
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 1/2560 เชียงใหม่

กลาง

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย
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เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021004นำยธนชิต ขันทรำช วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 6021005นำยทนงศักด์ิ จันทขันธ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021054นำยศิวะ ปัญญำจริวัฒน์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

4 6022006นำงสำวมุทิตำ กติติพงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6022007นำยอดิศักด์ิ อโุมงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6022008นำงอรอษุำ สุวิถีชน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6022009นำยขวัญชัย วรำกรสิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6022010นำงอำรยำ ศรีไชยวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6022011นำยบุญธรรม เมฆรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6022012นำยถกลเดช หล้ำปำวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

11 6022013นำงสำววงศ์ผกำ ใจมำบุตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

12 6022014นำยกติติ ศุภมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022015นำงสำวหยำดพิรุณ สีดำมำตย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022016นำงสำวธีร์ภัทร ธรรมตำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6022017นำงสำวพัชนีวรรณ กนัทะวัง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6022018นำงสำวเหรียญทอง ปันกำโล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022019นำยณัฐพงศ์ วงศ์เจริญกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022020นำงธิดำรัตน์ อำสำสรรพกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022021นำงสำวสุพัตรำ เสำร์แกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

20 6022022นำยพันธกำนต์ อำสำสรรพกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

21 6022023นำยณัฐกติต์ิ ฝ่ังมณี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022024นำงสำวนันธิดำ จิตรจักร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

23 6022025นำงสำวดรุณี ผำมั่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

24 6022026นำงสำวพัชรำภรณ์ วงศำสัก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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25 6022027นำงจตุพร ศรียอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022028นำยศุภฤกษ์ ผลมำก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

27 6022029นำงสุจินดำ เตจ๊ะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6022030นำงสำวนิศำชล ภัทรำนุกลู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022031นำยเทิดศักด์ิ ลำภหลำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

30 6022032นำงสำวอญัชลี ศรีวิชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022033นำงสำวปำนขวัญ วันศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022034นำยสถำพร เป็งปำนันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

33 6022035นำยกนัอณัณพ ชัยเร็ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022036นำงเนตรนภำ เทพประสงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

35 6022037นำยอคัรพล วรำกรพิพัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022038นำยพงษ์เนตร เมืองยศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022039นำยธนะ ปัญญำละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6022040นำยรัฐเขต ถ่อจะโปะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022041นำงสำวณัฐกำนต์ เย็นสม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

40 6022042นำงธัญญำภรณ์ อนัทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022043นำยสุวิชำ มณีรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022044นำยอนุรักษ์ อนิแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

43 6022078นำงสำวจันจิรำ ใจเทีย่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

44 6022090นำงสำววิรัญชนำ ฉัตรจันทึก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

45 6022091นำงสำวรัชฎำ สุขประชำพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

46 6022093นำยศุภกจิ กศุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6022094นำงสำวศิริภำ ประยูร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

48 6022097นำงนันทนำ ค ำป้อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

49 6023045นำยพิจักษณ์ ภูวปัญญำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

50 6023046นำยนรำกร สีหะวงษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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51 6023047นำยปรมะ เทพศิริ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

52 6023088นำยกติติคุณ พระกระจ่ำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

53 6023089นำงสำวสุรีย์พร สรำภิรมย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

54 6021048นำงสำวกนกพร เกยีรติคุณ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

55 6022049นำยพิศิษฐ์ เงินใส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022050นำงสำวนพเกำ้ ศรีสุขอยักำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022051นำยเอกลักษณ์ เตจ๊ะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6022052นำงจิรำพร พรหมรังสี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

59 6022053นำยอรรถพล ทศภำทินรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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