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ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031119นำงสำวธนัชพร เสมำทอง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

2 6031130นำยอ ำนำจ แกว้ค ำจันทร์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031134นำงสำวพัชรำภรณ์ ไชยไข วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

4 6031171นำงสำวปรำณี จอมอุ่น วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

5 6031173นำงสำวประไพพิศ ศรีมำวงษ์ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

6 6031210นำยรณชัย บ้ำนกระโทก วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

7 6031211นำยวิรัตน์ ชีเปรม วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

8 6031237นำยแสน คงทรัพย์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

9 6031327นำงสำวชัชณิช แกว้สอำด วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

10 6032004นำงสำววีนัส ชุ่มช่อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

11 6032011นำยสุพจน์ ทองเล็ก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

12 6032018นำยสุริยำ ภำษำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

13 6032019นำยอรรถวุฒิ แกว้ค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

14 6032027นำงสำวพูลทรัพย์ บัวชุม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

15 6032029นำงสำวกญัชพร เกำศัลย์นิรัติศัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

16 6032033นำยณัฏฐพล เวียงนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

17 6032034นำยเจตริน อรรถสุนทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

18 6032037นำงสำวภำณุมำส วงเวียน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

19 6032046ร.ต.อ.ภัทรพล ดำสิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

20 6032047ด.ต.สิทธิเดช ทำนกระโทก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

21 6032049ด.ต.ศักรินทร์ สุขทวี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

22 6032050ด.ต.ธนิตย์ ภูมิไชยโชติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

23 6032051ร.ต.ต.อำนุภำพ แกว้สิทธิกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

24 6032052นำยเดชำธร วำจำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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25 6032053ด.ต.พงษ์เทพ พลศรีลำภ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

26 6032054ด.ต.อ ำนวย ขยันกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

27 6032056ด.ต.สุรเขตร นำคะเมฆ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

28 6032057ร.ต.อ.นำคิน บุญคง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

29 6032058นำยวสันต์ สำยุทธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

30 6032059ร.ต.อ.ทวีโชค จันกนัทะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032060ด.ต.ธณรัช แสงลับ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

32 6032062ด.ต.อำนันต์ นำมประเสริฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

33 6032063พ.ต.ท.เมธี ชินลี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

34 6032064นำยพิชยำ รุจิรัตนวรำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

35 6032071นำยวรพงษ์ พูลทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

36 6032082นำยสิทธิชัย นวลละออง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

37 6032083นำงสำวพรสุดำ บ้ำนนบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

38 6032084นำยเมฆ ต่องสุพรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

39 6032085นำยนำทบดินทร์ ไชยนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

40 6032097ร.ต.อ.หญิงยูศิริ แน่นชำรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

41 6032099ร.ต.อ.สุระ บุตรสืบสำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

42 6032103พ.ต.อ.ธรำ แปงเคร่ือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

43 6032105นำยศักดำ หมำยดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

44 6032106นำยชมะนันต์ แกว้รักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

45 6032110นำยพิศำล แกว้รักถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

46 6032125พ.ต.ท.ไกรเนตร ปะมะโข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

47 6032126นำยจักรกฤษณ์ สุขขำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

48 6032129นำงสำวเสำวภำ ไตรยสุทธิ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

49 6032132นำยคุณำกร เทียนทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

50 6032143นำงสำวศิริกำญจน์ แกว้ปรำรถนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

51 6032146นำยนัฐพล นรเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

52 6032147นำยทศพร ทวีทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

53 6032151นำงสำวชฎำพร จัดเขตรกรรม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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54 6032155นำงสำวสุภำพร ใจเดียว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

55 6032158นำงสำวกลุวดี บุญนำค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

56 6032161นำยกติติชำติ อนิเสน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

57 6032162นำยวีระชัย ศิริประสำร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

58 6032163นำยธีระพงษ์ ดำศรีจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

59 6032170นำงสำวทิพรัตน์ บุญฟู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

60 6032172นำยมำนะ อุ่นละม้ำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

61 6032174นำงสำวจิตรสนำ สุวรรณกฎู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

