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(บัญชี 3)

ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

สว่นกลาง สว่นกลาง

1 นำงสำวอจัฉรำ 
 วงศ์แสงจนัทร์

3120600129369 1 เลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร สูง 1 เลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร สูง 76,800

2 นำงสำววไิลวรรณ 
 ตันจอ้ย

3200101339995 3 รองเลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร ต้น 2 รองเลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร ต้น 67,290

3 นำงรัชดำ เหมปฐวี 3101300085111 2 รองเลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร ต้น 3 รองเลขำธกิำร นักบริหำร บริหำร ต้น 68,180

4 วา่ง 4 ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
พลังงำนปรมำณู 

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 4 ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
พลังงำนปรมำณู 

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 67,290

5 นำงสำวอมัพิกำ 
 อภิชยับุคคล

3459900132077 342 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน
พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
ด้ำนพลังงำน
ปรมำณู

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 5 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน
พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
ด้ำนพลังงำน
ปรมำณู

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 42,330

6 นำงวรำภรณ์ 
 วชัรสุรกลุ

3409900018584 224 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์ 

วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร เชี่ยวชำญ 6 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์ 

วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร เชี่ยวชำญ 56,700

7 วา่ง 164 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสี 

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 7 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสี 

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 72,810

บัญชีการจดัข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดบัต าแหน่ง
ตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ .ศ. 2561

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

กลุ่มกฎหมาย

8 นำยอนิรุทธ ์
       ทรงจกัรแกว้

3102400259155 69 นิติกร นิติกร วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

8 นิติกร นิติกร วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

34,200

9 วา่ง 71 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

9 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

26,110

10 วา่ง 72 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

10 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

30,820

11 นำยป้องนภำ พึ่งทอง 1100500114746 67 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 11 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,180

12 วา่ง 242 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

12 นิติกร นิติกร วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

18,240

13 นำงนันต์ณภัสร์ 
         กลัยำณเมธี

3100502184004 5 นักวชิกำร
ตรวจสอบภำยใน

นักวชิำกำร
ตรวจสอบภำยใน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

13 นักวชิำกำร
ตรวจสอบภำยใน

นักวชิำกำร
ตรวจสอบภำยใน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

47,140  ***
-อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

14 นำยพิภัทร 
     พฤกษำโรจนกลุ

3709900130799 10 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

14 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

38,900

15 วำ่ที่ ร.ต.สุรัตน์ 
           หงษ์จนัทร์

3411400583552 12 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร 15 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร 24,770

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กลุ่มที่รายงานตรงตอ่เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ

กลุ่มกฎหมายและสนธสิญัญา

กลุ่มที่รายงานตรงตอ่เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ กลุ่มที่รายงานตรงตอ่เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

16 วา่ง 102 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

16 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

20,270

17 วา่ง 208 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

17 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

16,500

18 นำยเอกพล นวพันธ์ 3100902521229 83 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,090

19 วา่ง 14 เลขำนุกำรกรม ผู้อ ำนวยกำร อ ำนวยกำร ต้น 19 เลขำนุกำรกรม ผู้อ ำนวยกำร อ ำนวยกำร ต้น 37,000

กลุ่มอ านวยการ

ฝ่ายสารบรรณ

20 นำงสำวดรุญณี
        แกว้สระแสน

5100500006164 18 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 25,640 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

21 นำงสำวอญัชลี คงศรี 3102400886702 16 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 21 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,590 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่งนักวชิำกำร
เงินและบัญชี
ระดับช ำนำญกำร

ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มสง่เสริมและประสานงานทางวชิาการ
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

22 นำงสำววฒันำ
             ชำ่งหิน

3160600208277 17 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 22 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,990 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

23 นำงสำวสมใจ 
            ยกทรัพย์

3800100273243 19 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24,120 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

24 นำงแกว้กำญจน์ 
          เจติกำนนท์

1101800102175 15 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,790

25 นำงสำวปอยทิวำ
            บุญเสนำ

1360100019850 22 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 25 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,000

26 นำงสุรีย ์ศรีภูพำน 3100500953477 26 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 26 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 24,340

27 นำงจไุร ศรีเรือง 3102201621164 21 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 27 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 32,030

28 นำงสำวสุภัทรวดี   
             แสนงำม

1320900168744 24 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 28 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 12,110

29 วา่ง 25 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

29 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

33,380

30 นำงสำวขวญัหทัย 
                แพฟืน

3130200096170 27 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 30 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 16,990
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

