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ศ.พญ.จริพร  เหล่าธรรมทัศน์ ดร.ทรงพล  สมศรี

นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี ศ.พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์

ศ.ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิต

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

นางเพ็ญนภา กัญชนะ
รองเลขาธิการ

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
ผู้อ านวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันติ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.สมยศ ศรีสถิตย์ รศ.นพ.สรนติ ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ
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ล ำดับ องค์ประกอบ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 ประธำนกรรมกำร

นายกรัฐมนตรี
(มอบรองนายกรัฐมนตรี )

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย ท่ีต้ัง
ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-288-4128 / 02-284-0000 
ต่อ 4147 
098-375-5437 คุณมนัสวีย์ฯ (เลขา)
e-mail
manasweear@hotmail.com

2 รองประธำนกรรมกำร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 328
ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-333-3709 / 02-333-3714
e-mail
minister@mhesi.go.th

3 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนหลัก
รองผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหม
ผู้แทนส ำรอง
เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหม

ท่ีต้ัง
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร ท่ีอยู่ 127 หมู่ 3 
อาคารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ศรีสมาน) ช้ัน 8 ถ.ศรีสมาน 
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120
โทรศัพท์
02-501-6660
e-mail
-

4 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนหลัก
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองสันติภาพ 
ความม่ันคงและการลดอาวุธ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาววาวไพลิน  ช่อวิเชียร
นักการฑูตช านาญการ กองสันติภาพ
ความม่ันคงและการลดอาวุธ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายทิตตพันธ์  วาจานนท์
นักการฑูตปฏิบัติการ กองสันติภาพ
ความม่ันคงและการลดอาวุธ
กรมองค์การระหว่างประเทศ

ท่ีต้ัง
กรมองค์การระหว่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร
02-203-5000 ต่อ 12111 (ทิตติพันธ์)
087-937-0027  
โทรสาร 02-643-5073
e-mail
ph.mongkolnavin@mfa.mail.go.th
ek.khunacharoen@mfa.mail.go.th
vo.chovichien@mfa.mail.go.th
ti.vachananda@mfa.mail.go.th

รำยช่ือคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
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5 ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผู้แทนหลัก
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
(กลุ่มภารกิจด้านส่ิงแวดล้อม )
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ท่ีต้ัง
อาคารกรมควบคุมลพิษ 
เลขท่ี 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
กระทรวงทรัพยฯ 02-278-8587
กระทรวงทรัพยฯ หน้าห้องรอง 02-265-6132
กรมควบคุมมลพิษ 02-298-2398
02-298-2000 # 1 โทรสาร -
e-mail
-

6 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงพลังงาน

ผู้แทนหลัก
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ท่ีต้ัง
กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 
อาคารบี วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-140-6001 / 02-140-6126 /
02-140-6092 โทรสาร 02-140-6128
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้า (กศร.)
e-mail
nutchareepl@energy.go.th

7 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนหลัก
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ฝ่ายบริหาร)
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
ผู้อ านวยการกองมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ีต้ัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
โทรศัพท์
กระทรวงมหาดไทย 02-222-1141-55
ปภ. 02-637-3000 ต่อ 3136
โทรสาร 02-243-0031
e-mail
pispom@hotmail.com

8 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ท่ีต้ัง
75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า 
ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-333-3700 โทรสาร. 02-333-3833
e-mail
-
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9 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางอนงค์  สิงกาวงไซย์
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านรังสีและเคร่ืองมือแพทย์

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์
กระทรวงสาธารณสุข 02-590-1177
โทรสาร 02-590-1174
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 02-589-0022
02-291-0000 # 9981 
089-116-2327 ยุทธนาฯ 
yootthana.b@dmsc.mail.go.th
e-mail
-

10 กรรมกำร
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายวีระกิตต์ิ รันทกิจธนวัชร์
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
กระทรวงอุตสาหกรรม 02-202-3079
กรมโรงงานฯ 02-202-4216
081-423-9438 (พัชรากร ลาภเจริญกิจ)
e-mail
-

11 กรรมกำร
ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นายวิโรจน์  นรารักษ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์