62 6032179นำยนิพนธ์ ม่วงสุนทร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

63 6032191นำยชัยมงคล เดชพล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

64 6032193นำยสุภรัตน์ สมบัติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

65 6032195นำยวีระศักด์ิ ช้ำงน้อย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

66 6032196นำยวสันต์ มงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

67 6032198นำยศุภชัย เพิ่มชำติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

68 6032206นำงสำวเบญจพร สีมำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

69 6032215นำยณัฐพงษ์ เจติต๊ิบ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

70 6032223นำงสำวอบุลวรรณ คืนรัมย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

71 6032224นำงสำวเกษร แซ่จึง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

72 6032239นำยไพโรจน์ สีหมอก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

73 6032242นำงสำวสุพัตรำ อดุำตม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

74 6032244นำยณัฐวุฒิ หนูโงน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

75 6032247นำยธีระวุฒิ ท้ำวเทพ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

76 6032249นำยอศันีย์ มำกเลำะเลย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

77 6032251นำงสำวเปมิกำ เมืองสว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

78 6032254นำยขวัญชัย โพธิกมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

79 6032256นำยดนุพล สิงห์งอย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

80 6032258นำยปริญญำ เพียโย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

81 6032260นำยวรวุฒิ บุศรำค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

82 6032269นำยพรอนันต์ อ่ ำเกตุสกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน
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83 6032271นำยรอรัช ทัง่จันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

84 6032272นำยเฉลิม กำญจนโชติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

85 6032275นำยองอำจ ชอบใจ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

86 6032283นำยพงษ์ศักด์ิ หลักค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

87 6032293นำงสำวชญำนิศ โคกเจริญ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

88 6032295นำยประทีป ทรงธิบำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

89 6032297นำงสำวจริยำ สุวรรณชำติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

90 6032299นำงสำวสิริรัตน์ แซ่เล้ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

91 6032300นำงสำวอำรีรักษ์ ศรีโชค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

92 6032302นำยกนกชล เฉี่อยพุก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

93 6032303นำยสรำยุทธ สิงห์แกว้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

94 6032305นำยคำมิน อนิทรพยุง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

95 6032309นำงสำวสมถวิล พันธ์ผำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

96 6032310นำงสำวพิไลวรรณ ยังเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

97 6032318นำงสำวอมรประภำ อทุรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

98 6032332นำยพูลสวัสด์ิ ตุ่มศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

99 6032335นำยนิวัติ วงค์เนียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

100 6032337นำงภัทรวรรณ เจือจิตรำพรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

101 6032339นำยอมรเชษฐ ยำมเสด็จ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

102 6032351นำยสมพล สมประสงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

103 6032353นำยศุภพงษ์ สีหำโมก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

104 6032355นำยไชยวัฒน์ อมรวัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

105 6033070นำยชำลี ปุริโสดม วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

106 6033072นำยกฤษฎำ สุวรรณรงค์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

107 6033073นำยประภำส เชื้อเชียงเม่น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

108 6033093นำยเสรีภำพ กิ่งภูเขำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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109 6033094นำยสิทธิชัย โม้พวง วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

110 6033160นำยณัฏฐพล กศุลจริยำกลู วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

111 6033178นำยทนงศักด์ิ เติมฤทธิกลุ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

112 6033209นำยจิรศักด์ิ ทรงสวัสด์ิ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

113 6033226นำยอรรถพร มณีนิล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

114 6033261นำยพงศ์ประชำ กำวิละมูล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

115 6033263นำยสุเมธ ศรีหร่ังไพโรจน์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

116 6033265นำยเอกลักษณ์ แย้มขยำย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

117 6033292นำยอดุมรัตน์ ทิพวรรณ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

118 6033306นำยวีระพงษ์ อู่พิทักษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

119 6033307นำยพิพัฒน์ จูฑะเจษฎำรัฐ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

120 6033308นำยอดิสรณ์ เทียมพิทักษ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

121 6033311นำยอทุิศ สุขหนำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

122 6033313นำยสุเพ็ญ ป้องขวำพล วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

