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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021009นำงสำวชนำนำฏ สงธรรม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

2 6021010นำยธงชัย สุขสมกจิ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

3 6021011นำยวิรัตน์ พุ่มพิชประไพ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021012นำยมนู ทัฬหกจิ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

5 6021013นำยไวพจน์ เสียงหวำน วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

6 6021014นำยปุณภพ เพียรทวีกจิ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6021015นำยประกฤติ โยธำฤทธิ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6021016นำยเสกสิทธิ์ เลขำวัฒนำนุกจิ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6021017นำยสำธิต จันทมงคล วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

10 6021018นำยเอื้อพงศ์ แย้มรอด วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6021019นำยชำญณรงค์ คงประเสริฐ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6021020นำยสหรัฐ นำคสกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

13 6021021นำยสุวิทย์ ตุลยำเดชำนนท์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6021022นำยณัฐกฤช โพธิท์อง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

15 6021172นำยธิติ แม่นอกัษร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

16 6021173นำยมณัฏฐวี พฤกษำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

17 6021174นำงสำวอรอนงค์ หิตะโกวิท วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6021175นำยวีรยุทธ พวงมำลัย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

19 6021176นำงสำวสุภำวดี แซ่ล้ิม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

20 6021178นำงสำวชลลดำ พัฒนชำญสกลุชัย วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6021179นำงสำวพิชญำภำ รำชธรรมมำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

22 6021180นำงสำวเกศรำภรณ์ ขำววิเศษ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6021181นำยชำญกจิ สุมะนัสชัย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

24 6021182นำยสุพจน์ นกเกดิ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

25 6021422นำยอนุศักด์ิ พิศลพูล วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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26 6023177นำยสุชำติ เชษฐนอก วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

27 6022023นำยอ ำนำจ เจนพำนิชทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6022024นำยประพัฒน์ อทิธิชัยศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6022025นำยจักรพันธ์ รุจิเทศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6022026นำยกติติพงศ์ ฉิมทับ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

31 6022027จ่ำอำกำศเอกชัยปรำกำร ค ำดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6022028นำงสำวจุฑำทิพย์ พอนอว่ม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6022029นำยสุจินดำ วัฒนะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

34 6022030นำงสำวชัชสุดำ ไชยชนะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

35 6022031นำงสำวสุจินันท์ บุญชื่น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

36 6022032นำยพิสิษฐ์ ชินวัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

37 6022033นำงสำวญำดำ ชัยวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022034นำยจัตุรงค์ ค ำกอ้น เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022035นำงสำวกชพรรณ ฝ้ันสืบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

40 6022036นำงสำวสำลินี คิดประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

41 6022037นำยนรำธิป จันทรำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022038นำงยุวรีย์ พำลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

43 6022039นำงสำววีนัส ชุ่มช่อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022040นำงสำวมณีรัตน์ เลำหวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

45 6022041นำงสำวมโนจิต เคยสนิท เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6022042นำงปิน่พร ผู้ภักดีประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6022043นำยสุริยนต์ จันทร์สว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

48 6022044นำยวีระพงษ์ กลัดแกล้วกล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

49 6022045นำยไพโรจน์ พลพงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

50 6022046นำยพรลำภ เมฆรักษำกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

51 6022047นำงสำวทิพย์สุดำ ง่วนกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

52 6022048นำยวิรัช นงนุช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6022049นำงวันวิสำ เอื้อชีวกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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54 6022050นำยชนินทร์ วรำภิสิทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

55 6022051นำยสุชำติ เสกศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6022052นำงจิณห์นิภำห์ สวัสดิมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

57 6022053นำงสำวปำลิดำ อบทม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

58 6022054นำงสำวสุพรรษำ เพ็ชรจำรนัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

59 6022055นำงสำวชัญญณุช อำทิตยกลู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

60 6022056นำงสำวจงรักษ์ พิมพ์ใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

61 6022057นำยสรำวุช คชเวศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

62 6022058นำงสำวภัคนันท์ สงวนสิทธิกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

63 6022059นำยธนิกพงศ์ มะยม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

64 6022060นำงสำวอจิมำ กะฐินเทศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

65 6022061นำงสำวรัตนวดี ปัตถะเมฆ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

66 6022062นำยศรำวุฒิ อนิกิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

67 6022063นำงวิภำ ดำษดำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

68 6022064นำงสำวจิรำภรณ์ ต่อมค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

69 6022065นำงสำวกรกนก ทะยะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

70 6022066ร.ต.ท.พันธมิตร บุญเชิญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

71 6022067นำงดวงตำ ม่วงเกตุมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

72 6022068นำยเอกวรรณ เอี้ยงทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