31 วา่ง 28 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

31 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

56,980

32 นำงสำวนภำพร
         เจนิเทินบุญ

3100503619616 30 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 32 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,590

33 นำงสำวสกำวรัตน์ 
               มณีกลุ

5130199007918 31 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 33 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,920

34 นำงสำววมิำดำ
               ศรีนิล

3719900247688 32 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 34 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 25,250

35 นำยวรีะชยั จนัลุน 3341500285333 33 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 35 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ช ำนำญกำร 25,560

36 นำยพนม แพทยคุ์ณ 3101701401251 34 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 36 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 26,130

37 นำงสำวจอมขวญั 
   วงศ์ไกรปัญญำเลิศ

1319900087408 29 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 37 นักทรัพยำกร
บุคคล

นักทรัพยำกร
บุคคล

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18,610

38 นำงสุนิสำ 
        แกว้เชอืกหนัง

3710600091854 35 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 38 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 14,840

39 นำงสำวอรทัย 
          บุญชยัโย

1460300111678 101 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 39 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 12,380

ฝ่ายคลงั

40 นำงผกำนันท์ 
              เมฆวไิล

3160100073054 36 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

40 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

30,540

งานงบประมาณ งานงบประมาณ

41 นำงสำวนงลักษณ์
             ภูวภิิรมย์

3102000769342 37 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร 41 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร  ช ำนำญกำร 35,170

ฝ่ายการเจา้หน้าที่ กลุ่มการเจา้หน้าที่

กลุ่มบริหารงานคลงั
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เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
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ในสำยงำน
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ต ำแหน่ง
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เลขที่
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กำรบริหำรงำน
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ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

42 นำงสำวองัคณำ          
   กติติวฒิุเจริญ

3100601514479 38 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร 42 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร 25,910

งานการเงิน งานการเงิน
43 นำงสำวจริำภรณ์   

         ฉลองกลำง
5301100002268 43 นักวชิำกำรเงิน

และบัญชี
นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร 43 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,320

44 วา่ง 39 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

44 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

12,980

45 นำงสุภัททรำ พัดสี 3100503837567 42 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ช ำนำญงำน 45 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ช ำนำญงำน 30,890

46 นำงสำววรรณฑกำนต์
               สำจนัทร์

3341501043601 40 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 46 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 14,190

งานบัญชี งานบัญชี
47 วา่ง 45 นักวชิำกำรเงิน

และบัญชี
นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

47 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

44,630

48 นำงสำวพัชรำภรณ์ 
               ทองมำ

1620100121066 41 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 48 นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

นักวชิำกำรเงิน
และบัญชี

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,450

49 วา่ง 46 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

49 เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

เจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชี

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

12,390

50 นำงสำวอ ำไพรวลัย์
             วรรณชำ

1471100011085 49 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 50 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24,110

ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานพัสดุ

งานพัสดแุละอาคารสถานที่
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51 นำยรัตนะ 
          วฒันำนนท์

1160400022262 47 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 51 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,380

52 นำงสำวรัชนี 
            จนิดำศรี

1320400059768 50 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 52 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,000

53 นำยณวงค์ทิพย ์
        ไชยตะมำตย์

3470400227470 53 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 53 นักวชิำกำรพัสดุ นักวชิำกำรพัสดุ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,330

54 วา่ง 51 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

54 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

20,150

55 นำงสำวชลธชิำ
             ชตูระกลู

1300200016046 48 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 55 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 15,840

56 นำยประวทิย ์บัวริ 3480100735593 52 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 56 เจำ้พนักงำนพัสดุ เจำ้พนักงำนพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 12,780

57 นำยเอนก
      โคตรบุญเรือง

3400900496704 346 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 57 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 28,820

58 วำ่ง 195 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

58 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

38,750

59 นำยมนต์ชยั 
           ไชยสุกมุำร

3309900412500 197 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 59 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 30,820

งานอาคารสถานที่
กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

งานยานพาหนะ
ฝ่ายสารบรรณ

60 นำงสำวชชัฎำ 
            อ ำมะพรต

3100504383047 23 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 60 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 36,820

ฝ่ายคลงั

61 นำยวรัิตน์
           เพ็ชรอนิทร์

3100500044761 372 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 61 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 24,580

62 นำงสิริวรรณ 
             เรืองรอง

3500900952458 93 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

62 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

47,500

63 นำยอทิธเิดช 
      ปำนพรหมมำศ

3160100502222 393 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 63 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,050

64 นำงสำวกลุนงค์ 
     เตชะสุริยวรกลุ

1101500535467 368 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 64 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,500

