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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021004นำงสำวชุติวรรณ รอดแผ้วพำล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 6021005นำยสัญญำ เทศทอง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

3 6021006นำยธวัชชัย วรรณนรำกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021007นำงสำววรัญญำ ภิบำลวงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

5 6021008นำยเกยีรติศักด์ิ โรจนัสด ำรง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6021009นำยกติติพงษ์ อตุมะบัวจันทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 6021094นำยพิพัฒน์ นำคทับ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021143นำงสำวภัทรวรรณ ศรอร่ำม วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

9 6022010นำงเบญจวรรณ จันทรเสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

10 6022011นำยเอกสิทธิ์ โยธำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6022012นำงสำววัฒนพร ศรีดำมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022013นำงสำวอรอมุำ อุ่นแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

13 6022014นำงสำวสุกำนดำ ศิลำเกษ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

14 6022015นำงสำวพิชญำ นุ่มแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6022016นำยธวัชชัย หมู่สะแก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

16 6022017นำงสำวบุญญำพัฒน์ จักรนำรำยณ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสีกลำง

17 6022018นำยสัณหพศ จันทรำนุวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022019นำยวีระ พงศ์รุจิกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022020นำงสำววำสนำ พัฒอ ำพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022022นำงสำวพิริยำ ตองออ่น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

21 6022023นำงสำวชนัญยำ เลิศมำลำพงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

22 6022024นำงสำวสุพัตรำ โพธิรุกข์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

23 6022025นำยอรรถกร ทองบัวบำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

24 6022026นำงสำวสุจิตรำ ศิริวัฒพงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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25 6022027นำงสำวรัตนจิตต์ อตัรำชีวะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022028นำงสำวปภัสสร ออ่นสำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

27 6022029นำงสำวบุณยนุช สังขวุฒิชัยกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

28 6022030นำยพัฒนำ ปัญญำชำติรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022031นำงฉัตรทอง ทับสน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022032นำยบัญชำ พันธุ์แตง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022033นำงสำวจุฑำรัตน์ เพ็ญภินันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

32 6022034นำงสำวศิรินันท์ ยะท่ำตุ้ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022035นำยเอกวรรณ เอี้ยงทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6022036นำงนวรัตน์ เชียงสอน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6022037นำยนิวัฒน์ ค ำนึงคง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6022038นำยพงศ์ธีรญะ ฟีสันเทีย๊ะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

37 6022040นำยวศิณ วงษ์ถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6022041นำยสำโรจน์ แร่เพชร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

39 6022042นำงสำวปรำณี สุขะพล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

40 6022043นำวำตรีวีระศักด์ิ เทศดนตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022044นำงสำวพัชนันญำ กะโห้ทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022045นำงสำวประเทือง สีแพงเลิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022046นำยจะเร กล่ันสมจิตต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022047นำยสมำน แสงสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

45 6022049นำยเจษฎำพงษ์ ศรีภิรมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6022050นำงสำวอนันตญำ อำ่งแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

47 6022051นำงสำวเนตรนภำ จันทร์เทศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6022052นำงสำวหฤทัย แกว้พวง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

49 6022053นำงสำวสำวิตรี บุญอำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

50 6022054นำงสำวสมลักษณ์ จ ำรูญสำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

51 6022055นำยรำชันย์ สัจจะเทพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6022056นำงสำววิลำสินี มำเกดิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

53 6022057นำงสำวศวรรณญำ อยู่เจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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54 6022058นำยณัฐพงษ์ ถวิลไพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6022059นำงวรรณิภำ โพพำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022060นำงสำววรรษิดำ ชัยสิทธิส์งวน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022061นำยนัฐพงษ์ ไชยวุฒิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6022062นำงอทุัยวรรณ รักชีพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

59 6022144นำงสำวสุธำทิพย์ พรมแกว้ต่อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

60 6022145นำยวีระศักด์ิ ศรีนคร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

61 6022146นำงสำวกรทิพย์ ศรีพรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

62 6022147นำงอรทัย ตันตยำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

63 6022148นำยวรำกรณ์ ยำเภำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

64 6022149นำงสำวธนำภรณ์ ไชยวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

65 6022150นำยอภินัย สุขป้อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

66 6022151นำงสำววัณณิตำ ถิ่นจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

67 6022152นำงสำวทัศพร อมัภวำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

68 6022153นำงสำวชุลีกร ปัน๋เป็ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

69 6022168นำยพิพัฒน์ กศุเลิศจริยำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

70 6023063นำงสำววิลำวัณย์ โพธิโ์ต วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

71 6023064นำงสำวเบญจมำศ งำมจริง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

72 6023065นำยบุษกล งำมเมือง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

73 6023066นำงสำวเรไร เกดิมำน้อย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

74 6023067นำยธีริน พุตติ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

75 6023068นำงสำวประภำพร เข็มเงิน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

76 6023069นำยอนวัช ฤทธิรงค์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

77 6023070นำงสำวดลฤดี โตเย็น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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78 6023071นำยสำกล คงรำช วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

79 6023072นำยธีระศักด์ิ ชมพูบุตร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

80 6023073นำงสำวสำยชล พรมสุข วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

81 6023154นำงสำววรรณวิภำ นำมสุวรรณ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

82 6023155นำยสมเกยีรติ พัชรนฤมล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

83 6023156นำงสำวพชรพรพรรณ เชื้อไทย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 กุมภาพนัธ์ 2560 Page 4 of 5หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

84 6021074นำยรักษิต เครือนวล วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

85 6021075นำงเฉลิมขวัญ ปิติโสภณำงกรู วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

86 6022076นำงสำวภัคญำ เทพมะที เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

87 6022077นำงสำวนวลจันทร์ รำนอก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

88 6022078นำยนพดล ไชยมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

89 6022079นำยประสำธน์ชัย โพธิปฐม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

90 6022080นำยวรวุฒิ ภูมินำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

91 6022081นำงสำวโนนำนิตตำ อมููดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

92 6022082นำยวิวัฒน์ โสตถิเวศว์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

93 6022083นำงสำวฤทัยกำญจน์ ยำวิละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

94 6022084นำงสำวรัตนำ แสนสี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

95 6022085นำงศิริวรรณ โสตถิเวศว์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

96 6022086นำงเกตสุดำ หงส์สกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

97 6022087นำยพรประกฤษฎิ ์ศิริผ่องแผ้ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

98 6022088นำงสำวมณี มำตรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

99 6023089นำยอทิธิกร หมู่ไพศำล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

100 6023090นำยพิชิตพล มีลำภ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

101 6023091นำงสำวอรพินท์ ขวัญออ่น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

102 6023092นำยมงคล ปำนเพ็ชร์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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