
ชื่อต ำแหน่ง กลุม่งำน ระดับ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ
สว่นกลำง
กลุม่งำนที่รำยงำนตรงต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ
กลุม่พัฒนำระบบบรหิำร
ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป

1 3 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 3 นายหิรัณยสุทธิ์  เวยีงทอง ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(การบัญช)ี วฒิุการศึกษาสูงสุด ป.ตรี

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กลุม่อ ำนวยกำร

2 29 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 2 นางสุภัสสรา  พุ่มเพช็ร์ล้วน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(พณิชยกรรม) วฒิุการศึกษาสูงสุด ป.ตรี

กลุม่กำรเจำ้หน้ำที่
3 89 พนักงานเกบ็เอกสาร บริการพื้นฐาน 2 นายธญัยธรณ์  ทิตภาพงศ์ชัย มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

กลุม่บรหิำรงำนพัสดุ
4 4 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 3 นางสายสุนี  ชนะ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(การขาย)
5 16 พนักงานเกบ็เอกสาร บริการพื้นฐาน 2 นายวรรณรัตน์  วจิิตตระกลู มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
6 35 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 3 นางอรพนิท์  ประทับกอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

กลุม่อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ
งำนอำคำรสถำนที่

7 19 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช่าง 2 นายประกจิ  เหลืองกระจ่าง ประถมศึกษา(ป.4)
8 20 ช่างระบบน้้า ช่าง 2 นายมนตรี  กดุป้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
9 59 ช่างไม้ ช่าง 4 นายวสุิทธิ์  ประทับกอง ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างกอ่สร้าง)

หมำยเหตุ
บญัชีบคุคล

บญัชีต ำแหน่งลกูจำ้งประจ ำ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวัตกรรม
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวัตกรรม ครั้งที.่...................   เมื่อวันที่.........................................

ล ำดับที่ ต ำแหน่งเลขที่
บญัชีต ำแหน่ง

หนา้ที ่1



ชื่อต ำแหน่ง กลุม่งำน ระดับ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ
หมำยเหตุ

บญัชีบคุคล
ล ำดับที่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชีต ำแหน่ง

10 65 พนักงานเกบ็เอกสาร บริการพื้นฐาน 2 นายสุชาติ  เมฆมัน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อนุปริญญาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(คอมพวิเตอร์)

11 71 พนักงานเกบ็เอกสาร บริการพื้นฐาน 2 นายน้อย  ศรีสมพงษ์ ประถมศึกษา(ป.4)
12 86 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช่าง 2 นายอรรณพ  ธรรมอาภา ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ช่างยนต์)

งำนยำนพำหนะ
13 6 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายชาลี  นัยบุตร ประถมศึกษา(ป.6)
14 8 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายจ้าเริญ  พดัสี ประถมศึกษา(ป.6) ม.ต้น
15 24 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายสามารถ  โตสารเดช มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
16 30 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายบุญหลง  ปานพรม ประถมศึกษา(ป.4)
17 76 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายจักรกฤต  จานชิน ประถมศึกษา(ป.7)
18 77 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายบุญสวน  อปัมระกงั ประถมศึกษา(ป.6) ม.ต้น
19 79 พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 2 นายเสรี  จันทร์เพง็ ประถมศึกษา(ป.4)

กองอนุญำตทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี
ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป

20 25 พนักงานเกบ็เอกสาร บริการพื้นฐาน 2 นายทองใบ  วงษ์เพช็ร ประถมศึกษา(ป.6)
กลุม่อนุญำตวัสดุกัมมันตรงัสี

21 18 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช่าง 2 นายชัยณรงค์  แสงเชือ้พอ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน
กลุม่สง่เสรมิฝึกอบรมและเผยแพรป่ระชำสมัพันธ์

22 38 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 3 นางสาวสุดา  บริบูรณ์สกลุสุข ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(บัญช)ี ป.ตรี
23 39 พนักงานพมิพ์ สนับสนุน 3 นางอารีย์รัชฏ์  วงศ์พนัธุ์ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ(บัญช)ี ปวส.(คอม)

