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ปส. เปลี่ยนบานใหม - จากใตชายคา วท. เปน อว.

                พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 มาตรา 6 และมาตรา 9(4) กำหนด
ใหปส. สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

                ศึกษาขอมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

อว. ไดที่ www.mhesi.go.th

www.mhesi.go.th

1

เชิญชวนชาวปส. รวมขับเคลื่อน การเปนประธาน

            เครือขาย ASEANTOM 2019

       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจอย

 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เปนประธานพิธีเปดกรวย

 ถวายราชสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ

  พระเจาอยูหัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในการ
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พรอมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

 โดยมีผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ปส. พรอมใจสวมชุด

 ขาราชการและเสื้อเหลืองเขารวมพิธี  ณ  สำนักงานปรมาณู

 เพื่อสันติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเปน

 มหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ 

 อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.oap.go.th/pr/3346-

2019-05-07-10-25-56

         นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณู

เพื่อสันติ ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ

ปส. เขารับรางวัล  IPv6 Award 2018 ซึ่งเปนรางวัลสำหรับ
หนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการ

ที่รองรับ  IPv6  ประจำป  พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Awards 2018)

โดยปส.  ไดรับรางวัลฐานะหนวยงานที่ใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตพื้นฐานทั้ง ๕ ดาน (DNS, Mail, Web, DNSSEC 

และ IPv6 Logo) อานรายละเอียดเพิ่มเติมที ่  http://www.

oap.go.th/pr/3365-thailand-ipv6-ready-award

  ยอดเยี่ยม!  ปส. รับรางวัล IPv6 Award 2018

             ดวยในป พ.ศ. 2562 ปส. เปนประธานเครือขาย
  อาเซียนตอม  จึงขอเชิญชวนชาวปส.  ทุกคนรวมขับเคลื่อน 

 และเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมภายใตการดำเนินงานของ

 ปส. รวมทั้งกิจกรรมการประชุม “6TH ANNUAL MEETING OF

 THE ASEAN NETWORK OF REGULATORY BODIES ON ATOMIC

 ENERGY  (ASEANTOM)  AND TECHNICAL  SESSION ON 

 NUCLEAR SECURITY  IN ASEAN”  ในวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 

 2562 รวมกับเครือขายอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ 3 หนวยงาน

 คูเจรจาหลัก ไดแก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

 (IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

 และกระทรวงพลังงานแหงสหรัฐอเมริกา ศึกษาขอมูลกิจกรรม

 การประชุมครั้งที่  6  ของเครือขาย ASEANTOM ไดท่ี 

 http://www.oap.go.th/offices/strategy/pr?start=3

ปส. รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก
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นัท
นายชนาธิป คำเพ็ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กยผ.

ภู
นายภูรินท์ ไชยวงศ์

นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
กตส.

อิม
นางสาววาสนา ไม้มะตาม
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

กตส.

แสตมป์
นางสาวยุพเรศ มีความดี

นิติกรปฏิบัติการ
กกม.

พร
นางสาวพัลลดา หล้าคำลือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สลก.

นิม
นางสาวศศิธร ทองทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สลก.
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     “แนะนำนองใหม ปส.”

จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ

+

ขิง
นายปฏิภาน ประเสริฐกุลศักดิ
นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

สลก.

์


กุ๊ก
นายพัชรนัทธ์ คชชา

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
สลก.

่ 

ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.” 

          ประจำเดือนมีนาคม 2562

          นายสมนึก  เจริญขำ

      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

     ขอแสดงความยินดี

คนดี คนเก่ง ของปส.
คนดี คนเก่ง ของปส.

OAP

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

่

คนดี คนเก่ง ของปส.

   สนับสนุนกิจกรรม “คนดี คนเกง ของปส.”

            ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทุกความรวมมือ

ในกิจกรรมการโหวต “คนดี คนเกง ของปส.” ทุกครั้ง

และติดตามผูที่ไดรับการคัดเลือกฯ ประจำเดือนเมษายน 

2562  ในจดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติฉบับหนา 

..หามพลาด

อย่าพลาด
ร่วมโหวต

กิจกรรม “คนดี คนเก่ง
 ของปส.”

เชิญชาว ชาว ปส. ใสเสื้อเหลือง ASEANTOM ทุกวันศุกร

         เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ป ปส. และในโอกาส

รับหนาที่เปนประธานเครือขายอาเซียนตอมในป  2562 

ขอเชิญชวนชาวปส. รวมใจใสเสื้อเหลือง ASEANTOM 

ทุกวันศุกร
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