ท่ีต้ัง
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
10100
โทรศัพท์
02-280-4085 ต่อ 0 (สารบรรณ)
02-280-4085 ต่อ 2504 (ท่านวิโรจน์)
e-mail
-

12 กรรมกำร
ผู้แทนเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ

นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ

ท่ีต้ัง
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-629-8000 / 02-143-8672 / 
02-629-8064
084-727-8123 มนทิพย์ฯ
e-mail bisa.nsc@gmail.com
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

13 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาแพทยศาสตร์

ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ท่ีต้ัง
คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์
อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เลขท่ี 906 
ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
081-850-3331
e-mail
jiraporn.lao@pccms.ac.th

14 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเกษตรศาสตร์

ดร.ทรงพล  สมศรี ท่ีต้ัง
 - 14 ซอย 4 หมู่บ้านเกษมส าราญ 1 แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 - 76 หมู่ 5 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี 22190
โทรศัพท์
081-938-4271 / 02-392-9386
e-mail
dr.songpols@yahoo.com

15 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์

ศ.ดร.อ านาจ  วงศ์บัณฑิต ท่ีต้ัง
23/42 หมู่ 6 ต าบลคลอง 4 อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
081-338-7494
e-mail
wongban@tu.ac.th

16 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์

รศ.สมยศ  ศรีสถิตย์ ท่ีต้ัง
 - ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 
10330
 - 73/25 ถนนสุทธิสารแยก 1 
ซอยอินทามระ 26 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
081-773-9944
0-2218-6781 โทรสาร 0-2218-6780
e-mail
somyot.s@chula.ac.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

17 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ท่ีต้ัง
224/92 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
081-855-1129
e-mail
soranit09@gmail.com

18 กรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ดร.พงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์ ท่ีต้ัง
 - ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 10330
 - 46/867 ถ. อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
080-558-6931
02-218-6781 / 02-218-6780
e-mail
ppengvan@gmail.com
phongphaeth.p@chula.ac.th

19 กรรมกำรและเลขำนุกำร
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-596-7600 ต่อ 1301
e-mail
permsuk.s@oap.go.th

20 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ข้าราชการในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการแต่งต้ัง

นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ท่ีอยู่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-596-7600 ต่อ 1506
e-mail
pennapa.k@oap.go.th

21 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ข้าราชการในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการแต่งต้ัง

นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
085-660-9914
e-mail
ampika.a@oap.go.th
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นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศ.ดร. อ านาจ วงศ์บัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ คนท่ี 2รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ คนท่ี 1 ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อ านวยการส านักท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้อ านวยการกองกฎหมายและสนธิสัญญา
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
กฎหมายและการขับเคลื่อนให้ด าเนินการตามกฎหมาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการและเลขานุการ

7



8



9



ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2560 ลว 27 กุมภำพันธ์ 2560)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1303
e-mail
permsuk.s@oap.go.th

2 อนุกรรมกำร
ศ.อ านาจ วงศ์บัณฑิต 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

ศ.อ านาจ วงศ์บัณฑิต ท่ีต้ัง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200
โทรศัพท์
081-338-7494
e-mail
wongban@tu.ac.th

3 อนุกรรมกำร
รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
คนท่ี 1

นางสุชิน  อุดมสมพร ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
086-733-4304
e-mail
suchin.u@oap.go.th

4 อนุกรรมกำร
รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
คนท่ี 2

นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600
e-mail
pennapa.k@oap.go.th

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนหลัก
นางสาวนิศาชล  โรจน์สัตตรัตน์
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1
นายปณตกร จงธีรโชติ

ท่ีต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ช้ัน 9-10 218/1 ถนนพระราม 6
ส านักกฎหมายปกครอง 
ส านักกิจการนิติบัญญิติ 
ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน
โทรศัพท์
0-2222-0206-9 โทรสาร 0-2226-6201
e-mail
webmaster@krisdika.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับเคล่ือนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2560 ลว 27 กุมภำพันธ์ 2560)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับเคล่ือนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด

ผู้แทนหลัก
ร้อยต ารวจโทอุทัย อาทิเวช
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวจินดา  สุระชาติ

ท่ีต้ัง
ส านักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เลขท่ี 120 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์
0-2142-1436
โทรสาร 0-2143-9546
e-mail
-