หนา้ที ่2



ชื่อต ำแหน่ง กลุม่งำน ระดับ ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ
หมำยเหตุ

บญัชีบคุคล
ล ำดับที่ ต ำแหน่งเลขที่

บญัชีต ำแหน่ง

กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป

24 69 พนักงานประจ้าห้องทดลอง สนับสนุน 2 นายทัศนะ  แจ่มสิน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ม.ปลาย
กลุม่มำตรฐำนกำรวัดทำงนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

25 75 พนักงานประจ้าห้องทดลอง สนับสนุน 2 นายนิรัน  อ่้ากรด มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หนา้ที ่3



กลุ่มงาน โครงสร้าง/ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล(คนครอง)
 
อั
ต

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันการศึก

ษา
หมายเหตุ

ส่วนกลาง

1 1 เชี่ยวชาญพิเศษ
ทีป่รึกษาด้านการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู

ว่าง

2 2 เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผชช.เฉพาะด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

ว่าง  

3 18 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าง
4 27 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง
5 87 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง
6 93 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง  
7 94 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง  
8 49 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง

9 9 บริหารทัว่ไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวกัลยารัตน์  ประทับกอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

10 92 บริหารทัว่ไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

บัญชีต าแหน่งพนักงานราชการ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที.่.............เมื่อวันที่......................................................................

บัญชบีุคคล
ล าดบั

ที่
เลขที่

ต าแหน่ง

บัญชตี าแหน่ง

ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



11 5 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวศิริธร  ธรรมวัติ
รัฐศาสตรบัณฑิต 
(บริหารงานยุติธรรม)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

12 13 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางสมญา  จุลศิลป์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พาณิชยกรรม)

โรงเรียนไทยโปลีเทคนิค

13 14 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป อยู่ระหว่างสรรหา

14 3 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นายอิศรา  พงศ์มโนภาพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

15 4 บริหารทัว่ไป นิติกร อยู่ระหว่างสรรหา นิติศาสตรบัณฑิต
16 11 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน อยู่ระหว่างสรรหา นิติศาสตรบัณฑิต
17 17 บริการ เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายพรวน  มณีรัตน์ มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

18 52 บริหารทัว่ไป นิติกร นางสาวฐาปนีย์  มณีรัตน์ นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

19 53 บริหารทัว่ไป นิติกร นาวสาวปานรวี  ปาณะศรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

20 54 บริหารทัว่ไป นิติกร นางสาววรารัตน์  พิทักษ์ปกรณ์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยทกัษณิ

 

กลุ่มอ านวยการ

21 20 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายองอาจ  คงคะสุนทร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบนัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ

22 29 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาววรรณภา  ช่ออบเชย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี)

สถาบนัราชภฏัพระนคร

23 30 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางณัฏฐวรรณ  ทรงภักดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการ)

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

24 34 บริหารทัว่ไป นักวิชาการพัสดุ นางสาวสุพัตรา  บุดดาโจม นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง

ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มกฎหมาย

ส านักงานเลขานุการกรม



25 38 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางพัชรี  เอี่ยมสอาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(บัญชี)

โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวทิยาลัย

26 65 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นายธนัท  ประภารัตน์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พณิชยการ)

ศูนย์การเรียนรู้ปญัญาภวิฒัน์

27 45 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวดวงใจ  จันลุน
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

28 47 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณิชา  สีตองอ่อน
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ)

สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา

กลุ่มการเจ้าหน้าที่

29 15 บริหารทัว่ไป นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายอภิเบต  วงชาลี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก)

สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา

30 28 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวส่องฟ้า  ชูเลิศมาลา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการทัว่ไป)

สถาบนัราชภฏัพระนคร

31 43 บริหารทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นายปฐมพล  กมลศุภสิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

32 46 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวจุฬาพรรณ  พิศชวนชม
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ)

สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี

33 44 บริหารทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล ว่าง
กลุ่มบริหารงานคลัง

34 32 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวบุญส่ง  ชูแตง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บริหารงานบุคคล)

มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์

35 33 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเงินและบัญชี นางภัชรา  เต็มสุริวงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การตลาด)

สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ราชบรีุ



36 36 บริการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวดรุณี  ถาวรศักด์ิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
 (การตลาด)

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจ านงค์

37 40 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางสาวนภา  นีระเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผู้ใหญ่เทพวทิยา

38 89 บริการ เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ว่าง
กลุ่มบริหารงานพัสดุ

39 31 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวขวัญตา  เหลืองมั่นคง นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

40 35 บริหารทัว่ไป นักวิชาการพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  ช่วยชู
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บริหารทัว่ไป)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

41 37 บริการ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ นางสาวจารุวรรณ  แย้มน้อย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พาณิชยกรรม)

วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกล
กังวล

42 42 บริหารทัว่ไป นักวิชาการพัสดุ ว่าง

งานอาคารสถานที่

43 22 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางประไพ  แจ้งพงษ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พณิชยกรรม)

โรงเรียนพาณิชยการสยาม

44 23 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายพิสุทธิ ์ ใจเด็ด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่าง
ไฟฟ้าก าลัง)

โรงเรียนเทคโนโลยีปทมุธานี

45 24 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายอ านาจ  บุญประทุม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ช่างยนต์)

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

46 26 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างสรรหา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
47 41 บริการ เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายฉลาด  เอกจันทึก มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากช่อง

48 63 เทคนิค นายช่างเทคนิค นายอัศวิน  แก้วเชือกหนัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (ช่างไฟฟ้าก าลัง)

โรงเรียนเทคโนโลยีปทมุธานี

กลุ่มอาคารสถานที ่และยานพาหนะ



49 6 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาววราภรณ์  วิชาชัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยศรีปทมุ

50 10 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวยุวันดา  สุดสม
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

51 12 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา  ไชยอ ามาตย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุ
ศาสตร์)

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

52 82 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที ่ร.ต.หญิง สราญรัตน์  
พิทักษ์ปฐมพงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

53 85 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นายพัฒนวิทย์  ซ่อนบุญ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

54 104 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปิยวรรณ  กิตติประโยค
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์)

สถาบนัราชภฏัสงขลา

55 55 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาววิลาสินี  พร้ิมพราย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การ
ประชาสัมพันธ)์

มหาวทิยาลัยพะเยา

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

56 66 บริการ เจ้าหน้าทีพ่ิมพ์ดีด นางสาววิไลพร  สังเกตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(การบัญชี)

โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์

57 64 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางสาวยุพา  นีระเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็

58 7 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าง
59 51 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน อยู่ระหว่างสรรหา

ศูนย์ปรมาณูเพือ่สันติประจ าภูมิภาค

กองยทุธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์



61 68 บริการ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล นางสาวนัยนา  จรทะผา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พณิชยกรรม) (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ

62 69 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

63 106 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปรัชญากานต์  โหมเพ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

63 48 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเผยแพร่ นายนภดล  ศรีใจวงศ์ ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

64 56 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นายสมนึก  เจริญข า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)

สถาบันราช
ภัฏ
พระนครศรีอยุ

65 58 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเผยแพร่ นางสาวภัทรา  ทองสะอาด
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์)

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

66 59 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเผยแพร่ นางสาวบุษบา  ยศวังใจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศ
ศาสตร์)

สถาบนัราชภฏัพระนคร

67 60 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเผยแพร่ นางสาวบังอร  สุขสงวน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา

68 62 บริหารทัว่ไป นักวิชาการเผยแพร่ นางสาวลภัสรดา  กันเกตุ
เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

69 39 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นายวัชระ  ทรงยศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ศิลปหัตถกรรม)

วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

70 101 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวสุพัตรา  นมัสศิลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์เกษตร)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