65 นำงมลัลิกำ 
        วงศ์รัตนธรรม

1549900038740 100 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 65 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24,110

ส านักงานเลขานุการกรม

งานพัสดแุละอาคารสถานที่

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู ศูนยป์รมาณูเพ่ือสนัตภิูมิภาค

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

66 นำยเกษม ดีศรี 3400400731241 291 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 66 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 35,950

67 นำงศรีสวรรค์ สมคิด 3710600612242 113 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 67 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 22,230

68 วา่ง 209 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 68 ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร ต้น 56,140

ฝ่ายบริหารทั่วไป

69 นำงสำวเสำวนีย ์
             กรีพร

3110100117027 210 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 69 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,730

70 นำงนฤมล อทุโยภำศ 3709900298975 212 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 70 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 47,890

71 วา่ง 211 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

71 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

12,080

72 นำยภำนุพงศ์
              พินกฤษ

3180400479536 217 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

72 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

35,400

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณูกลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มสนับสนุนวชิาการดา้นความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กองตรวจสอบทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กลุ่มตรวจสอบที่ 1

9



ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

73 นำงบุญฉว ีศรีหมอก 3140100364407 213 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

73 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

33,800

74 นำยฐิติเดช ตุลำรักษ์ 3110300223581 381 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

74 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

32,100

75 นำยสรัล สูงสวำ่ง 3101401249583 322 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 75 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 28,380

76 นำงสำวหฤทัย 
         กสิวฒันำวฒิุ

3101401984251 262 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร  ช ำนำญกำร 76 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 21,670

77 วา่ง 232 นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร
พิเศษ

77 นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร
พิเศษ

24,220

78 นำยรัฟฟิน
         มณีชยำงกรู

3969900307271 90 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 78 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 27,900

79 นำงประภัสสร ใจใส 3309901099821 176 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 79 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,950

กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มสนับสนุนวชิาการดา้นความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางนิวเคลยีร์

กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

80 นำยสมเจตน์ 
         สุดประเสริฐ

3730101615815 228 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

80 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

36,810

81 นำยวรีชน ตรีนุสนธิ์ 3409900925999 230 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

81 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

28,350

82 นำงสำววรัญญำ 
           ภิบำลวงษ์

3229800032382 162 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

82 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

31,210

83 นำยพีระศักด์ิ 
           สุนทรนนท์

3920300478808 186 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร  ช ำนำญกำร 83 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 30,810

84 นำงสำวเกศรินทร์ 
             สำยตำ

3350600233385 124 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 84 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,860

85 นำงสำวพรสุข 
             พึ่งสังข์

1120600134161 115 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 85 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18,690

86 นำยนพรัตน์ แกว้ใหม่ 1550300004170 121 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 86 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,670

87 นำยวมิล 
       กลับสงเครำะห์

3130600452003 198 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 87 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,590

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กลุ่มตรวจสอบที่ 2

กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

88 นำยรุ่งเพ็ชร โทนทัย 3340400571074 156 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 88 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,530

89 นำงสำวปัทมำ 
            ณ นคร

3169900064678 158 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

89 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

63,260

90 นำยรุ่งธรรม ทำค ำ 4320700002685 118 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

90 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

32,210

91 นำยจติพันธ์
          อนิทร์เอยีด

3939900019080 187 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 91 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร  ช ำนำญกำร 26,680

92 นำงวรำภรณ์ 
            จนัทร์เทศ

3520400014050 140 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 92 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร  ช ำนำญกำร 25,760

93 นำงชธัภฤดำ 
            อศัวภูไชย

3659900026895 174 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 93 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,140 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

94 นำงสำวจไุรรัตน์ 
           อตุสำห์ดี

3320400046531 117 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 94 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 20,710

95 นำยประวทิย ์
           บัวบำน

3300300383870 149 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 95 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,740

กลุ่มตรวจสอบที่ 3

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

96 นำยฉฐัศักย ์ยิ่งธนทัต 3730200362320 225 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 96 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร  ช ำนำญกำร 33,970

97 นำยกศุล ศรีชม 3100601920183 361 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 97 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 41,390

98 นำงสำวนัฑฐิยำ 
    วงษ์ศรำพันธช์ยั

3840100598827 365 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 98 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 21,080

99 นำงสุนันทำ
                สำวกินัย์

3460700850539 182 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

99 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

33,530

100 นำงสำวปิยวรรณ 
          ศรีกงพำน

1709800078101 147 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 100 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 19,950

101 นำยรชต สุทธศิริ 3600800048341 160 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 101 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 44,640