73 6022069นำยณัฐชัย สัตยำนันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

74 6022070นำงสำวอมรพรรณ บินกริิยำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

75 6022071นำงสำวอมรรัตน์ มำนพกำวี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

76 6022072นำยเกริกเกยีรติ เสนีย์วำสน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

77 6022073นำยอนุพงศ์ สุวรรณชำตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

78 6022074นำงสำวศดำนันท์ ณรงค์รำช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

79 6022075นำงสำวชนิดำ มำคะค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

80 6022076นำยชัยวัฒน์ เจริญผล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

81 6022077นำยจักรพันธ์ เจริญผล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

82 6022078นำยณัฏฐ์ธนิน ทองเสริมสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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83 6022079นำงสำวสุกญัญำ เสพซอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

84 6022080นำงสำวสุพัตรำ ค ำลือฤทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

85 6022081นำงพรรษชล ไชยภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

86 6022082นำยปรีชำ อดุมมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

87 6022165นำยคมสันต์ ม่วงสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

88 6022184นำงสำวสุพัตรำ ขันแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

89 6022185ร.ต.อ.ชัยพร สวยสม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

90 6022186ร.ต.ท.โอฬำร มีผลกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

91 6022187นำงชุติพันธุ์ บุญญพฤติฒิโพธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

92 6022188ร.ต.อ.ชัยยุทธ์ เผ่ำเพ็ญสม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

93 6022189นำงสำวเฉลิมลักษณ์ จุมปำแฝด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

94 6022190นำงสำวบุษรินทร์ ภูมิเขต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

95 6022191นำงฉัตรทอง ทับสน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

96 6022192นำยพงษ์รัฐ คงสิบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

97 6022194นำงสำวปิยะฉัตร์ มำบจะบก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

98 6022196นำงสำวศันศนีย์ บุญสำลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

99 6022197นำงสำวบุษรำภรณ์ ผิวบำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

100 6022198นำงสำวอรสุพพัต ธนำรัตน์กลุนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

101 6022199นำงสำวองัศุมำล์ ด ำมินแศก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

102 6022200นำยณัฐวุฒิ วรวัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

103 6022201นำงสำวยุวดี แกว้สำทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

104 6022202นำงชมพูนุท ศิรินรกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

105 6022203นำยสกล ส้มเกล้ียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

106 6022204นำงสำวปิยฉัตร สิริสุทธิสำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

107 6022205นำงสำวเกตุนรี มำกเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

108 6022206ว่ำที ่ร.ต. หญิงฐิติชญำน์ ชมโลก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

109 6022207นำงเบญจมำ คมวงษ์เทพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

110 6022208นำยสุพัฒน์ นิกรพงษ์สิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

111 6022209นำยรัฐพงศ์ สมกนัหำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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112 6022210นำยศรำยุทธ ทินกร ณ อยุธยำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

113 6022211นำยโชคชัย หัสยพงศ์พันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

114 6022212นำยวิชัย ลอยแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

115 6022213นำยศิลปะชัย เพิ่มพูน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

116 6022214นำยมงคล พุ่มแกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

117 6022215นำยสัมฤทธิ์ เนียมขุน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

118 6022216นำยไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

119 6022217นำยจิรัฏฐ์ ควรประกอบกจิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

120 6022218นำยสมเด็จ ฤกษดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

121 6022219นำงสำวจริยำ เต็บห้วยห้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

122 6022220ส.ต.ต.อภิศักด์ิ อศิรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

123 6022221ด.ต.ศุภกร พำภักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

124 6022222ส.ต.ต.พีระยุทธ สุทธะป็อก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

125 6022223ร.ต.ท.อลงกรณ์ วิริรัชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

126 6022225นำงสำวสุภำภรณ์ ส่ังสอน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

127 6022242นำงสำวจันทิรำ ศิริกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

128 6022423นำงสำวพิมชนก แกว้วิหค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

129 6022424นำงสำวณัฏฐนันท์ บุญสนอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

130 6022425นำงสำววิวรรธนำ สุวรรณพงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

131 6022450นำยสุพัฒน์พล แท่นทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

132 6023083นำงสำวกรีติ ศรวัฒนะ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

133 6023084นำงศิริกลุ ชัยโรจน์วงศ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

134 6023085นำงสำวรวิปรียำ พรหมเศรณีย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

135 6023086นำยจิรำวุฒิ รักนุ้ย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

136 6023088นำงสำวสุกญัญำ เหล่ำแค วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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137 6023089นำยสมภพ บุญเพ็ง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

138 6023090นำยชลวัตร ชุมภูงำม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

139 6023091นำยโกวิท กำละสงค์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