71 50 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาววิลาวัลย์  จารุจันทร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

72 61 บริหารทัว่ไป บรรณารักษ์ นายณภวรรธ  หวังชูชอบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย)์

สถาบนัราชภฏัพระนคร

73 67 บริการ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล นายสุพจน์  ต้ังพุทธิวิโรจน์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(พณิชยการ)

สยามบริหารธรุกิจ นนทบรีุ

74 70 บริหารทัว่ไป นักวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างสรรหา

75 88 บริหารทัว่ไป นักวิเทศสัมพันธ์ นางสาววรรษมน  อยู่ประเสริฐ
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

76 25 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายเฉลียว  กล่ินกมล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ช่างยนต์)

โรงเรียนช่างฝีมือปญัจวทิยา

77 83 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ว่าง  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.) 2

78 21 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าง
79 84 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าง  

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

80 71 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวดวงจันทร์  ฟุง้ฟู
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)

สถาบนัราชภฏันครปฐม

81 75 บริการ เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นางพัชรี  เพิม่เพียรสิน มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันติ

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

82 73 เทคนิค เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ นายพิพัฒน์  บุญยัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (ช่างเทคนิคโลหะ)

วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง

83 74 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายวรฤทธิ ์ นิติศาสตร์โกศล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่าง
ไฟฟ้า)

โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง

84 96 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี นางสาวอรณี  พลสงค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์
ประยุกต์)

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ

85 81 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี อยู่ระหว่างสรรหา
กลุ่มอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี

86 57 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวพัชรินทร์  สุขเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

87 78 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี ว่าง
88 79 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี อยู่ระหว่างสรรหา

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

89 16 บริการ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล นางพิมพ์ณิศา  คล้ายพันธ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(การขาย)

โรงเรียนเทคโนโลยีปทมุธานี

90 86 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป นางสาวสุพัตรา  ก้าวรบ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง

91 90 บริการ เจ้าพนักงานธุรการ นางสุวรรณา ประสิทธิสื์บสาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชขั้น
สูง (การตลาด)

โรงเรียนพาณิชยการสยาม

92 91 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นางสาวมุกรินทร์  อาบสุวรรณ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(การบัญชี)

โรงเรียนสยามธรุกิจ ในพระอุปถัมภฯ์

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี



กลุ่มตรวจสอบที ่1

93 77 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายคมศักด์ิ  หนุนเพชร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวทิยาลัยศรีปทมุ

กลุ่มตรวจสอบที ่2
94 80 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี นางสาวน้ าฝน กิ่งจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี

95 8 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวริษา  รีวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์)

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

96 72 บริการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ นายบุญสม  ศรีรักษ์สูงเนิน มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอปากเกร็ด

97 76 บริการ เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายสุเทพ  เซ็งเพรียว มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม

98 19 เทคนิค เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ นายมานิต  บูรณศิล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)

วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

99 107 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี ว่าง
100 108 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี ว่าง

กลุ่มชีววิทยา

101 97 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายกรวีร์  แซ่เจี่ย
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

102 99 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายชิษณุพงศ์  ขรัวทองเขียว
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

103 100 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นางณัชกานต์  นาคแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) สถาบนัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ

กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดแูลความปลอดภัย



104 105 เทคนิค เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ นายรุ่งศักด์ิ  สุวรรณกลาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

วทิยาลัยเทคนิคระนอง

105 109 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี ว่าง
106 110 วิชาชีพเฉพาะ นักฟิสิกส์รังสี ว่าง

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

107 98 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นางสาวทัศนีย์  สายเงิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สถิติศาสตร์)

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

108 102 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายจิระพงค์  รอดภาษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวทิยาลัยพายัพ

109 95 บริหารทัว่ไป เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
นายเอกรินทร์  เสถียรพงศ์
ประภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

110 103 วิชาชีพเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายพรเทพ  พิมพ์ค าวงศ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัย


