
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือรับรองขึ้นทะเบยีนเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดบั

การจัดสอบครั้งที:่ 4/2560 ระยอง

ตน้

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031043นำยอนุศักด์ิ พิศลพูล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

2 6031044นำยกฤษฎำ เส็งศิริ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031045นำยวันชัย ใจสุข วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

4 6031046นำยวีระ แซ่แต้ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031047นำยยุตต์ แกว้กอ้น วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

6 6031048นำยธนรักษ์ หมั่นจิต วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

7 6031049นำงสำวนันท์ณภัส แบขุนทด วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

8 6031050นำงสำวพิมพ์อำรยำ ไชยวรรธ์ณ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

9 6031051นำงสำวทิพย์นภำ เอกอดุม วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

10 6031077นำงสำวฉัตรนภำ โพธิจ์รูญ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

11 6032052นำงสำววันดี จริตรัมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6032053นำยปัณณทัต ยันนำวำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032054นำยไชยภัทร อทุบูรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032055นำยปำณิตำ นีอ ำมำตย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

15 6032056นำงสำววำริกำร์ มำลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032057นำงสำวจำรุวรรณ ตะคอนรัมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

17 6032058นำงสำวมำลัย สำระเกษ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

18 6032059นำยชัยรัตน์ ต่ิงแตง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

19 6032060นำยจตุพล โตชื่นสกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

20 6032061นำยลินพิชญ์ กนัจำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

21 6032062นำยนิรันดร์ นัมคณิสรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6032063นำงรัตนำภรณ์ พูนผล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

23 6032064นำยจักรพงษ์ มำรักษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032065นำงสำววิริยำ ไชยหงส์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

31 มกราคม 2560 Page 1 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
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ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
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ผลกำร
รับรอง RSO

25 6032066นำงสุพิศ พันธุเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032067นำยสิรภัทร พลพฤกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032068นำงสำวอริศรำ มีภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

28 6032089นำงสำววำสนำ วิรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

29 6032090นำยประสงค์ แถวเนิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032093นำยนิพนธ์ ดองโพธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032094นำยภัทรพล เจริญประโยชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032100นำงสำวอำรียำ บุญล้อม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

33 6032101นำยเกรียงไกร ไชยปะสุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

34 6032105นำงสำวเกตนิภำ นำมบุตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

35 6032111นำยปัญญำ นำโพธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

36 6032113นำยนิรุตต์ิ ปิน่วิเศษ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

37 6033024นำยสุรเดช แย้มชุด วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

38 6033028นำยธีรภัทร จงสมัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

39 6033029นำยยุทธนำ หวังพิทักษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

40 6033030นำยชัยยนต์ พันธุม์ำตย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

41 6033031นำยอบุล พันธุม์ำตย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

42 6033032นำยสรพงษ์ กจินำงหงส์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6033035นำยทะนงศักด์ิ มีคุณ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

44 6033069นำยอำนัส หะสำเมำะ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

45 6033070นำยศิริพงษ์ แสนพลออ่น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

46 6033071นำงสำวสุปรำณี บัวพันธ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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47 6033072นำยประเสริฐศักด์ิ ฉำยสันต์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

48 6033073นำยเรืองศักด์ิ ภูเฮืองแกว้ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

49 6033074นำยวันเฉลิม ขุมทรัพย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

50 6033075นำยสุทัศน์ พูลสวัสด์ิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

51 6033076นำยชำลี ปุริโสดม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

52 6033078นำยประวิทย์ ทรัพย์มี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

53 6033112นำงสำวกำรชนก แสงค ำอนิทร์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย
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รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

54 6031079นำยพิศำล รักควำมดี วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

55 6032080นำงสำวสันทนีย์ สำคร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032081นำยชวลิต ทองส ำฤทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

57 6033082นำยเดวิส ยศรุ่งเรือง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

58 6033102นำยอนันต์ เหลืองมงคลกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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