102 นำงกนกพร ธรฤทธิ์ 3101201472818 119 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 102 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 22,630

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มตรวจสอบที่ 4

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

103 นำงสำววนัทสำฬ์
                    ชุ่มมิ

1609900144450 201 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 103 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,130

104 นำยกฤตนัย 
       เกยีรติกอ้งแกว้

1809900414161 403 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 104 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,380

105 นำงสำวกำญจนำ 
           เงินดิษฐ

3130200516616 154 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป  ช ำนำญงำน 105 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 18,110

106 วา่ง 173 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

106 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

38,750

107 นำยพนม นุภำพ 3640500096715 175 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 107 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 18,800

108 วา่ง 200 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

108 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

38,660

109 นำยกติติศักด์ิ 
              ชยัสรรค์

3719900230360 263 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 109 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 26,700

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณูกลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางนิวเคลยีร์และรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

110 นำงสำวปิยะพร
            ส้ินโศรก

3300100605038 202 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 110 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 34,550

111 นำงสำวศุกร์ภิริยำ
                มศิีลป์

1600100421957 268 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 111 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 19,050

112 นำงสำวสมำพร 
          เจยีนกลำง

1309900121223 406 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 112 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,750

113 นำยธรีพัทธ ์มำนุวงศ์ 3669900019171 248 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 113 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร  ช ำนำญกำร 24,420

114 นำงสำวศิริพร 
               พุ่มไสว

3150600029747 351 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 114 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 23,340

115 นำยจริพัฒน์ จรเด็จ 3330600060600 207 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 115 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 12,580

116 นำยธงชยั 
        สุดประเสริฐ

3120101554731 234 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 116 ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 64,130

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดแูลความปลอดภัย

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

สว่นกลาง
117 วา่ง 300 ผู้เชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำนกำร
ประเมนิค่ำ
กมัมนัตภำพรังสี

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 117 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนกำร
ประเมนิค่ำ
กมัมนัตภำพรังสี

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร เชี่ยวชำญ 68,950

ฝ่ายบริหารทั่วไป

118 นำยช ำนำญ 
           แสงสุริย์

3860700387185 235 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 118 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 46,450

119 นำงสำวอนงค์ 
           ชื่นสมบัติ

3100500785370 238 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 119 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,010

120 นำงสำวสุนิสำ
           พลบมว่ง

3609900126318 239 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 120 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 22,500

121 นำยวทิิต ผ่ึงกนั 3100500898280 245 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

121 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

35,520

122 นำยอำรักษ์ 
      วทิิตธรีำนนท์

3220600228552 243 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

122 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

63,380

123 นำงสำวองัศุมำลิน
               อนิแตง

3650100577864 317 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 123 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24,900

124 นำยจมุพฏ จ ำเนียร 1909800171959 264 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 124 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,440

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

125 นำยธนพล 
        เดชวริิยะกจิ

1103300047274 244 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 125 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,380

126 นำงสำวชติุมำ 
              เติมสุข

1101800288350 132 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 126 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,530

127 นำงสำวลีดำ 
            มติรำยน

3100903304035 404 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 127 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,750

128 นำงสุมำลี นิลพฤกษ์ 3120101433747 288 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

128 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

36,860

129 นำงสำวภำวณีิ
            ทองเอยีด

1841000048935 272 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 129 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,620

130 นำยพงษปณต 
        รินทตยำธรณ์

1103701098678 6 นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 130 นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,340

131 นำงสำวขวญัภำกร 
       บัณฑิตชยกร

3650300120043 240 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 131 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป  ช ำนำญงำน 21,030

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มช่วยอ านวยการ

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

132 นำยสุพล คันฉอ้ง 3929900175341 148 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 132 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 28,470

133 นำยสุขใจ 
    เกยีรติศักด์ิวฒันำ

3120100609680 301 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

133 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

61,580

134 นำยไมตรี ศรียำ 3260100330838 277 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

134 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

36,400

135 นำยสมบูรณ์ 
          โตอตุชนม์

3101100125721 251 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 135 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,440

136 นำงสำวปิยะวรรณ 
          กฤษณังกรู

3102101637476 276 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 136 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 36,050 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

137 นำงสุนทรี แกว้ผลึก 5120100073069 257 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 137 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,930

138 นำงสำวสุประวณ์ี 
       ศิริบุญประภพ

3919900114902 275 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 138 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,610

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ศูนยป์ฏิบัตกิารการไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลยีร์

