
ผลการสอบในการจดัสอบเพ่ือรบัรองขึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทางรงัส ีระดบั

การจดัสอบครั้งที:่ 1/2560

ตน้

ล ำดับที่ รหสัผู้สอบชือ่-นำมสกลุ ประเภทเจ้ำหน้ำที ่
RSO

ผลประเมนิ
วิชำกฎหมำย

ผลประเมนิ
วิชำด้ำนเทคนิค

ระดับ
เจ้ำหน้ำที่

ผลกำร
รับรอง RSO

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: วัสดุกัมมันตรงัสี

1 6031001นำยชัยยะ รอดอนิทร์ วัสดุกมัมนัตรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

2 6031002นำยศิวะ เวสประชุม วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

3 6031042นำยโกสินทร์ ทองแกว้ วัสดุกมัมนัตรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

4 6032003นำยปำณัสม ์กำลนิล เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

5 6032004นำยวิชัย รัตนำวลีกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

6 6032005นำยนัฐวุฒิ จำรุพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

7 6032006นำยสุรชำติ เสง่ียมพันธ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

8 6032007นำยประวิทย์ เปล่ียนแฉ่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

9 6032008นำงสำวนพรัตน์ ไข่มว่ง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

10 6032009นำยคฤหำสน์ ศิลพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

11 6032010นำงสำวบญุทวี จันทภกัด์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

12 6032011นำยบญุมำ ขนัยะกำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

13 6032012นำยอภชิำต เล่ียนยงค์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

14 6032013นำงสำวธนศิริ มณีร่ืนรวย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

15 6032014นำยนิพนธ์ แสนโกสิก เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

16 6032015นำยเอกชน โฉมสอำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

17 6032016นำยเอกพันธ์ แกว้สะอำด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

18 6032017นำยพิเชษฐ์ สินใช้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

19 6032018นำยชนวีร์ ใจสิทธ์ิ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

20 6032019นำยคณัตนนท ์เพ่ิมขึน้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

21 6032020นำยประทปี เคลือบพ่วง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

22 6032021นำงสำวโสภำ วรรณกลุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

23 6032022นำงสำวศรัญญำ แสนแวด เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

24 6032023นำงสำวอำภำพันธ์ บณัฑิต เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 1 of 3หมายเหต:ุ 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 6032024นำยพัลลภ ตรีนัย เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

26 6032033นำยไพฑูรย์ ชุม่เพ็งพันธ์ุ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

27 6032034นำงสำวมำลีวัลย ์นำคมี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ผ่ำนต้น ไมผ่่ำน

28 6032036นำยไพบลูย์ งำมกำละ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

29 6032037นำงสำวมคัคุนำ ชนะภกัดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

30 6032038นำงสำวปยิภรณ์ ข่วงทพิย์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

31 6032039นำยลือศักด์ิ สิทธิชรัูกษ์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

32 6032040นำงสำวธนพร คล้ำยศรี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

33 6032041นำงสำวหนึ่งนรินทร์ แถมพร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำน ผ่ำนต้น ผ่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 2 of 3หมายเหต:ุ 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

ประเภทการสมัครสอบ: ซ่อม

ประเภทเจา้หน้าที ่RSO: เครื่องก าเนิดรงัสี

34 6032025นำยรุ่งโรจน์ แยม้บำงยำง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

35 6032026นำยไทยรัฐ จันทนำกร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

36 6032027นำยชิติสรรค์ สำยโสภำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

37 6032028นำงสำวจิรำพร บวัเพ็ชร์ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

38 6032029นำงศรีบบุผำ รักดี เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

39 6032030นำงสำวฐำรวีย์ มณีแสง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

40 6032031นำยสุทศัน์ ขำนน้ ำค ำ เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

41 6032032นำยอภรัิท อนิกอง เคร่ืองก ำเนิดรังสี ไมผ่่ำนต้น ไมผ่่ำน

42 6032035นำยแกว้ เฉียมวิเชียร เคร่ืองก ำเนิดรังสี ผ่ำนต้น ผ่ำน

1 ธนัวาคม 2559 Page 3 of 3หมายเหต:ุ 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึน้ไปจะได้รับผลประเมิน "ผา่น"  และผู้สอบทีมี่ผลการประเมิน                
               ผา่นทัง้วชิากฎหมายและวชิาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอช่ือขอการรับรอง RSO 

2. ผู้เข้าสอบซ า้และมีผลการสอบผา่นมากกวา่หนึง่ครัง้จะได้รับหมายเลขขึน้ทะเบียน        
  RSO เพียง หมายเลขเดยีว  