123 6033317นำยจัว แซ่ท่อ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

124 6033319นำยฤทธิรงร์ ปุง่ค ำน้อย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

125 6033343นำยทนง สวัสดีลำภำ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

126 6033348นำงสำวทิพำพร ตันศิริ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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127 6033356นำงสำวสุดำรัตน์ สุขศรีเด่น วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

128 6031013นำงสำวเนตรนภำ กระจำยกลำง วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

129 6031042นำยมำโนช ธนะปล้ืม วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

130 6031069นำยเดวิส ยศรุ่งเรือง วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

131 6031077นำงสำวชญำนี อรุณสมบูรณ์ วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

132 6031078นำยจักรำวุธ สอนประสำร วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

133 6031169นำงสำวชนัญชิดำ สมักชัย วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

134 6031262นำยวีรชน ค ำนวล วัสดุกมัมันตรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

135 6031322นำยกมัปนำท มนทกำนติ วัสดุกมัมันตรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

136 6032001นำงสำวฉัฐมนต์ โพธิส์ว่ำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

137 6032002นำงวรรณำ ศิริไพชยนต์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

138 6032012นำยจิตติพงษ์ ลุนนอก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

139 6032014นำงสำววรรณิภำ อนัทะนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

140 6032020นำงสำวสุนิสำ ขำกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

141 6032021นำยสุทธิพงษ์ ไชยค ำจันทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

142 6032026นำงสำววิริยำ ไชยหงษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

143 6032036นำยกลุธร อภิบำลศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

144 6032038ด.ต.วิทูร บุญดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

145 6032039ด.ต.ยงยุทธิ์ วัฒนำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

146 6032040พ.ต.ท.ชิดชนก ทรัพย์ย่ิง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

147 6032041ร.ต.อ.พันธ์ณรงค์ ประดับวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

148 6032081นำยนิรันดร เชื่อมวงศ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

149 6032095ร.ต.ต.อ ำนวย กำญจนโพชน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

150 6032096พ.ต.ท.เจตนิพัทธ์ ศิริมังค์โล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

151 6032114นำงสำวนิตยำ ศรีปัตถำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

152 6032115นำงสำวปิยดำพร สู้ณรงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

153 6032121นำงสำววนิดำ พลพิมพ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน
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154 6032128ด.ต.ชำตรี แววไธสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

155 6032136ด.ต.เทียนชัย ช้ำงเกดิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

156 6032145นำงสำวชรินรัตน์ สักลอ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

157 6032150ว่ำที ่ร.ต.อนุชำ มะโนปำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

158 6032164นำงสำวแววญดำ วงค์ษำรัฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

159 6032175นำงสำวรัตนำ เปรมจิตร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

160 6032186นำยณัฐพล ปำปะเถ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

161 6032192นำยธงชัย ตันเอี่ยม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

162 6032197นำยสมเกยีรติ ออกแมน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

163 6032200นำยปรเมษฐ์ ประเสริฐศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

164 6032219นำงสำวทิตยำ แกว้โม่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

165 6032221นำงสำวณัฐชำ กล่ันทรัพย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

166 6032266นำงสำวส ำเนียง แจ่มจ ำรัส เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

167 6032268นำยเจษฎำ อว่มพยัค เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

168 6032274นำยสมชำย ลักพลวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

169 6032276นำงสำวสุนิษำ ประทำนสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

170 6032277นำงเรณู วังคีรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

171 6032278นำยเอกชน โฉมสอำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

172 6032280นำยนิกร ผู้เรืองเดช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

173 6032287นำยสุรพงษ์ ธงชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

174 6032352ด.ต.พิเชษฐ ยศอำลัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

175 6033035นำยอภิชำต สีสงค์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

176 6033091นำงปำริชำติ นิลหัตถ์ วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนต้น ผ่ำน

177 6033320นำงสำวสุรีย์ เฉิดฉำย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน

178 6033325นำยวิญญู มหำชัย วัสดุกมัมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนต้น ไม่ผ่ำน
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