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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021001นางลฏาภา ศรีจิตตะวา วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

2 6021002นายพงษ์ธวัช แกล้วกล้า วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

3 6021003นายธีรวัฒน์ เขียวข า วัสดุกมัมันตรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

4 6021004นายมิตร ทองกระจ่าง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

5 6021006นายกรินทร์ จุลเจือ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

6 6022007นางสาวนันธิดา จิตรจักร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

7 6022008เรือตรีกฤษณะ พระไชยบญุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

8 6022009นายธวัชชัย บตุรดีวงษ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

9 6022011นางสาวหทยัชนก ค าอา้ย เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

10 6022012นางสาวบษุเรศ บญุมี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

11 6022013นายแพทย์เกษม ตันตยานนท์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

12 6022014นางสาวกญัญาลักขณ์ ชัยนาม เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

13 6022015นางสาวอรสุพพัต ธนารัตน์กลุนนท์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

14 6022016นางอรวี จันทร์สีสม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

15 6022017นางสาววราภรณ์ โพธิศ์รี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

16 6022018นายพัลลภ ตรีนัย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

17 6022019นางสาวอาภาพันธ์ บณัฑิต เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

18 6022020นางสาวพัชณิดา แสงทองล้วน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

19 6022021นางแคชรี ชุณหหรัิญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

20 6022022นางสาวจุติมา สวัสดี เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

21 6022023นางเมธานุช วงษ์ณะรัตน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

22 6022024นางสาวลริตา ชอบประดิถ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

23 6022025นางทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

24 6022026นายเอกวรรณ เอี้ยงทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน
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25 6022027นางเสาวนิตย์ นาคอนิทร์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

26 6022028นายนนทพันธ์ ขันดี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

27 6022029นางสาวทิเนศวร์ อรัญมิตร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

28 6022030นายวีรชาติ ศรีจันทร์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

29 6022031นางสาวสุไรรัตน์ สันทา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

30 6022032นางสาวพรนภา พรชื่นชูวงศ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

31 6022033นางสาวภศัรินทร์ สะอาด เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

32 6022034นายวัฒนชัย อภรัิกษ์ขิต เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

33 6022035นางพิทยาภรณ์ วังสาร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

34 6022036นางสาวปยิะนุช ฤทธิธรรม เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

35 6022037นายพรประกฤษฎิ ์ศิริผ่องแผ้ว เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

36 6022038นางสาวภคัญา เทพมะที เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

37 6022039นางศิริวรรณ โสตถิเวศว์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

38 6022040นายวิวัฒน์ โสตถิเวศว์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

39 6022041นายพงษ์อภสิิทธิ ์มะสุนัน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

40 6022042นางสาวลัคนา จันทหอม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

41 6022043นางสาวเรียม สมพรชัยกจิ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

42 6022044นางสาวศรัญญา ไชยกนัทะ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

43 6022045นางสาวสุพรรณี สุยะหลาน เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

44 6022046นายสุริสสร ยุกตะนันทน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

45 6022047นางสาวพัชรินทร์ ปยิะนุกลู เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

46 6022048นางสาวปนิษฐา แย้มย้ิม เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

47 6022049นางสาวอษุา ธนะพานิชย์สกลุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

48 6022050นางสาวเกยีรติสุดา เดชะบญุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

49 6022054นายวิชาญ สอนสิทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

50 6022055นางสาวอนัญญา อุ่นสิม เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

51 6022056นายพัชรพงศ์ ทองน้อย เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

52 6022057นางกาญจนา อนุตริยะ เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

53 6022058นางสาวปรียาพร พงษ์ค า เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน
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54 6022059นางสาวอญัชลี ปญัญา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

55 6022060นางสาวทพิย์อาภา ถมยา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

56 6022061นางองัคณา สุนทรรัมย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

57 6022062นายประเด็จ บญุมั่น เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

58 6022063นายอดิเรก เกตุประสิทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

59 6022064นาวาตรีเทวิน ปัน้โต เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

60 6022065นางสาวศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกลุ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

61 6022066นายทศพร อนันตกลุนธี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

62 6022067นางนิจจ์วิภา พุ่มโพธิท์อง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

63 6022068นางสาวนพเกา้ ศรีสุขอยักา เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

64 6022069นางสาวชลธิชา เลิศคอนสาร เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

65 6022070เรืออากาศตรีกติติศักด์ิ หอมชื่น เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

66 6022071นายชัยชนะ ปกัเคธาติ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

67 6022072นางสาวเนตรชนก สมสมัย เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

68 6022073นางสาวชุลีกร ศิลปเ์มือง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

69 6022074นายธีระพล กงัหลี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

70 6022075นางเกศสุดา แทนทรัพย์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

71 6022076นายมนตรี ศิริขันธ์แสง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

72 6022077นางสาวสุมณฑา พวงสัมฤทธิ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

73 6022078นายภวรัญชน์ สุวรรณสันติสุข เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

74 6022079นางสาวศิริลักษณ์ โสวะภาสน์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

75 6022080นายธนากร องคะกาศ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

76 6022081นายประดิษฐ์ เมฆมังกรทอง เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

77 6022082นางสาวปณุยวีร์ ขอสุข เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

78 6022107นางสาววรรณิสา ดีหามแห เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

79 6022108นางสาวเอ ๋กลับประดิษฐ์ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

80 6022151นาวาโทไพศาล เทียนประทีป เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

81 6023005นายฤทธิไกร วงค์ปญัญา วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน
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RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย

ผลประเมิน
วิชาด้านเทคนิค

ระดับ
เจ้าหน้าที่

ผลการ
รับรอง RSO

82 6023083นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

83 6023084นางสาวชุติกรณ์ โตศรี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

84 6023085นายอาทิตย์ มณีวงศ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

85 6023086นายอนันต์ ใจต้ัง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

86 6023087นายนคร เวียงลอ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

87 6023088นางสาวณิชาพร นันตา วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

88 6023089นางสาวปรียาภรณ์ ศรีคร้าม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

89 6023090นางสาวนวรัตน์ บวัริ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

90 6023091นางสาวพิชญา ด ารงค์พิวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

91 6023092นายกลิกาล ชุมคง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

92 6023093นางสาวอธิชา ด ารงค์พิวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน

93 6023094นางองัคณา สืบเสม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่าน ผ่านกลาง ผ่าน
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     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล าดับที่ รหสัผู้สอบช่ือ-นามสกลุ ประเภทเจ้าหน้าที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชากฎหมาย
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ผลการ
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

94 6021095นางพิชญานิน เรียนดารา วัสดุกมัมันตรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

95 6022096นายพงษ์พันธ์ เจตนะเสน เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

96 6022097นางสาวแพนทอง อุ่นเจริญ เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

97 6022098นางสาวสรัญญพัชร์ ออ่นส าลี เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

98 6022099นายมงคล ย้ิมเปยี เคร่ืองก าเนิดรังสี ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

99 6022100นายณัฐชานนท์ พูนผล เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

100 6022101นายณัฐนนท์ เสนอบุล เคร่ืองก าเนิดรังสี ผ่านกลาง ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

101 6023102นางสาวทอฝัน ทาปญัญา วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ไม่ผ่านกลาง ไม่ผ่าน

102 6023103นายจีรศักด์ิ สมบรูณ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่านกลาง ผ่าน

103 6023104นางสาวพัชรนันทน์ ตวงหรัิญวิมล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่านกลาง ผ่าน

104 6023105นางสาวปราจรีย์ กอศุภฤกษ์ชัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

ผ่านกลาง ผ่าน
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                    ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


