
ชือ่ต ำแหน่งในกำร ชือ่ต ำแหน่งในสำยงำน ประเภท ระดบั ชือ่ต ำแหน่งในกำร ชือ่ต ำแหน่งในสำยงำน ประเภท ระดบั
บริหำรงำน  ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง บริหำรงำน  ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

สว่นกลำง สว่นกลำง
1 1 นางสาววิไลวรรณ  ตันจอ้ย บธ.ม. (สถติิประยกุต์) เลขาธิการ นักบริหาร บริหาร บส เลขาธิการ นักบริหาร บริหาร บส
2 2 วำ่ง รองเลขาธิการ นักบริหาร นักบริหาร บต รองเลขาธิการ นักบริหาร นักบริหาร บต
3 3 นางรัชดา  เหมปฐวี ร.ม. (การบริหารจดัการสาธารณะ) รองเลขาธิการ นักบริหาร นักบริหาร บต รองเลขาธิการ นักบริหาร นักบริหาร บต
4 4 วำ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ปรมาณู 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิชาการ ชช ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ปรมาณู 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิชาการ ชช

5 5 นางสาวอมัพิกา 
 อภชิัยบุคคล

วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
ระบบบริหารจดัการด้าน
พลังงานปรมาณู

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ชช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
ระบบบริหารจดัการด้าน
พลังงานปรมาณู

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ชช

6 6 นางวราภรณ์ 
 วัชรสุรกลุ

วศ.ม. ( นิวเคลียร์เทคโนโลยี) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์ 

วิศวกรนิวเคลียร์ วิชาการ ชช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์ 

วิศวกรนิวเคลียร์ วิชาการ ชช

7 7 วำ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภยัทางรังสี 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิชาการ ชช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภยัทางรังสี 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ วิชาการ ชช

กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ
 กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ

กลุม่กฎหมำย กลุม่กฎหมำย

8 8 นายอนิรุทธ์ 
 ทรงจกัรแกว้

น.ม. นิติกร นิติกร วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ

นิติกร นิติกร วิชาการ ช านาญการพิเศษ

9 9 วำ่ง นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
ช านาญการ

นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
ช านาญการ

10 10 นางสาวยพุเรศ
  มีความดี

น.บ. นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ 

11 11 นายป้องนภา พึง่ทอง น.บ. นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ 

12 12 วำ่ง นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
ช านาญการ

นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
ช านาญการ

บัญชีแตง่ตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่ง ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ครั้งที่ ......................... เมื่อวนัที่.................................................

ขอ้มูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง สว่นรำชกำรและต ำแหน่งที ่ก.พ. ก ำหนดไวเ้ดมิ สว่นรำชกำรและต ำแหน่งที ่ก.พ. ก ำหนดใหม่ต ำแหน่ง
เลขที่

ล ำดบั
ที่

ชือ่ สกุล คุณวฒิุ



กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัต
ิ กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัต
ิ

กลุม่ตรวจสอบภำยใน กลุม่ตรวจสอบภำยใน

13 13 นางนันต์ณภสัร์ 
         กลัยาณเมธี

บธ.บ. นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ช านาญการพิเศษ

กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ กลุม่ทีร่ำยงำนตรงตอ่เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสนัติ
กลุม่พัฒนำระบบบริหำร กลุม่พัฒนำระบบบริหำร

14 14 นายพิภทัร 
     พฤกษาโรจนกลุ

Ph.D. (Nuclear Engineering) วิศวกรนิวเคลียร์ วิศวกรนิวเคลียร์ วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ

วิศวกรนิวเคลียร์ วิศวกรนิวเคลียร์ วิชาการ ช านาญการพิเศษ

15 15 ว่าที ่ร.ต.สุรัตน์ 
           หงษ์จนัทร์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ

16 16 นางสาวโชติมา
               ทองทา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ปฏบิัติการ 

17 17 วำ่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

18 18 นายเอกพล นวพันธ์ บธ.ม. (การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

19 19 วำ่ง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการ อ านวยการ อต เลขานุการกรม ผู้อ านวยการ อ านวยการ อต

