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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021003นำยวีรยุทธ พวงมำลัย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 6021004นำยบุญชัย กำญจนอำรีรัตน์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021005นำงสำวอดุมลักษณ์ บุญนิคม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021006นำยมนตรี วงษ์มีพันธุ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6021007นำยนิพนธ์ ไชยวัลลำ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

6 6022001นำยพลวัฒน์ เกื้อธรรมคุณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 6022008นำงสำวจิรำภรณ์ ชำจันทึก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6022009นำงสำวระพีพรรณ โสภณวัฒนำนุกลู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

9 6022010นำงสำวสุวดี ปัญจะเสำร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

10 6022011นำยนภศูล คงสุวรรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

11 6022012นำงสำวจิตตินี สุทิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022013นำยพงศธร ศรีภิรมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022014นำยอภิดล นรศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022015นำงสำวกนกวรรณ ไพเรำะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

15 6022016นำงสำวสุรำศี อิ่มใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6022017นำงสำวพินิตชญำ พินิตตำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022018นำงสำวเพ็ญนภำ ลุกลำม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022019นำยฉัตรชัย กจัฉมำภรณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

19 6022020นำงพูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022021นำงสำววีณำ ผูกพำนิช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6022022นำงสำวอภิชำ จำบสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

22 6022023นำยณัฐพนธ์ กล่ินหอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6022024นำยอนุรักษ์ วงศ์รัตนมนตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

24 6022025นำยขจรศักด์ิ เจริญชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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25 6022026นำงสำวจิตติพุฒิ ธิตินิลนิธิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

26 6022027นำยณฐธนวัฒน์ ณัตธนำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

27 6022028นำงพธู บุญกอแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6022029นำยพัฒธกำนต์ คงเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022030นำงสำวพจี มีวุทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

30 6022031ว่ำทีร้่อยตรีหญิงอทุัยรัตน์ ผันผำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

31 6022032นำงสำวเรณู ตันติพรหมินทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022033นำยคงสฤษด์ิ วัฒนพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022034นำงสำวจิรำพร เดือนสวัสด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022035นำยอธิษฐ์ ปัณณวัฒนำนันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022036นำยสุรเชฏฐ์ เลำหชำญวนิชย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022037นำยพีระพัชน์พสิษฐ์ พวงบุรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022038นำงสำวทัศนำ เหล่ำเขตกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022039นำงสำวสุธี สฤษฎิศิ์ริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022040นำยสุรเชษฐ ตรรกธำดำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022041นำงสำวปิยวรรณ ระสิตำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

41 6022042นำยสกนธ์ น้อยมูล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022043นำงสำววำรินทร์ วัชรขจร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022044นำงสำวศิริพร ศิลปสครำญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

44 6022045นำงสำวจันทนิภำ เหล่ำวำณิชวัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

45 6022046นำงสำวพรชลิต สุขสุพุฒิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

46 6022047นำงเรียม สมพรชัยกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6022048นำยชัยศรี ดุษฎี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6022049นำงสำวนวรัตน์ เชียงสอน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

49 6022052นำงสำวสุวิมล สดุดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

50 6022053นำงสำวลัดดำวัลย์ สุวรรณไพรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

51 6022054นำงสำวภัสส์รัณ รัชตวัฒนอนันต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

52 6022055นำยพรหมภัคกร กลุธนอมรดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

53 6022056นำงนันทิดำ เรืองวีรยุทธ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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54 6022057นำงสำวลักขณำ สันติภำตะนันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6022058นำงสำวจริยำ จินำยะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

56 6022059นำงอรพิน แกว้ดวงดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022062นำงสำวแสงเทียน รมณียกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

58 6022079นำงสำวสุพัตรำ สุขสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

59 6022120นำยภูมิภณัฎฐ์ รติบดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

60 6022122นำงสำวชญำน์นันท์ อคัระกรโภคิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

61 6022123นำงสำวพิชญ์สุชำ เจริญศักด์ิธนกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

62 6022124นำงสำวกนกนภำ พลธิรำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

63 6022125นำงสำวกำนติกำ ธรรมศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

64 6022126นำงสำวชยำ ธีระชยำงกลู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

65 6022127นำงสำวพิมลรัตน์ เกตุนวม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

66 6022128นำงสำวสุเพชร แกว้ตระกลูพงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

67 6022132นำยวิชัย รัตนำวลีกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

68 6023060นำยสัญญำ ต๋ันยะ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

69 6023061นำยวุฒิศักด์ิ ไตรภพชัยกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

70 6023063นำงสำวจริญญำ อยู่อ่ ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

71 6023064นำงสำวธวัลพร แกว้ศรี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

72 6023065นำยภูริต จันทร์หอม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

73 6023066นำยบุญชัย ศำลำกจิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

74 6023067นำยพลัฏฐ์กร ใจผ่องอคัรกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

75 6023068นำยชิษณุพงศ์ แกว้จีน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

76 6023069นำงสำวพรสุข พึ่งสังข์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

77 6023070นำยอนุสรณ์ ชื่นประทุม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

78 6023071นำงสำวญำณิศำ พิจำรณำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

79 6021072นำงสำวณิชำภัทร แกว้ผ่อง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

80 6021073นำงสำวพรทิพย์ ธรรมไพศำล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

81 6022074นำงจำริณี ออกแม้น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

82 6022075นำยวัชรพงษ์ ผนึกทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

83 6022076นำยขจรศักด์ิ กติติชำคร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

84 6022077นำยอเนกพงศ์ นำแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

85 6022078นำงสำวสุกฤตำ กยุโกมุท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

86 6022131นำงสำวอภิวรรณ อวยพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

87 6023080นำงสำวทิวดี สหัชสันต์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

88 6023081นำงสำวขนิษฐำ วงศ์ไพรบูลย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

89 6023082นำงสำวสุชำวดี ใกล้สว่ำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