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

นายวิริยะ  รามสมภพ ท่ีต้ัง
ส านักงานปลักส านักนายกรัฐมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล เลขท่ี 1 ถนน พิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
0-2281-4162
e-mail
-

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนหลัก
นายรองวุฒิ วีรบุตร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวเอกอร  คุณาเจริญ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวจิรนุต  พิทักษ์อรรณพ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายบริภัทร  ต้ังเสรีกุล

ท่ีต้ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เลขท่ี 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2203-5000
e-mail
-

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

ผู้แทนหลัก
นายสมนึก บ ารุงสาลี
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายวชิรวิชน์  บุญสม

ท่ีต้ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 555/2
ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ันท่ี
22-24 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2140-6000 / 0-2140-6001
โทรสาร 0-2140-6228
e-mail
nutchareepl@energy.go.th

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายศุภกิจ  บุญศิริ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายชัชวาลย์  จิตติเรืองเกียรติ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางขวัญลักษณ์  กัลหะรัตน์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นางสาวดุษฎี  จันทราช

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
กระทรวงอุตสาหกรรม 0-2202-3079
กรมโรงงานฯ 0-2202-4216
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2560 ลว 27 กุมภำพันธ์ 2560)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับเคล่ือนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเทวินทร์ นรินทร์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขท่ี 3 ถนนราชด าเนินนอก บ้านพานถม
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2281-5955
e-mail
-

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นายสมฤกษ์  จึงสมาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายศิริ ศรีมโนรถ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางอนงค์  สิงกาวงไชย์

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 บ าราศนราดูร ถนนติวานนท์
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
กระทรวงสาธารณสุข 0-2590-1177
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-2589-0022
e-mail
complain@health.moph.go.th

13 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม

ผู้แทนหลัก
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วัชรินธร ย่ิงเจริญ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางนันทพร  โฆษิตชัยวัฒน์

ท่ีต้ัง
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
75/47 อาคารพระจอมเกล้า 
ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2610-5200 โทรสาร 0-2354-5524-6
e-mail
-

14 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผู้แทนหลัก
นายธวัชชัย  อ่อนจันทร์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางนลิน  นิติสถาปัตย์

ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2401-9885
e-mail
-

15 อนุกรรมกำร
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แทนหลัก
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผศ.นฤปวัจก์ เงินวิจิตร

ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 
0-2942-8200
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2560 ลว 27 กุมภำพันธ์ 2560)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับเคล่ือนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย

16 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนหลัก
รศ.ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
รศ.สมยศ ครีสถิต

ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภาควิชา
วิศวกรรมนิวเคลียร์ อาคารภาควิชา
นิวเคลียร์เทคโนโลยี ช้ัน 2 ห้อง 208
โทรศัพท์
-
e-mail
-

17 อนุกรรมกำร
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนหลัก
ผศ.จุมพฎ คัคนาพร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
อาจารย์พจี  เจาฑเกษตริน

ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์
-
e-mail
-

18 อนุกรรมกำร
ผู้อ านวยการส านักท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นางเพ็ญนภา  กัญชนะ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600
e-mail
pennapa.k@oap.go.th

19 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองกฎหมายและสนธิสัญญา
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย
นายอนิรุทธ์  ทรงจักรแก้ว

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2562-0110
e-mail
aniruth.s@oap.go.th

20 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายไชยยศ  สุนทราภา ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2562-0110
e-mail
chaiyod.s@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

นายสรนิต ศิลธรรม

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้แทนส านักข่างกรองแห่งชาติ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์ ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้อ านวยการส านักท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายสมบุญ  จิรชาญชัย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
นายสรนิต  ศิลธรรม

นายสรนิต  ศิลธรรม ท่ีต้ัง
224/92 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
081-855-1129
e-mail
-

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นายสมชาย  แสงกิจพร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายศิริ  ศรีมโนรถ

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2591-5231 โทรสาร 0-2591-1026
0-2591-0000 ต่อ 99513
โทรสาร 0-2591-1028
e-mail
-

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนหลัก
พ.อ.ณรงค์  สมิตทันต์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
กรมการสรรพก าลังกลาโหม