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

139 นำงเฉลิมขวญั
     ปิติโสภณำงกรู

5860490002858 266 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 139 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 35,960

140 นำยพิเชษฐ์ ฤทธิ์แดง 3260100512553 178 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 140 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 21,880

141 นำยอภิชำติ กงเพชร 3460300574291 282 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 141 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 30,080

กลุ่มชีววทิยารังสี

142 นำงดำรุณี พีขนุทด 3309900624213 285 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

142 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

50,100

143 นำงสำวนำฏนลิน 
              ศำสตรี

3100100613806 129 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 143 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 38,560

144 นำงจติติมำ
      บ่ำงวรุิฬห์รักษ์

3100201688607 143 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 144 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 37,590

145 นำงสุจติรำ 
          เพชรวเิศษ

3471201408785 168 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 145 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 31,460

146 นำงสำวอสิริยำ 
               ชยัรัมย์

2311000002181 131 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 146 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 25,580

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย
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หมำยเหตุ

147 นำยกฤตนัย แพงศรี 1349900492876 278 นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 147 นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

นักวทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,340

148 นำยอ ำนำจ 
         นุกลูธรรม

3130200515059 153 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 148 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 24,980

149 นำยธรีวธุ ปึกขำว 3130200515105 350 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 149 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 23,520

150 นำยยทุธนำ ตุ้มน้อย 3750100633232 341 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

150 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

39,800

151 นำงสำวอษุำ 
        กลัลประวทิย์

3100502888613 73 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

151 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

46,550

152 นำงสำวสุภัทรำ 
         วเิศษพจนกจิ

3100201274616 369 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 152 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 31,520

กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณู

กลุ่มพัฒนาดา้นความปลอดภัย

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มประสานงานระหวา่งประเทศ

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
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153 นำงสำวดรุณวรรณ
            ชื่นบุบผำ

1100700005584 233 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 153 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 19,330

154 นำงสำวปรำณณิชำ 
     หงส์พิทักษ์พงศ์

1809900207492 289 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 154 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 22,170

155 นำยภำคภูม ิ
             อรำมรุญ

3102000095406 316 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 155 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 23,590

156 นำยธวชัชยั 
       อทิธพิูนธนกร

3209800085036 265 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 156 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 36,210

157 นำยเฉลิมสิน 
        เพิ่มเติมสิน

3409700021662 130 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 157 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 32,530

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางนิวเคลยีร์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์
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ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

158 วา่ง 141 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

158 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

26,900

159 วา่ง 167 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

159 นักชวีวทิยำรังสี นักชวีวทิยำรังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

58,390

160 นำงสำวหริเนตร 
        มุ่งพยำบำล

3100504056445 292 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

160 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

33,250

161 นำงสำวจำรุณี 
             ไกรแกว้

3100501238003 284 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

161 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

57,400

162 นำงอภิสรำ เจริญศรี 3120101806632 271 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

162 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

40,270

กลุ่มพัฒนาดา้นความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย

ศูนยป์ฏิบัตกิารการไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลยีร์

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

163 นำงอำรีรักษ์
            เรือนเงิน

3570100731431 286 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 163 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,530 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

164 นำงลฎำภำ 
           ศรีจติตะวำ

3102100532841 367 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 164 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 26,510

165 นำงสำวกลัยำ
            ชำ่งเคร่ือง

3100601853877 290 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 165 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 28,310

166 นำยปพน 
      เผือกคะเชนทร์

3120100370351 303 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 166 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,080

167 นำยไชยยศ 
           สุนทรำภำ

3100700963891 293 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 167 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 37,350

168 นำงสำวเสำวลักษณ์
           ทองอนิทร์

1509900797675 405 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 168 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,750

169 นำงสุชนิ อดุมสมพร 3140500002588 54 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 169 ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำร อ ำนวยกำร สูง 64,470 ** เมื่อขำ้รำชกำรรำย
ดังกล่ำว พ้นจำกต ำแหน่ง 
ให้ก ำหนดเป็นประเภท
อ ำนวยกำร ระดับต้น

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มประเมินค่ากัมมันตภาพรังสจีากภายในร่างกาย

ศูนยป์ฏิบัตกิารการไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลยีร์

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กองยทุธศาสตร์และแผนงาน

23



ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

170 นำยเกษม ขำวมณี 3140600444141 57 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 170 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 35,480

171 วา่ง 348 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ
ช ำนำญงำน

171 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ
ช ำนำญงำน

15,910

172 นำงสำวธนวรรณ
          แจม่สุวรรณ

3140100169795 63 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

172 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

37,280

173 นำงสำวสำยสุรีย ์
          ปักกะทำนัง

3319900117842 58 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร 173 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร 27,730