กลุม่อ ำนวยกำร กลุม่อ ำนวยกำร

20 20 นางสาวดรุญณี            แกว้สระแสน บธ.บ. (การธนาคารและการเงิน) นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ

21 21 นายพัชรนัทธ ์  คชชา ศิลปศาสตร์บัณฑิต นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ

22 22 นางสาววัฒนา             ช่างหนิ รป.ม. นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ

23 23 นางสาวสมใจ               ยกทรัพย์ บธ.ม. (การจดัการ) นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ช านาญการ

24 24 นายปฏิภาณ
     ประเสริฐกลุศักด์ิ

รัฐศาสตร์บัณฑิต นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ

25 25 ว่าง นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

นักจดัการงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

26 26 นางสุรีย ์ศรีภพูาน บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป) เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ช านาญงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ช านาญงาน

27 27 นางจไุร ศรีเรือง อนุ ป. (การจดัการทัว่ไป) เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ช านาญงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ช านาญงาน

28 28 นางสาวศศิธร
              ทองทิพย์

ปวส. (การบัญช)ี เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน



29 29 วำ่ง เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

30 30 นางสาวพัลลดา  หล้าค าลือ ปวส. เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

กลุม่กำรเจำ้หน้ำที่ กลุม่กำรเจำ้หน้ำที่

31 31 วำ่ง นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ

นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการพิเศษ

32 32 นางสาวนภาพร
         เจนิเทินบุญ

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ

33 33 นางสาวสกาวรัตน์ 
               มณีกลุ

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ

34 34 นางสาววิมาดา
               ศรีนิล

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ



35 35 นายวีระชัย จนัลุน ศิลปศาสตรบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ

36 36 นายพนม แพทยคุ์ณ ศิลปศาสตรบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏบิัติการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏบิัติการ

37 37 นางสาวจอมขวัญ 
   วงศ์ไกรปัญญาเลิศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏบิัติการ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏบิัติการ

38 38 นางสุนิสา 
        แกว้เชือกหนัง

ปวช. เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

39 39 นางสาวอจัฉราพร คงชูดี ปวส. (การบัญช)ี เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

กลุม่บริหำรงำนคลงั กลุม่บริหำรงำนคลงั

40 40 นางผกานันท์ 
              เมฆวิไล

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการพิเศษ

งำนงบประมำณ งำนงบประมำณ

41 41 นางสาวนงลักษณ์
             ภวูิภริมย์

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ

42 42 นางสาวองัคณา                          
               กติติวุฒิเจริญ

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ

งำนกำรเงิน งำนกำรเงิน

43 43 นางสาวจริาภรณ์   
         ฉลองกลาง

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ

44 44 นางสาวอญัชลี คงศรี บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ

45 45 นางสุภทัทรา พัดสี ศิลปศาสตรบัณฑิต เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ช านาญงาน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ช านาญงาน

46 46 นางสาววรรณฑกานต์
               สาจนัทร์

ปวส. เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

งำนบัญชี งำนบัญชี

47 47 นางสาวประภาพร เจนิเทินบุญ บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญช)ี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏบิัติการ

48 48 วำ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏบิัติการ หรือ
 ช านาญการ

49 49 นายจักริน          วฆิณะวรากลุ ปวส. (การบัญช)ี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปฏบิัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทัว่ไป ปฏบิัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

กลุม่บริหำรงำนพัสดุ กลุม่บริหำรงำนพัสดุ
50 50 นางสาวอ าไพรวัลย ์   วรรณชา บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ

51 51 นายรัตนะ 
          วัฒนานนท์

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ



52 52 นางสาวรัชนี 
            จนิดาศรี

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ

53 53 นายณวงค์ทิพย ์
        ไชยตะมาตย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปฏบิัติการ

54 54 นางธาริตา เด่นชีวา ปบ.วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

55 55 นางสาวชลธิชา
             ชูตระกลู

ปบ.วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกจิ

เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

56 56 นายประวิทย ์บัวริ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน เจา้พนักงานพัสดุ เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปฏบิัติงาน

กลุม่อำคำรสถำนที ่และยำนพำหนะ กลุม่อำคำรสถำนที ่และยำนพำหนะ
57 57 นายเอนก

      โคตรบุญเรือง
ครุศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

งำนอำคำรสถำนที่ งำนอำคำรสถำนที่
58 58 วา่ง นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 

ช านาญงาน
นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 

ช านาญงาน

59 59 นายมนต์ชัย 
           ไชยสุกมุาร

ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่านายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน

งำนยำนพำหนะ งำนยำนพำหนะ
60 60 นางสาวชัชฎา 

            อ ามะพรต
ปบ.วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

61 61 นายวรัิตน์
           เพ็ชรอนิทร์

ปบ.วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน

ศูนยป์รมำณูเพ่ือสันติภูมิภำค ศูนยป์รมำณูเพ่ือสันติภูมิภำค

62 62 นางสิริวรรณ 
             เรืองรอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

63 63 นายอทิธเิดช 
      ปานพรหมมาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ

64 64 วา่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ

65 65 นางมัลลิกา 
        วงศ์รัตนธรรม

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ปฏิบัติการ 

66 66 นายเกษม ดีศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน

67 67 นางศรีสวรรค์ สมคิด ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า

นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน

กองตรวจสอบทำงนิวเคลยีร์และรังสี กองตรวจสอบทำงนิวเคลยีร์และรังสี
68 68 ว่าง ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อต ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อต



ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป
69 69 นางสาวเสาวนีย ์   กรีพร บริหารธุรกจิบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ปฏิบัติการ 

70 70 นางนฤมล อทุโยภาศ นิเทศศาสตรบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ช านาญการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ช านาญการ

71 71 นางสาวอไุรวรรณ ศรีนคร ปวส. (การบัญช)ี เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน

กลุม่ตรวจสอบที ่1 กลุม่ตรวจสอบที ่1

72 72 นายภานุพงศ์
              พินกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

73 73 นางบุญฉว ีศรีหมอก Ph.D. (Nuclear Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

74 74 นายฐิติเดช ตุลารักษ์ Master of Engineering วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

75 75 นายสรัล สูงสวา่ง Master of Engineering วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ 

76 76 นางสาวหฤทัย 
         กสิวฒันาวฒิุ

Ph.D. (Nuclear Engineering เน้น 
Radiation Health Physics)

นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 
 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 


77 77 ว่าง นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ 
หรือ 
ช านาญการพิเศษ

นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ 
หรือ 
ช านาญการพิเศษ

78 78 นายรัฟฟิน
         มณีชยางกรู

M.S. (Information and System 
Engineering)

วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ 

79 79 นางประภัสสร ใจใส มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่ตรวจสอบที ่2 กลุม่ตรวจสอบที ่2
80 80 นายสมเจตน์ 

         สุดประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

81 81 นายวรีชน ตรีนุสนธิ์ Ph.D. (Nuclear Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

82 82 นางสาววรัญญา 
           ภิบาลวงษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

83 83 นายพีระศักด์ิ 
           สุนทรนนท์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 
 นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 


84 84 นางสาวเกศรินทร์ 
             สายตา

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ 

85 85 นางสาวพรสุข 
            บุญประทุม

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ 



86 86 นายนพรัตน์ แกว้ใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

87 87 นายวมิล 
       กลับสงเคราะห์

มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

88 88 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย นิติศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุ่มตรวจสอบที่ 3 กลุ่มตรวจสอบที่ 3

89 89 นางสาวปัทมา 
            ณ นคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

90 90 นายรุ่งธรรม ทาค า Ph.D. (Medical Physics) นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

91 91 นายจิตพันธ์
          อนิทร์เอยีด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ  ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ  ช านาญการ 

92 92 นางวราภรณ์ 
            จันทร์เทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ  ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ  ช านาญการ 

93 93 นางชัธภฤดา 
            อศัวภูไชย

MSc. (Medical Radiation Physics) นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