140 6023092นำยยุทธนำ นวลผกำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

141 6023093นำงสำวพัชรำ วะน้ ำค้ำง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

142 6023094นำยวิทวัส ทบภักด์ิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

143 6023095นำยฐิติพงศ์ ศิลปนุภกจิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

144 6023226นำยทองค ำ เพ็งโคตทองค ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

145 6023227นำยถำวร มำกนวน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

146 6023228นำงสำวสำลินี ทิพชำติ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

147 6023229นำยภัทรพงษ์ นิภำกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

148 6023230นำยนพฤทธิ ์สมบูรณ์กติติชัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

149 6023231นำงสำวสุนันท์ นนท์รักษำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

150 6023232นำยธีรพล ทัสนำนุตริยะ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

151 6023233นำงสำวพชรกมล ตุ้มค ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

152 6023234นำงสำวศศิวิภำ เรือนทอง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

153 6023235นำงสำวองัษณำ ไวยมิตรำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

154 6023236นำยสมบัติ ด ำเส้ง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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155 6023237นำยนัตพงษ์ วงค์บุคดี วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

156 6023238นำยรวมพร ทองเรือง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

157 6023239นำยปกรณ์ ต้ังปอง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

158 6023240นำงสำวหนึ่งฤทัย มิ่งขวัญสถิตย์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

159 6023241ว่ำทีร่.ต.พลกฤษณ์ ซังธำดำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

160 6023426นำยกรีติ สำเงิน วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

161 6023427นำยปฏิญญำ ชนะงำม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

162 6021183นำยสันต์ สุขแสนไกรศร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

163 6021334นำยเตชทัต สุจริต วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

164 6021392นำยเกยีรติศักด์ิ ประไชโย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

165 6021393นำยอนันตชัย เหล่ำวงษ์โคตร วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

166 6021394นำยรุ่งโรจน์ จิระชลรัตน์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

167 6021395นำยพันธ์ลพ เกตุสำลี วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

168 6021396นำงเฉลิมขวัญ ปิติโสภณำงกรู วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

169 6021397นำงสำวพิมพ์ธิตำ ธรรมวงษำ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

170 6021398นำยธวัชชัย วรรณนรำกลุ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

171 6022224นำยทวีเกยีรติ มำปำละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

172 6022335นำงสำวอญัชลี อนิต๊ะกนั เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

173 6022336นำงสำวศิรประภำ เกตุศรีบุรินท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

174 6022337นำยบุญรอด ประดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

175 6022338นำยธีรศักด์ิ บุญสุภำพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

176 6022339นำยศุภชัย โตวิริยะกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

177 6022340นำยวุฒิพงษ์ ศรเมือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

178 6022341นำยรัตน โคบุตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

179 6022342นำงสำวอภิวรรณ อวยพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

180 6022343นำงสำววรรณี ธรรมเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

181 6022344นำงสำวพัชรินทร์ ปิยะนุกลู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

182 6022345นำงสำวอรุณวงศ์ หงส์เวียงจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

183 6022346นำงสำวสุกญัญำ อรุณรุ่งรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

184 6022399นำยวีรชำติ ศรีจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

185 6022400นำงอทุัยวรรณ รักชีพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

186 6022401นำยเศกสรรค์ ชนะวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

187 6022402นำยปิยวิทย์ กจิกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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188 6022403นำงสำวนุสรำ บุญมำเลิศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

189 6022404นำงสำวฐิติยำ มู้เม่ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

190 6022405นำยอดิเรก เกตุประสิทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

191 6022406นำงสำวณัฐวรรณ หลิมประพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

192 6022407ร.ต.ศักด์ิชัย แพรสีด ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

193 6022408นำยสมฤทธิ์ มำรัด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

194 6022409นำงวิลำวัลย์ แดงสะอำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

195 6022410นำงสำวอรษำ พลยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

196 6022411นำงสุธีตำ สิงห์โตทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

197 6022430นำงสุพรรษำ กตัญญู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

198 6023087นำยบุญชัย ศำลำกจิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

199 6023347นำงสำวพชรพรพรรณ เชื้อไทย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

200 6023412นำงสำวพรศิริ แจ่มจ ำรัส วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

201 6023413นำยธีระศักด์ิ ชมภูบุตร วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

202 6023414นำงสำวอภิญญำ แดงแนวน้อย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

203 6023415นำงสำวอำรีย์ วงศ์ดีย่ิง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

204 6023416นำยจิตติณ กระแส วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

205 6023417นำงสำวทิวดี สหัชสันต์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

206 6023418นำงสำวขนิษฐำ เกดิเป้ำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน
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