
ผลการสอบในการจดัสอบเพ่ือรบัรองขึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีระดบั

การจดัสอบครั้งที:่ 1/2560

กลาง

ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6021001นำยสุจริต งำมวงศ์ไพบลูย์ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

2 6022002นำงสำวลักษณ์สุดำ สัจจำพิทกัษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

3 6022003นำงรู้ช อำตมผดุง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

4 6022004นำงบหุงำ วิเศษสัมมำพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

5 6022005นำยชำติ แกว้บตุร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

6 6022006นำวสำวนงลักษณ์ แกว้หลง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

7 6022007นำยนัทพันธ์ุ คีรีวิเชยีร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

8 6022008นำงสำวสิริลักณ์ วณิชวรนันท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

9 6022009นำงเสำวนิตย์ นำคอนิทร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

10 6022010นำยอนุสรณ์ สิทธิรักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

11 6022011นำยสุขชัย ธำรำรุ่งเรือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

12 6022012นำงนัฐพร วิไลประภำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

13 6022013นำยธีระพงษ ์ระโหฐำน เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

14 6022014นำงสำวสุกฤตำ กยุโกมทุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

15 6022015นำยวรวิทย์ ส้มเกล้ียง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

16 6022016นำบวิวัฒน์ สุรำงค์ศรีรัฐ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

17 6022017นำยสมศักด์ิ เลียวสุธำมำศ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

18 6022018นำงอมัพร หรัิญโชติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

19 6022019นำยอ ำนำจ ยำงล่ิม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

20 6022020นำยพินิจ หรัิญโชติ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

21 6022021นำงสำวนิศำชล ภทัรำนุกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

22 6022022นำงสำวนฤมล สุขเรือง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

23 6022023นำงสำวกมลชนก ปรำณี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

24 6022024นำงสำวนภำรัตน์ โกยะวงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 1 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

25 6022025นำยศุภฤทธ์ิ ฉันทะชัยมงคล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

26 6022026นำงสำวพัชรินทร์ สินธุศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

27 6022027นำยชวลิต แซ่ กมั เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

28 6022028นำยทรัพย์ไพศำล เติมต่อ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

29 6022029นำยวีรพล จันทร์หอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

30 6022030นำงสำวมนัทนำ ค ำสอนทำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

31 6022031นำยณธกร ศิริทรำนนท์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

32 6022032นำยสำโรจน์ แสงวรรณลอย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

33 6022033นำยคมเดช พร้อมกลำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

34 6022034นำยมงคล ตรียมณีรัตน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

35 6022035นำงสำวรัตนำ มนต์ประจักษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

36 6022036นำงสำวมณี มำตรำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

37 6022050นำงสำวเพชรรัตน์ กองขุนทด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

38 6022051นำงกนกวรรณ ลำยประดิษฐ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

39 6022055นำงสำวอภวิรรณ อวยพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนกลำง ไมผ่่ำน

40 6022056นำงสำวฤทยักำนต์ เกษหอม เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

41 6022057นำงสำวกญัญำวีร์ จิตต์วัฒนำอำรีย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

42 6022058นำงสำวทนิรัตน์ เผงพิมำย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

43 6022059นำงสำวสุวิมล สดุดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

44 6022060นำยถิรวัฒน์ โอสุคนธ์ทพิย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

45 6022062นำยสิรวิชญ์ สุทธิธรรมพำนิช เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

46 6023042นำยนพเดช สุวรรณสร วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

47 6023043นำยสมชำย เปำะทองค ำ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

48 6023044นำยรชตินทร์ สัมมำประสิทธ์ิ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

49 6023045นำยปรีชำ พิมทน วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 2 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

50 6023046นำยวสันต์ แสงทอง วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

51 6023049นำงสำวสุชำวดี ใกล้สว่ำง วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

52 6023052นำยจิโรจน์ มลูสำร วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน

53 6023061นำยสัญญำ พำค ำ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ผ่ำน ผ่ำนกลำง ผ่ำน
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               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  



ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

54 6022037นำยวิทรู กลุสุวรรณ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

55 6022038นำยไมตรี จิตตินันทน์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

56 6022039นำงสำวอรุณศรี ฝัดศิริ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

57 6022040นำงจำริณี ออกแมน้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

58 6022041นำยศำนิต อนิทรเกษตร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

59 6022053เรือเอกนท ีเครือวัลย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

60 6022054นำยมงคล ยิม้เปยี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนกลำง ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรงัสี

61 6023047นำยมงคล ปำนเพ็ชร์ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

62 6023048นำยพิชิตพล มลีำภ วัสดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก ำเนิดรังสี

ไมผ่่ำนกลำง ไมผ่่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 4 of 4หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  