94 94 นางสาวจุไรรัตน์ 
           อตุสาห์ดี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 

95 95 นายประวทิย ์
           บัวบาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

96 96 นายฉัฐศักย ์ยิง่ธนทัต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ  ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ  ช านาญการ 

97 97 วา่ง เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

98 98 นางสาวนัฑฐิยา 
    วงษ์ศราพันธช์ัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่ตรวจสอบที ่4 กลุม่ตรวจสอบที ่4
99 99 นางสุนันทา

                สาวกินัย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

100 100 นางสาววาสนา
             ไม้มะตาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

101 101 นายรชต สุทธศิริ วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

102 102 นางกนกพร ธรฤทธิ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

103 103 นายภูรินทร์
                ไชยวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

104 104 นายกฤตนัย 
       เกยีรติกอ้งแกว้

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ



105 105 นางสาวกาญจนา 
           เงินดิษฐ

มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

106 106 ว่าง เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

107 107 นายพนม นุภาพ มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่ประสำนงำนกรณีฉกุเฉนิทำงนิวเคลยีร์และรังสี กลุม่ประสำนงำนกรณีฉกุเฉนิทำงนิวเคลยีร์และรังสี
108 108 ว่าง นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

109 109 นายกติติศักด์ิ 
              ชัยสรรค์

Radiological Science นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

110 110 นางสาวปิยะพร
            ส้ินโศรก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

111 111 นายธรีะวฒัน์   ปล้ิมจิต วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

112 112 นางสาวสมาพร 
          เจียนกลาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

113 113 นายธรีพัทธ ์มานุวงศ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ  ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ  ช านาญการ

114 114 นางสาวศิริพร 
               พุ่มไสว

วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

115 115 วา่ง นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดแูลควำมปลอดภยั กองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดแูลควำมปลอดภยั
116 116 นายธงชัย 

        สุดประเสริฐ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อส ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อส

117 117 ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมิน
ค่ากมัมันตภาพรังสี

นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมิน
ค่ากมัมันตภาพรังสี

นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ เชี่ยวชาญ

ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป

118 118 นายช านาญ 
           แสงสุริย์

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ช านาญการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ช านาญการ

119 119 นางสาวอนงค์ 
           ชื่นสมบัติ

บริหารธุรกจิบัณฑิต เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

120 120 นางสาวสุนิสา
           พลบม่วง

บริหารธุรกจิบัณฑิต เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุ่มมำตรฐำนกำรวัดทำงนิวเคลียรแ์ละรงัสี กลุ่มมำตรฐำนกำรวัดทำงนิวเคลียรแ์ละรงัสี

121 121 นายวทิิต ผ่ึงกนั Ph.D. (Physics) นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

122 122 นายอารักษ์ 
      วทิิตธรีานนท์

การศึกษาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ



123 123 นางสาวองัศุมาลิน
               อนิแตง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

124 124 นายกฤตยชญ์  คูณคณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

125 125 นายธนพล 
        เดชวริิยะกจิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

126 126 นางสาวชุติมา 
              เติมสุข

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

127 127 นางสาวลีดา 
            มิตรายน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

128 128 นางสุมาลี นิลพฤกษ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

129 129 นางสาวภาวณีิ
          ชูสินธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ

130 130 นายพงษปณต 
        รินทตยาธรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ

131 131 นางสาวขวญัภากร 
       บัณฑิตชยกร

มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป  ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป  ช านาญงาน

132 132 นายสุพล คันฉ้อง วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่เฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสี กลุม่เฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสี
133 133 นายสุขใจ 

    เกยีรติศักด์ิวฒันา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

134 134 นายไมตรี ศรียา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

135 135 นายสมบูรณ์ 
          โตอตุชนม์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ

136 136 นางสาวปิยะวรรณ 
          กฤษณังกรู

 Ph.D. (Chemistry) นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

137 137 นางสุนทรี แกว้ผลึก วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

138 138 นางสาวสุประวณ์ี 
       ศิริบุญประภพ

Master of Philosophy (Radio 
Chemistry)

นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

139 139 นางเฉลิมขวญั
     ปิติโสภณางกรู

มานุษยวิทยามหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

140 140 นายพิเชษฐ์ ฤทธิแ์ดง ปบ.วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

141 141 นายอภิชาติ กงเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน



กลุม่ชวีวทิยำรังสี กลุม่ชวีวทิยำรังสี
142 142 นางดารุณี พีขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

143 143 นางสาวนาฏนลิน 
              ศาสตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

144 144 นางจิตติมา
      บ่างวรุิฬห์รักษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการ นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการ

145 145 นางสุจิตรา 
          เพชรวเิศษ

Master of Applied Science 
(Microbiology)

นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการ นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการ

146 146 วา่ง นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

147 147 นายกฤตนัย แพงศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ

148 148 นายอ านาจ 
         นุกลูธรรม

มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

149 149 นายธรีวธุ ปึกขาว มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่พัฒนำดำ้นควำมปลอดภยั กลุม่พัฒนำดำ้นควำมปลอดภยั
150 150 นายยทุธนา ตุ้มน้อย  Ph.D. (ชีวฟิสิกส์) นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

151 151 นางสาวอษุา 
        กลัลประวทิย์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

152 152 นางสาวสุภัทรา 
         วเิศษพจนกจิ

 Ph.D. (Chemistry) นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

153 153 นางสาวดรุณวรรณ
            ชื่นบุบผา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ

154 154 นางสาวปราณณิชา 
     หงส์พิทักษ์พงศ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ

155 155 นายกติต์ิกวนิ อรามรุญ Ph.D. (Environmental Resources) นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 

156 156 นายธวชัชัย 
       อทิธพิูนธนกร

Ph.D. (Agriculural and 
Environmental Science)

นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 

157 157 นายเฉลิมสิน 
        เพิ่มเติมสิน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ 

158 158 ว่าง นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ



159 159 ว่าง นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

นักชีววทิยารังสี นักชีววทิยารังสี วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

กลุม่พัฒนำดำ้นควำมมัน่คงและพิทักษ์ควำมปลอดภยั กลุม่พัฒนำดำ้นควำมมัน่คงและพิทักษ์ควำมปลอดภยั
160 160 นางสาวหริเนตร 

        มุ่งพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

161 161 วา่ง นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

162 162 นางอภิสรา เจริญศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

163 163 นางอารีรักษ์
            เรือนเงิน

Ph.D. (Nuclear Engineering) นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ 

164 164 นางลฎาภา 
           ศรีจิตตะวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ 

165 165 นางสาวกลัยา
            ช่างเคร่ือง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ

166 166 นายปพน 
      เผือกคะเชนทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ปฏิบัติการ

167 167 นายไชยยศ 
           สุนทราภา

Ph.D. (Mechanical Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ 

168 168 นางสาวเสาวลักษณ์
           ทองอนิทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

กองยทุธศำสตร์และแผนงำน กองยทุธศำสตร์และแผนงำน
169 169 นางสุชิน อดุมสมพร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ อ านวยการ อส. ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ อ านวยการ อส.

ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป

170 170 นายเกษม ขาวมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ช านาญการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ช านาญการ

171 171 นางสาวกลิุสรา ยะกณุะ ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า

เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน

กลุม่นโยบำยและแผนยทุธศำสตร์ กลุม่นโยบำยและแผนยทุธศำสตร์
172 172 นางสาวธนวรรณ

          แจ่มสุวรรณ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ

173 173 นางสาวสายสุรีย ์
          ปักกะทานัง

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ

174 174 นางสาวจีระนันท์ 
          เจียกวฒันา

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ

175 175 นางสาววรวรรณ 
            รักษาสังข์

บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญช)ี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ

176 176 นายนิรันดร บัวแยม้ เศรษฐศาสตรบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ



177 177 นางสาวรัตติญา 
             เขียวทอง

รัฐศาสตรบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ

178 178 ว่าง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ

179 179 นายปราลม จาดโห้ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่เทคโนโลยสีำรสนเทศ กลุม่เทคโนโลยสีำรสนเทศ
180 180 นายกฤษฎา