ท่ีต้ัง
กรมการสรรพก าลังกลาโหม
กระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนบุรี 11120
โทรศัพท์
080-335-5974
0-2501-6778
e-mail
-

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้แทนหลัก
ว่าท่ีร้อยตรีตระกูล  โทธรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวกรกช  โพธิสัตย์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
เจ้าหน้าท่ีศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย

ท่ีต้ัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200
โทรศัพท์
081-174-3920 0-2637-3550
โทรสาร 0-2241-1342 /081-174-3920
0-2637-3593 โทรสาร 0-2241-7466
e-mail
ddpmexercise@gmail.com

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายชัชวาลย์  จิตติเรืองเกียรติ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางพัชรากร  ลาภเจริญกิจ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางขวัญลักษณ์  กัลป์หะรัตน์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นางสาวดุษฎี  จันทราช

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2202-4215-6 โทรสาร 0-2354-3392
e-mail
chatchawan_jitti@yahoo.com

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมศุลกากร

ผู้แทนหลัก
นายวราวุฒิ  วิบูรย์ศิริชัย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายเดชา  วิชัยดิษฐ

ท่ีต้ัง
กรมศุลกากร
เลขท่ี 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
081-919-4125 โทรสาร 0-2667-6955
0-2667-7781
e-mail
investigation3.rtc@gmail.com

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการส านักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายมโนรัตน์  ฤทธ์ิเต็ม

ท่ีต้ัง
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2298-2386-7 /095-641-9365
โทรสาร 0-2298-5392
e-mail
-

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นายไผท  สิทธิสุนทร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายคณพศ  ภูวบริรักษ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาววีราภา  บุญหม่ืน

ท่ีต้ัง
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2142-0203 / 0-2142-0181
โทรสาร 0-2143-8672 
e-mail
bias.nsc@gmail.com

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นายกฤษฎา  อักษวงศ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวศิริลักษณ์  กล่ าฉ่ า
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวชมภูนุช  ปียวัชรวิจิตร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายศรันย์  จิระวรานันท์

ท่ีต้ัง
ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ
321 ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2281-0538 โทรสาร 0-2281-0538
e-mail
-

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
ผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
พ.ต.อ.โกศล  ยามา
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
ผู้ก ากับการ กลุ่มงานบริการประชาชน 
กองแผนงานกิจการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2205-3158 โทรสาร 0-2205-3156
e-mail
police35service@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

นายปริวรรต  เสียงสน่ัน ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 
16 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2401-9898 ต่อ 1126
e-mail
-

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
นางดารุณี  พีขุนทด

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 4401
e-mail
-

13 อนุกรรมกำร
นายสมบุญ  จิรชาญชัย

นายสมบุญ จิรชาญชัย ท่ีต้ัง

โทรศัพท์
-
e-mail
-

14 อนุกรรมกำร
นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์

นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์ ท่ีต้ัง
119/335 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ 
ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 
โทรศัพท์
085-485-2420
e-mail
kittis122@gmail.com

15 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์
และรังสี
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1617
e-mail
pisit.s@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

16 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
ดร.กิตต์ิกวิน  อรามรุญ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 4309
โทรสาร 0-2562-0086
e-mail
kitkawin.a@oap.go.th

17 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวศิริพร  พุ่มไสว ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
085-914 3627 0-2596-7600
ต่อ 4309 โทรสาร 0-2562-0086
e-mail
siriporn.p@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศ.เกียรติคุณชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์)

ผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์

ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนส านักงบประมาณ

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายนภาพงษ์ พงษ์นภางค์นางวันวิสา  สุดประเสริฐ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0123 ต่อ 1303
e-mail
permsuk.s@oap.go.th

2 อนุกรรมกำร
นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ท่ีต้ัง
535/13 ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 15 
แยก 6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
085-345-2627
e-mail
chaivat.tos@mahidol.ac.th

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.อว.

