
ผลการสอบในการจัดสอบเพ่ือการขอรับใบอนุญาตเปน็เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ระดับ

การจัดสอบครั้งที:่ 7/2560

กลาง

ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021002นำงสำวเกศสุดำ มังกรแก้ว วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

2 6021003นำยมนตรี วงษ์มีพันธุ์ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

3 6021004นำยโอภำส พิมเสน วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

4 6021005นำงสำวธำรีญำ จันทร์สะอำด วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

5 6022006นำยบัญชำ ทองดำรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

6 6022007นำงสำวพรพรรษำ ยงเพชร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6022008นำยปิยวิทย์ กิจกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

8 6022009นำงเบญจวรรณ จันทรเสง่ียม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

9 6022010นำยโชคชัย งำมทรำยทอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6022011นำยชวินวิทย์ แท่งทองค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

11 6022012นำยภำสกร จิตตวิเชียร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

12 6022013นำงสำวศิริพร ทองสุข เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022014นำงมนชิสำ แดงทองดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

14 6022015นำงสำวจิรำพร สินสุวงศ์วัฒน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

15 6022016นำยอำทิตย์ สุวรรณวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

16 6022017นำยกิจจำ วงศ์กอบลำภ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

17 6022018นำยธำดำ ศิริทองอนิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

18 6022019นำงอรพิน แก้วดวงดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

19 6022020นำงสำวภูษิตำ ตันติวรำชัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

20 6022021นำงสำวจิรวรรณ ศิลำสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

21 6022022นำยวรพล ศรีวิมล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

22 6022023นำงสุลัดดำ พงศ์รัตนำมำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6022024นำงสำวพิมพิลำ เวโรหำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

24 6022025นำงสำวสุตตรีพินันท์ สำยลอด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 เมษายน 2560 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

25 6022026นำยณฐธนวัฒน์ ณัตธนำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

26 6022027นำงสำวจิตติพุฒิ ธิตินิลนิธิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

27 6023028นำยวิษณุ จำรุดุล วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6023029นำยนิพนธ์ ไชยวัลลำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

29 6023030นำยเฉลิมพล กิจเกียรติ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

30 6023031นำยวุฒิพงศ์ วงษ์นิยม วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

31 6023032นำงกำญจนำ สำระสังข์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

32 6023033นำยสุธี ธนัยสวรรค์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

33 6023034นำยอนุพล พิมพวง วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

34 6023035นำงสำวอรอมุำ ห่อจันทร์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

35 6023036นำงทิพย์รัตน์ ฮะฮวด วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

36 6023037นำยสมนึก จันทร์พุ่ม วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำน ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

7 เมษายน 2560 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  



ล ำดับที่ รหัสผู้สอบชื่อ-นำมสกุล ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมิน
วิชำกฎหมำย

ผลประเมิน
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำรสอบ
 เป็น RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

37 6021038นำงสำวณิชำภัทร แก้วผ่อง วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

38 6021039นำงสำวพรทิพย์ ธรรมไพศำล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

39 6021040นำงสำวอดุมลักษณ์ บุญนิคม วัสดุกัมมันตรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

40 6021041นำยธวัชชัย วรรณนรำกุล วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

41 6022042นำยชัชวินท์ ล้ิมวัฒนะ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

42 6022043นำงสำววิมลทิพย์ บุญอน้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022044นำยนภดล ไชยมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

44 6022045นำงสำวเพ็ญแข ภู่ย้ิม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

45 6022046นำงสุพรรษำ กตัญญู เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

46 6022047นำงสำวชญำน์นันท์ อคัระกรโภคิน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6022048นำงสมบัติ บุญศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

48 6022049นำยกันอณัณพ ชัยเร็ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

49 6022050นำวำตรีวีระศักด์ิ เทศดนตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

50 6022051นำยวิชัย รัตนำวลีกุล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

51 6022052นำยมนัส ต้ังชั่ว เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

52 6022053นำยอนุรักษ์ วงศ์รัตนมนตรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6022054นำงสำวชนัญชิดำ จิตจง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

54 6022055นำยสุรเชฏฐ์ เลำหชำญวนิชย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

55 6023056นำงสำวพชรพรพรรณ เชื้อไทย วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไม่ผ่ำนกลำง ไม่ผ่ำน

56 6023057นำงสำวจริญญำ อยู่อ่ ำ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 เมษายน 2560 Page 3 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน           
                    ผ่านทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอรับใบอนญุาต RSO 

2. ผู้ เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผ่านมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบยีน     
     RSO เพียง หมายเลขเดียว  


