
ปรับปรุง ณ พฤศจิกายน 2562 

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
ในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

 

ที ่
ค าสั่งที่  

(ลงวันที่) 
คณะอนุกรรมการ ประธาน

อนุกรรมการ 
ฝ่ายเลขานุการ 

(อนุกรรมการและเลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ) 

1 1/2560 
(27 ก.พ. 60) 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
และการขับเคลื่อนให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย   

ลปส. 1. ผอ.กลุ่มกฎหมาย 
2. ดร. ไชยยศ  สุนทราภา (ปส.)  
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2 2/2560  
(28 มี.ค. 60) 

คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

ลปส. 1. ผอ.กองตรวจทางนวิเคลียร์และรังสี            
2. หัวหนา้กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉิน 
    ทางนิวเคลียร์และรังสี         
3. นางสาวสมาพร  เจยีนกลาง (ปส.)         

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

3 ๕/2562 
 (๒๙ พ.ค. 62) 

 
* แต่งตั้งแทน 
ค าส่ังที่ 4/2560 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแล 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

ลปส. 1. ผอ.กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี                      
2. หน.กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์         
3. น.ส.นิราวรรณ  ปวีณะโยธิน (ปส.) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

4 5/2560 
(28 มี.ค. 60) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
และประเมินผลนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ   

ลปส. 1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                     
2. หน.กลุ่มนโยบายและแผน         
3. นายนิรันดร  บัวแย้ม (ปส.)      
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

5 1/2561  
(7 ก.พ. 61) 

และ 6/2561  
(10 พ.ค. 61) 

 

คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ 
 

ศ.พญ. จิรพร 
เหล่าธรรมทัศน์ 

1. ผอ.กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. ดร. กาหลง อุย่ยะเสถียร (ปส.) 
3. นางศันสนีย์  บริรักษ์ (ปส.)  
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

6 2/2561 
(7 ก.พ. 61) 

คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร
และโภชนาการ 
 

รศ. เอมอร  
อุดมเกษมาล ี

1. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร 
 
2. ผู้แทนสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 
                 
3. นายวิทิต  ผึ่งกัน (ปส.)         
4. นายสรรเสริญ  ยานะพันธุ์ (ปส.)        

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ร่วมด้านเกษตร 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ร่วมด้านโภชนาการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

7 4/2561  
(10 เม.ย. 61) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
 

กก. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย  

ใน คกก. พ.น.ส. 

1. ผอ.กลุ่มกฎหมาย 
2. นายไชยยศ  สุนทราภา (ปส.) 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

8 5/2561  
(10 เม.ย. 61) 

 
* แต่งตั้งแทน 
ค าส่ังที่ 3/2561 

คณะอนุกรรมการว่าดว้ยการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  
 

ลปส. 1. นายพภิัทร พฤกษาโรจนกุล (ปส.)                      
2. หัวหนา้กลุ่มประสานงานระหว่างประเทศ  
3. น.ส.ชัชวรรณ  มั่นไทรทอง (ปส.) 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

9 1/2562 
(15 มี.ค. 62) 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
เพื่อด าเนินการวัดและเฝ้าระวัง 
ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทย 

รศ.พญ.ปานฤทัย       
ตรีนวรัตน์ 

1. ผศ. เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ 
2. นายณรงค์เวทย์  บุญเต็ม (ปส.) 
3. นางสาวเสาวรักษ์  มุสิกาวัน (ปส.) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

10 2/2562 
(15 มี.ค. 62) 

 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
เพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสี 
ทางการแพทย ์

ผศ. นภาพงษ์ 
พงษ์นภางค์ 

1. นางสาวกาหลง อุย่ยะเสถียร (ปส.) 
2. น.ส.หทัยกาญจน์ กุหลาบเสาวคนธ์ (ปส.) 
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ อ่อนเพชร (ปส.) 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



ปรับปรุง ณ พฤศจิกายน 2562 

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
ในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2562 

 

ที ่
ค าสั่งที่  
ลงวันที่ 

คณะอนุกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการ 
(อนุกรรมการและเลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการ) 

11 3/2562 
(15 มี.ค. 62) 

 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่
ด าเนินการจัดท าฐานขอ้มูลการได้รับ 
รังสีตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าดว้ย
ผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR)  
 

รศ. อัญชลี  
กฤษณจินดา 

1. นายทวีป แสงแห่งธรรม 
2. ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกสก์ารแพทย์ไทย 
3. นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม (ปส.) 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

12 4/2562 
(15 มี.ค. 62) 

 
* แต่งตั้งแทน 
ค าส่ังที่ 3/2560 

คณะอนุกรรมการก าหนดสมรรถนะ 
ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภยัทางรังสี  
 

รศ. สมยศ 
ศรีสถิตย์ 

1. ผอ.กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. หน.กลุ่มอนุญาตเจา้หน้าที่ความปลอดภัย 
    ทางนิวเคลียร์และรังสี      
3. น.ส. รัตนาภรณ์ ชอบเพราะ (ปส.) 
 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


