กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู
โทรศัพท 02 5967600 ตอ 2119 - 20

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
อนุกรรมการ

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
นพ. อนุรักษ อมรเพชรสถาพร

ผูแทนกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฝายปฏิบัติการ

ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย

ผูแทนกรมประชาสัมพันธ
นางชัชพร ศฤงคารจินดา

ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ

ผูแทนกรสรรพกําลังกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรมการสรรพกําลังกลาโหม

ผูแทนศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ
พล.อ.อ. สมนึก สวัสดิ์ถึก

ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
นายเดชาชัย ชาญบัญชี

ผูแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
ผูบังคับการกองแผนงาน
กิจการพิเศษ

ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังเตรียม
ความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร และรังสี

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ดร. ชัยวัฒน ตอสกุลแกว

นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี

ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นางสาวศิริพร พุมไสว

ผูแทนสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ
นางสาววริษา อินทรัตน

นายไมตรี ศรียา

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ
นายสุรชัย สถิตคุณารัตน

ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายกิตติพงษ สายหยุด

ประธานอนุกรรมการ

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย
รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย

ผูแทนกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวปรียานันท ลิขิตศานต

ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
นางสุวิมล เจตะวัฒนะ

นายวิทิต เกษคุปต

นายสุรัตน วินิจสร

นายอรรพร ภัทรสุมันต

นางนิสากร มานะตระกูล

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นายจรูญ วรวาส

นางพรรณี พักคง

นางสาวพวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวรัตนาภรณ ชอบเพราะ

นายชวลิต วงษเอก

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
นางสาวอุณานันท พฤกษะวัน

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือ ผูแทน

ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ ทวีศรี

ผูแทนกรมศุลกากร
นายเดชา วิชัยดิษฐ

ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา
นายนัฐวุฒิ แดนดี

ผูแทนกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก รัฐ วะนะศุข

ผูแทนกรมพระธรรมนูญ
สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
พันเอก อรรถพล แผวพาลชน
ผูแทนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ
นายบุญรัตน รัฐบริรักษ

ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ
นายสุเมธา วิเชียรเพชร

ผูแทนกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย
นายวรพจน เจนสวัสดิ์ชัย

ผูแทนกรมองคการ
ระหวางประเทศ
นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง

ผูแทนกรมวิทยาศาสตรทหารบท
กองทัพบก
พันเอก สมพงษ คนคลอง

ผูแทนกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ
นาวาเอก ฉัตรชัย เหลืองทองคํา

นายมนูญ อรามรัตน

นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวปยะวรรณ กฤษณังกูร

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือ ผูแทน

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
นายจุลพงษ ทวีศรี

ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย
นายศิริ ศรีมโนรถ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
และสนธิสัญญา
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายนฤพนธ เพ็ญศิริ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายรุงธรรม ทาคํา

ผูแทนกรมศุลกากร
นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา

รองศาสตราจารย
นเรศร จันทนขาว

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือ ผูแทน

ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย
นายศิริ ศรีมโนรถ

ผูอํานวยการสํานัก
สถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผูอํานวยการกองควบคุม
เครื่องมือแพทย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
และสนธิสัญญา
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รองศาสตราจารย
พลตรี ดร. ชัยณรงค เชิดชู

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายนฤพนธ เพ็ญศิริ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวกาหลง อุยยะเสถียร

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
นางสาววราลัย ออนนุม

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวสุนันทา ภัทรชาคร

นางสาววราภรณ วานิชสุขสมบัติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายคณารักษ ฉัตรเที่ยงธรรม

ผูแทนคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายฤทธี มีสัตย

นายวิทิต เกษคุปต

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนภาควิชานิวเคลียร
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย
ดร.ดุลยพงศ วงศแสวง

นายพูลชัย พงษพัฒน

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นายภานุพงศ พินกฤษ

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ

ผูแทนกระทรวง
การตางประเทศ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
นางสาวนิศาชล โรจนสัตตรัตน

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือ ผูแทน

ผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
และระเบียบกลาง

ผูแทนกระทรวงพลังงาน
นายวชิรวิชญ บุญสม

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ ทวีศรี

ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
นางจุรภี รณ บุณยวงศวิโรจน

ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
นายวันชัย สุวรรณหงษ

ผูแทนกระทรวงการคลัง
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต

ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน)
รองผูอํานวยการ (วิชาการ)

ผูแทนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ผศ. วันวิสา สุดประเสริฐ

ผูแทนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
รศ. ดร. สุพิชชา จันทรโยธา

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร

ผูอํานวยการกอง
กฎหมายและสนธิสญ
ั า

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นายอนิรุธ ทรงจักรแกว

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นายไชยยศ สุนทราภา

ประธานอนุกรรมการ

ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ

ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)

อนุกรรมการ
ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายจุลพงษ ทวีศรี

ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
นายศิริ ศรีมโนรถ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูอํานวยการสํานักจัดทํา
งบประมาณดานเศรษฐกิจ 3

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
นายชาตรี ลิ้มผองใส

ผูแทนสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ

ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล

ผูแทนสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ
นายชนวัฒน สิทธิธูรณ

ผูแทนสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
ดร. ธีรยุทธ ตูจินดา

ผูแทนสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ
ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี

ผูแทนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
นายดํารง ศรีพระราม

ผูแทนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบโครงการ
ระดับชาติหรือภูมิภาคที่เคย
ไดรับทุนจากทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ
นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล

ผูแทนกรมวิชาการเกษตร
(เลขานุการรวมดานเกษตร)
นายยงยุทธ ไผแกว

ผูชวยศาสตราจารย
ครรชิต จุดประสงค
(เลขานุการรวมดานโภชนาการ)

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(เลขานุการรวมดาน
อุตสาหกรรม)
นายชัชวาล จิตติเรืองเกียรติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวชลาทิพย เกื้อกอบ

ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารยจิรพร เหลาธรรมทัศน
อนุกรรมการ
ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล

ผูแทนสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ
ผูอํานวยการสํานักกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี

นายกสมาคมนักรังสีเทคนิค
แหงประเทศไทย
นายสละ อุบลฉาย

นางสาวสุนันทา ภูงามนิล

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
นายศิริ ศรีมโนรถ

ผูแทนกรมการแพทย
นายภูวศิษฐ วรารัฐเรืองวุฒิ

ผูแทนสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

นายกสมาคมรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย
ผศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ

ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย
นายศิริ ศรีมโนรถ

ผูแทนสภาการพยาบาล
นางสาวประชิด ศราธพันธุ

นายกสมาคมนักฟกส
การแพทยไทย

นายกสมาคมเวชศาสตร
นิวเคลียรแหงประเทศไทย
นพ. ยุทธนา แสงสุดา

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย
แหงประเทศไทย

นายแพทยนพดล อัศวเมธา

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ไดรับมอบหมาย
นายณรงคเวทย บุญเต็ม

ประธานอนุกรรมการ

ดร. อัจฉรา วงศแสงจันทร
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนกรมการอุตสาหกรรมทหาร
รองเสนาธิการ กรมอุตสาหกรรม
ทหาร

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
นายเพิ่มสิน วิชิตนาค

ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวอุณานันท พฤกษะวัน

ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผูแทนกรมศุลกากร
นายเดชา วิชัยดิษฐ

ผูแทนกรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ
นายอรรคพันธ ฝาเงิน

ผูแทนสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
ความมั่นคงระหวางประเทศ

ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
นายหิน นววงศ

ผูแทนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ดร. พงษแพทย เพงวาณิชย

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนกรมการคาตางประเทศ
นางเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข

ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ผูบังคับการกองแผนงาน
กิจการพิเศษ

ผูแทนกรมองคระหวางประเทศ
นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง

ผูแทนกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย
นายตุลย ไตรโสรัส

นายประจักษ ชินอมรพงษ

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวบุญฉวี ศรีหมอก

ประธานอนุกรรมการ

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย

ผูอํานวยการศูนยเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี

ผูแทนสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร

ผูแทนสํานักสนับสนุน
การกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูแทนกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ผูอํานวยการกองนโยบายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผูแทนศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ
นายสุรชัย สถิตคุณารัตน

ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นางสาวปทมา ณ นคร

นายกิตติพงษ สายหยุด

นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค

นางสาวศุกรภิริยา มีศิลป

นายไมตรี ศรียา

นางสาวริษา รีวรรณ