174 นำงสำวจรีะนันท์ 
          เจยีกวฒันำ

1720200006331 194 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 174 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,540

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบายและแผน

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

175 นำงสำววรวรรณ 
            รักษำสังข์

3100500983091 89 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 175 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 24,380

176 นำยนิรันดร บัวแยม้ 1629900201101 64 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 176 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,090

177 นำงสำวรัตติญำ 
             เขยีวทอง

1100200525953 8 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 177 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18,310

178 วา่ง 82 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

178 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

21,140

179 นำยปรำลม จำดโห้ 3660600165816 60 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 179 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 22,040

กลุ่มช่วยอ านวยการ

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มสง่เสริมและประสานงานทางวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบายและแผน
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

180 นำยกฤษฎำ
            ถิ่นทับปุด

3269900032627 65 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

180 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

38,200

181 นำยนวภัทร์ 
            ขนัธต้์นธง

3100502934747 87 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

181 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

30,080

182 นำงสำวพรพิมล 
               สุดเสือ

1101400483619 86 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ช ำนำญกำร 182 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ช ำนำญกำร 23,420

183 วา่ง 396 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

183 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร

19,230

184 นำยเอกลักษณ์ 
          ไชยวฒัน์

1841500051153 397 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 184 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,150

185 นำงสำวอำรีรัตน์
            นำครำช

1730300087928 398 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 185 นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 17,950

186 นำยชำติชำย 
      กำญจนำนุสนธิ์

3120600027540 323 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป อำวโุส 186 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป อำวโุส 50,070

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบายและแผน

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

187 วา่ง 386 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

187 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ 
ช ำนำญงำน

38,750

ฝ่ายคลงั

188 นำยอดิเทพ 
             กรทับทิม

3120101738572 373 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 188 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,940

189 นำงเบญญำ 
      รำชภัณฑำรักษ์

3100203542065 74 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

189 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

28,070

190 นำงสำวชชัวรรณ 
          มั่นไทรทอง

1102001640991 75 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 190 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18,470

191 นำงสำวแทนชนก 
              พูนชยั

3320700698002 76 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 191 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,100

192 นำงสำวนันทภรณ์ 
            มณีจนัทร์

1419900287350 77 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 192 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,830

193 วา่ง 59 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

193 นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร

17,590

งานเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์

ส านักงานเลขานุการกรม

งานพัสดแุละอาคารสถานที่

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหวา่งประเทศ

กลุ่มประสานงานระหวา่งประเทศ
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

194 นำยชเนศวร เติมวงศ์ 5340400040768 155 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 194 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 17,600

195 นำงสำวกรรณิกำ 
            มณีวรรณ์

3740200512704 91 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

195 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

37,240

196 นำยธวชัชยั 
            เต็งชยัภูมิ

3360101368528 96 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร 196 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร 26,440

197 นำงสำวกมลพร ภักดี 3120600096223 95 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร  ช ำนำญกำร 197 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ช ำนำญกำร 26,690

198 นำงสำวนุชจรีย์
                สัจจำ

1439900022704 94 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 198 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 19,520

199 นำงสำวจรีุพร
              เสือเดช

1101401277311 97 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 199 นักวชิำกำร
เผยแพร่

นักวชิำกำร
เผยแพร่

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 15,000

200 นำยสุทธพิัฒน์ ฟื้นมำ 3100600977351 98 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 200 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 28,720

201 นำงปุณณภำ
         รักษอดุมโชค

3349900703954 206 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป ช ำนำญงำน 201 นำยชำ่งไฟฟ้ำ นำยชำ่งไฟฟ้ำ ทั่วไป  ช ำนำญงำน 28,570

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู กลุ่มสง่เสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉกุเฉนิทางรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

202 นำยนิพรรณ 
           แสนบุดดำ

1440900012808 237 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 202 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 15,190

203 นำงสำวชลำทิพย ์
           เกื้อกอบ

3930100495555 61 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

203 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

39,500

204 นำงศันสนีย ์บริรักษ์ 3100502333549 7 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 204 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 22,300 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

205 นำงสำวสุกญัญำ 
         จนัทรมงคล

3120600678397 81 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 205 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ช ำนำญกำร 46,340

206 นำยสรรเสริญ 
           ยำนะพันธุ์

1101499003487 236 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 206 นักจดักำรงำน
ทั่วไป