            ถิ่นทับปุด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ

181 181 นายนวภัทร์ 
            ขันธต้์นธง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

182 182 นางสาวพรพิมล 
               สุดเสือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ช านาญการ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ช านาญการ 

183 183 นายชนาธปิ
               ค าเพ็ญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ

184 184 นายเอกลักษณ์ 
          ไชยวฒัน์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ

185 185 นางสาวอารีรัตน์
            นาคราช

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การตลาด) นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ วชิาการ ปฏิบัติการ

186 186 นายชาติชาย 
      กาญจนานุสนธิ์

ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า

นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวโุส นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป อาวโุส

187 187 ว่าง นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ 
ช านาญงาน

188 188 นายอดิเทพ 
             กรทับทิม

นิติศาสตรบัณฑิต นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน

กลุ่มควำมรว่มมือและประสำนงำนระหว่ำงประเทศ กลุ่มควำมรว่มมือและประสำนงำนระหว่ำงประเทศ

189 189 นางเบญญา 
      ราชภัณฑารักษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

190 190 นางสาวชัชวรรณ 
          มั่นไทรทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ

191 191 นางสาวแทนชนก 
              พูนชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ

192 192 นางสาวนันทภรณ์ 
            มณีจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ

193 193 นางสาวชลริธร บุญประสพ ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวเิทศสัมพันธ์ นักวเิทศสัมพันธ์ วชิาการ ปฏิบัติการ

194 194 นายชเนศวร เติมวงศ์ มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน



กลุ่มส่งเสรมิฝึกอบรมและเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสรมิฝึกอบรมและเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์

195 195 นางสาวกรรณิกา 
            มณีวรรณ์

ครุศาสตรบัณฑิต นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

196 196 วา่ง นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการ

197 197 นางสาวกมลพร ภักดี ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ช านาญการ

198 198 นางสาวนุชจรีย์
                สัจจา

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ปฏิบัติการ

199 199 นางสาวจุรีพร
              เสือเดช

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ปฏิบัติการ นักวชิาการเผยแพร่ นักวชิาการเผยแพร่ วชิาการ ปฏิบัติการ

200 200 นายสุทธพิัฒน์ ฟื้นมา ครุศาสตรบัณฑิต นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน

201 201 นางปุณณภา
         รักษอดุมโชค

นิเทศศาสตรบัณฑิต นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน

202 202 นายนิพรรณ 
           แสนบุดดา

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน

กลุม่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพลงังำนนิวเคลยีร์เพ่ือสนัติ กลุม่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพลงังำนนิวเคลยีร์เพ่ือสนัติ
203 203 นางสาวชลาทิพย ์

           เกือ้กอบ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการพิเศษ

204 204 นางศันสนีย ์บริรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ

205 205 นางสาวสุกญัญา 
         จันทรมงคล

ศิลปศาสตรบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ช านาญการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ช านาญการ

206 206 นายสรรเสริญ 
           ยานะพันธุ์

บริหารธุรกจิบัณฑิต นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วชิาการ ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วชิาการ ปฏิบัติการ

กองอนุญำตทำงนิวเคลยีร์และรังสี กองอนุญำตทำงนิวเคลยีร์และรังสี
207 207 นางเพ็ญนภา

              กญัชนะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อส. ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์)
อ านวยการ อส.

ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป
208 208 นางสาวศิธร

            ปถมสาคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน วชิาการ ช านาญการ

209 209 นางสาวจินตนา 
               กา้วรบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

210 210 นายอนุรักษ์ ภูพวก วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่อนุญำตทำงนิวเคลยีร์ กลุม่อนุญำตทำงนิวเคลยีร์
211 211 วา่ง วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ



212 212 นางสาวธนาภรณ์
             ศรีแกว้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ

213 213 นางสาวนิราวรรณ
        ปวณีะโยธนิ

MSc. (Nuclear Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

214 214 นางสาวปานทิพย ์
         อมัพรรัตน์

Ph.D. (Nuclear Engineering and 
Radiological Science)

วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ

215 215 นายสรทศ 
          ตันติธรีวทิย์

Ph.D. (Mechanical Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการ

216 216 วา่ง วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ

217 217 นายศึกษิต แสงแกว้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ วชิาการ ช านาญการ

กลุม่อนุญำตวสัดกัุมมันตรังสี กลุม่อนุญำตวสัดกัุมมันตรังสี
218 218 นายพิสิฏฐ์

           สุนทราภัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

219 219 นางสาววนัทสาฬ์
                    ชุ่มมิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

220 220 นางสาวเดือนดารา 
         มาลาอนิทร์

Ph.D. (Nuclear and Radiation 
Physics)

นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

221 221 นายศักสิทธิ ์ค าภามิ่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

222 222 นายสัญญา เทศทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

223 223 นายทศดล 
          สันถวไมตรี

Ph.D. (วิทยาศาสตร์กายภาพทาง
ฟิสิกส์)

นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

224 224 นายโกมล แพงทรัพย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

225 225 นายศักด์ิชัย
          แกว้ใจรักษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่อนุญำตเครื่องก ำเนิดรังสี กลุม่อนุญำตเครื่องก ำเนิดรังสี
226 226 นายนฤพนธ ์เพ็ญศิริ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

227 227 นางสาวกาหลง
          อุย่ยะเสถียร

Ph.D. (Physics, Radiological 
Science Option)

นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

228 228 นายณรงค์เวทย ์
              บุญเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ

229 229 นายบรรเจิด อนิแกว้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการ



230 230 นางสาวเสาวรักษ์
  มุสิกาวนั

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

231 231 วา่ที่ร้อยตรีนิรันดร์ 
  ออ่นเพชร

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

232 232 นางสาวหทัยกาญจน์
  กหุลาบเสาวคนธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

233 233 นางสาวอรุารักษ์  
  จันทะวงษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

234 234 นางสาวอนุรัตน์ 
  โพธิห์ล้า

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

235 235 นายอรุณศักด์ิ สโมสร วิทยาศาสตรบัณฑิต นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ทั่วไป ช านาญงาน

กลุม่บริหำรฐำนขอ้มูลทำงนิวเคลยีร์และรังสี กลุม่บริหำรฐำนขอ้มูลทำงนิวเคลยีร์และรังสี
236 236 นายพงศ์พันธ์

  นาคแกว้
วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

237 237 นายรุจจพัน เกตุกล่ า วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ช านาญการพิเศษ

238 238 นางสาวปิยวรรณ 
  ศรีกงพาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

239 239 นางสาวอจัฉรารัตน์
  ฉายเหมือนวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ปฏิบัติการ

240 240 ว่าง เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ
ช านาญงาน

เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ปฏิบัติงาน หรือ
ช านาญงาน

กลุม่อนุญำตเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัทำงนิวเคลยีร์และรังสี กลุม่อนุญำตเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัทำงนิวเคลยีร์และรังสี
241 241 นายจรูญ วรวาส วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

242 242 นางสาวโมรีพัฐฐ์ 
  ล าเจียกเทศ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ นักฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี วชิาการ ช านาญการพิเศษ

243 243 นางรัตนาภรณ์ 
  ชอบเพราะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

244 244 นายวฒิุศักด์ิ 
  ไตรภพชัยกลุ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ นักนิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี วชิาการ ช านาญการ

245 245 นายพีรวฒิุ
  บุญสุวรรณ

Ph.D. (Nuclear Engineering) วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ วศิวกรนิวเคลียร์ วศิวกรนิวเคลียร์ วชิาการ ปฏิบัติการ

246 246 นายคนึง มณีรัตน์ มธัยมศึกษาตอนปลาย เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

247 247 นายไพโรจน์ 
  กล่อมยงค์

ใบสุทธิ ม.ศ.5 เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน

248 248 นางสาวพิมพ์ภัทรา 
  ศรีสุขโข

วิทยาศาสตรบัณฑิต เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์ ทั่วไป ช านาญงาน




