทิธิพงศ์ มนุี วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

6 6031006นำยพิษณุ บทมำตย์ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

7 6031007นำยณภทัร พัฒนำคุณเดช วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

8 6031008นำยโสภณวิชญ์ กำสุยะ วัสดุกมัมนัตรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

9 6032009นำงสำวมนภรณ์ สุรินทร์รัฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

10 6032010นำงสำววิรัญญำ ทศพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

11 6032011นำงชุติพันธ์ุ บญุญพฤติฒิโพธ์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6032012นำยเตชธรรม เนติรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

13 6032013นำงสำวพจนี สิงหเ์หำะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

14 6032014นำงสำววิภำวี รำบเรียบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

15 6032015นำงธีร์จุฑำ วงศ์สกลุศำนติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

16 6032016นำงสำวประเทอืง สีแพงเลิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

17 6032017นำยคณัตนนท ์เพ่ิมขึน้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

18 6032018นำยชนวีร์ ใจสิทธ์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

19 6032019นำยพิเชษฐ์ สินใช้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

20 6032020นำงสำวจีรนันท ์จันทร์โท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

21 6032021นำงสำวศิริลักษณ์ เล่ียมพูล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6032022นำงสำวพณยุภำ หลักฐำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

23 6032023นำยวันชัย สัทธำฉัตรมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032024นำงสำวนิชำภำ ก ำนัลวิมำนพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

29 พฤศจิกายน 2559 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 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 6032026นำยสำยชล น้อยหุน่ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

26 6032034นำงสำวศิริธร เยำวนิจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

27 6032035นำยวิเชษฐ์ เล็กมณี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

28 6033027นำยณพ ศิวะศิลปช์ัย วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

29 พฤศจิกายน 2559 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 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

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

29 6031028นำยปรัชญำ ประทมุมำ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

30 6032029นำงสำวกำนต์ชนก เขียนทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032030นำงสำวพรรณฏพร พลวิเศษ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

32 6032031นำงสำวรัตน์ติกำล ทรงศักด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

33 6032032นำยปกรณ์ รักอกัษร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

34 6032033นำงสำวชนิสรำ ฝำงแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

29 พฤศจิกายน 2559 Page 3 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  