นักจดักำรงำน
ทั่วไป

วชิำกำร ปฏิบัติกำร 16,380

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสนัติ

กลุ่มนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มงานวเิคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มช่วยอ านวยการ

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

กลุ่มสง่เสริมและประสานงานทางวชิาการ

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู

ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศและการประชาสมัพันธ์

งานเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์

ส านักบริหารจดัการดา้นพลงังานปรมาณู
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

207 นำงเพ็ญนภำ
              กญัชนะ

3730200276113 99 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 207 ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำร
เฉพำะด้ำน
(วทิยำศำสตร์
นิวเคลียร์)

อ ำนวยกำร สูง 37,630 ** เมื่อขำ้รำชกำรรำย
ดังกล่ำว พ้นจำกต ำแหน่ง 
ให้ก ำหนดเป็นประเภท
อ ำนวยกำร ระดับต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

208 นำงสำวศิธร
            ปถมสำคร

3400100373829 13 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร  ช ำนำญกำร 208 นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

วชิำกำร ช ำนำญกำร 35,670

209 นำงสำวจนิตนำ 
               กำ้วรบ

3302100014261 104 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 209 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 19,960

210 นำยอนุรักษ์ ภูพวก 3411600445862 105 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 210 เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

เจำ้พนักงำน
ธรุกำร

ทั่วไป ช ำนำญงำน 20,560

211 นำงสำวตวงพร
     เอง็วงษ์ตระกลู

3140400264271 221 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

211 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

46,330

212 นำงสำวธนำภรณ์
             ศรีแกว้

3100500123415 296 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 212 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 34,530

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลยีร์

กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ศูนยป์ฏิบัตกิารการไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลยีร์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณู

กองอนุญาตทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

213 นำงสำวนิรำวรรณ
        ปวณีะโยธนิ

3100901300610 222 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร  ช ำนำญกำร 213 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,400

214 นำงสำวปำนทิพย ์
         อมัพรรัตน์

4199900007532 223 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 214 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 30,710

215 นำยสรทศ 
          ตันติธรีวทิย์

3101401119283 163 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 215 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,930

216 นำยชลกำนต์ 
        เอี่ยมส ำอำงค์

3120101472513 219 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 216 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 25,050

217 นำยศึกษิต แสงแกว้ 3100601919169 226 นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

วชิำกำร ช ำนำญกำร 217 นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

นักนิวเคลียร์
ฟิสิกส์

วชิำกำร ช ำนำญกำร 29,140

218 นำยพิสิฏฐ์
           สุนทรำภัย

3730600842761 180 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

218 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

62,460

     

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มอนุญาตวสัดกัุมมันตรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มสนับสนุนวชิาการดา้นความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

219 วา่ง 116 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

219 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

58,390

220 นำงสำวเดือนดำรำ 
         มำลำอนิทร์

3410100946535 181 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 220 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 28,900 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

221 นำยศักสิทธิ์ ค ำภำมิ่ง 3410300174552 401 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 221 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,780

222 นำยสัญญำ เทศทอง 3141000079108 360 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 222 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,980

223 นำยทศดล 
          สันถวไมตรี

3101401155476 184 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 223 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 35,220

224 นำยโกมล แพงทรัพย์ 3640100683796 366 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 224 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 29,160 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

กลุ่มประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

225 นำยศักด์ิชยั
          แกว้ใจรักษ์

3130600336135 150 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 225 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 27,580

226 นำยนฤพนธ ์เพ็ญศิริ 3100502314820 114 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

226 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

44,130

227 นำงสำวกำหลง
          อุ่ยยะเสถยีร

3240900115133 107 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 227 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 35,760

228 นำยณรงค์เวทย ์
              บุญเต็ม

3330900674093 125 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 228 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร 28,010

229 นำยบรรเจดิ อนิแกว้ 3900400098993 145 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 229 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 21,300 อยู่ระหวำ่งประเมนิ
ผลงำนเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำร

230 นำงสำวเสำวรักษ์
            มสิุกำวนั

1120100100900 165 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 230 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 17,090

231 วำ่ที่ร้อยตรีนิรันดร์ 
            ออ่นเพชร

1101400059400 308 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 231 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 18,350

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

232 นำงสำวหทัยกำญจน์
   กหุลำบเสำวคนธ์

1739900006226 399 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 232 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 19,900

233 นำงสำวอรุำรักษ์  
          จนัทะวงษ์

1411800017655 400 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 233 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,140

234 นำงสำวอนุรัตน์ 
            โพธิ์หล้ำ

3411200207808 402 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 234 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 23,230

235 นำยอรุณศักด์ิ สโมสร 3800400954777 283 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 235 นำยชำ่งเคร่ืองกล นำยชำ่งเคร่ืองกล ทั่วไป ช ำนำญงำน 40,720

236 นำยพงศ์พันธ์
            นำคแกว้

3800600048061 394 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

236 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

32,130

237 นำยรุจจพัน เกตุกล่ ำ 3100501743603 250 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

237 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

26,760

กลุ่มประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มสนับสนุนวชิาการดา้นความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณู
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

238 วา่ง 161 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ ช ำนำญ
กำร หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

238 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 
หรือ 
ช ำนำญกำร 
หรือ
ช ำนำญกำร
พิเศษ

28,570

239 นำงสำวอจัฉรำรัตน์
      ฉำยเหมอืนวงศ์

1101400510888 183 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 239 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ปฏิบัติกำร 20,980

240 วา่ง 349 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ
ช ำนำญงำน

240 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ปฏิบัติงำน 
หรือ
ช ำนำญงำน

12,600

241 นำยจรูญ วรวำส 3200100881648 106 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

241 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

62,800

242 นำงสำวโมรีพัฐฐ์ 
          ล ำเจยีกเทศ

3509900964349 294 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

242 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิำกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ

47,870

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการอุตสาหกรรม

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสใีนสิ่งแวดลอ้ม

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณูกลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มอนุญาตเจา้หน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู

ศูนยป์ฏิบัตกิารการไม่แพร่ขยายอาวธุนิวเคลยีร์
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

243 นำงรัตนำภรณ์ 
          ชอบเพรำะ

3130300234230 273 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร  ช ำนำญกำร 243 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 40,220

244 นำยวฒิุศักด์ิ 
        ไตรภพชยักลุ

3120600148011 247 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 244 นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิำกำร ช ำนำญกำร 27,480

245 นำยพีรวฒิุ
           บุญสุวรรณ

3419900150865 214 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 245 วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิำกำร ปฏิบัติกำร 28,050

246 นำยคนึง มณีรัตน์ 3640500775230 151 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 246 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 22,690

247 นำยไพโรจน์ 
            กล่อมยงค์

3180500681132 258 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 247 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 23,790

248 นำงสำวพิมพ์ภัทรำ 
            ศรีสุขโข

3700100612626 364 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 248 เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

เจำ้พนักงำน
วทิยำศำสตร์

ทั่วไป ช ำนำญงำน 19,950

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

กลุ่มบริหารความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์

ส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มก ากับดแูลความปลอดภัยการใช้รังสทีางการแพทย์

ส านักสนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน
ปรมาณูกลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลยีร์และรังสี

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
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ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
เลขที่

ชื่อต ำแหน่งใน
กำรบริหำรงำน

ชื่อต ำแหน่ง
ในสำยงำน

ประเภท
ต ำแหน่ง

ระดับต ำแหน่ง อตัรำ
เงินเดือน

ล ำดับที่ ชื่อ - สกลุ หมำยเลขบัตรประชำชน ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดิม ส่วนรำชกำรและต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่
หมำยเหตุ

                     โดยให้มผีลไมก่อ่นวนัที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรมผีลใชบ้ังคับ และหำกส่วนรำชกำรมตี ำแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกนัวำ่งอยู่ และขำ้รำชกำรผู้นั้นมคุีณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้แต่งต้ังขำ้รำชกำร

                     ผู้นั้นในโอกำสแรกที่กระท ำได้ และเมื่อต ำแหน่งที่ก ำหนดเป็นกำรเฉพำะรำยดังกล่ำววำ่งลง ให้ก ำหนดเป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น

             2. *** อ.ก.พ. กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมมีติอนุมติักำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ เป็นระดับต่ ำลง 1 ระดับ จำกต ำแหน่งนักวชิำกำร
                ตรวจสอบภำยใน ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 13 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เป็นต ำแหน่งนักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับช ำนำญกำร ในเลขที่ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม
                ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งต้ังผู้มคุีณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง

หมายเหต ุ: 1. ** หมำยถงึ ให้ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูงเป็นกำรเฉพำะรำย รวม 2 ต ำแหน่ง ได้แก่

                  1. นำงสุชนิ อดุมสมพร ต ำแหน่งเลขที่ 169 ผู้อ ำนวยกำรกองยทุธศำสตร์และแผนงำน

                  2. นำงเพ็ญนภำ กญัชนะ ต ำแหน่งเลขที่ 207 ผู้อ ำนวยกำรกองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี
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