ท่ีต้ัง
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
0-2333-3700 , 0-2333-3722
e-mail
-

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนหลัก
เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
รองเสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

ท่ีต้ัง
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร ท่ีอยู่ 127 หมู่ 3 
อาคารส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(ศรีสมาน) ช้ัน 8 ถ.ศรีสมาน ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
0-2560-5108 โทรสาร 0-2501-6834
e-mail
psppd56@gmail.com

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนหลัก
รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองสันติภาพ ความม่ันคงและการลด
อาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาววาวไพลิน ช่อวิเชียน
นักการทูตช านาญการ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายทิตติพันธ์  วาจานนท์
นักการทูตปฏิบัติการ

ท่ีต้ัง
กรมองค์การระหว่างประเทศ 443 
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-203-5000 ต่อ 12111
โทรสาร 02-643-5073
e-mail
-

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ท่ีต้ัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เลขท่ี 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 
โทรศัพท์
0-2228-8646 โทรสาร 0-2278-8647
e-mail
-

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

ผู้แทนหลัก
นายพีระพงษ์  บุญแสง
ผู้อ านวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ท่ีต้ัง
กระทรวงพลังงาน
555 78/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2140-6273
e-mail
nuclear@energy.go.th

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนหลัก 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางมณีรัตน์  อดุลยประภากร

ท่ีต้ัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200
โทรศัพท์
0-2637-3000 ต่อ 3136
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก 
นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง
ผู้อ านวนการส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก : 081-379-3039
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1 : 081-379-5935
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 2 : 081-835-7818
e-mail
ผู้แทนหลัก
konc62@yahoo.com
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
mhopiya@gmail.com
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
warangkana.o@dmsc.mail.go.th

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายศุภกิจ  บุญศิริ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวปัทมวรรณ  คุณประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายชัชวาล  จิตติเรืองเกียรติ
ผู้อ านวยการกลุ่มความปลอดภัยสภาวะการท างาน
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2202-4216 โทรสาร 0-2354-3392
e-mail
-

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้แทนหลัก
นางดาเรศน์  กิตติโยภาส
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีต้ัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขท่ี 3 ถนนราชด าเนินนอก 
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2281-3135 ต่อ 182
โทรสาร 0 2280 7757
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
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ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
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12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางภาวิณา  อัศวมณีกุล
ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นายธนภูมิ  คูประเสริฐย่ิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ท่ีต้ัง
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
0 2282 9144 โทรสาร 0 2280 8013
ผู้แทนหลัก 0 2280 4085 ต่อ 6303
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1 
0-2280-4085 ต่อ 6309
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 2
0-2280-4085 ต่อ 6329
e-mail
-

13 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงบประมาณ

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณ
ด้านสังคม 2
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ
กองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2

ท่ีต้ัง
ส านักงบประมาณ
ถนน พระรามท่ี 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2265-1474 โทรสาร 0-2273-9885
e-mail
-

14 อนุกรรมกำร
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้แทนหลัก
นายนรินทร์  เผ่าวณิช
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวนทีกูล  เกรียงชัยพร
วิศวกร ระดับ 9

ท่ีต้ัง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11130
เบD17:D18อร์โทร
0-2436-3080 โทรสาร 0-2433-6317
e-mail
-

15 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผู้แทนหลัก
พลเรือตรีวัชระ  การุณยวนิช
รองผู้อ านวยการ (บริหาร)
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาววันวิสาข์  ประสาทธัมมาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 16 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก 065-732-5710
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1 : 061-402-8024
e-mail
ผู้แทนหลัก wachara@tint.or.th
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1 wanwisa@tint.or.th
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(ค ำส่ังท่ี 2/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ

16 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นางสาวกาญจนา  วานิชกร
รองผู้อ านวยการ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายปรีชา  เกียรติกิระขจร
นักพัฒนานโยบาย

ท่ีต้ัง
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 14 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2109-5432 ต่อ 411
โทรสาร 0-2160-5439
e-mail
ผู้แทนหลัก
kanchana@nxpo.or.th
ผู้แทนส ารอง 
preecha@nxpo.or.th
nxpc@nxpo.or.th

17 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นางสาวธรรมภรณ์  ประภาสะวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
196 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2561-2445
e-mail
-

18 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนหลัก
ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์
รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีต้ัง
ช้ัน 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 
979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2278-8200 โทรสาร 0-2298-0476
e-mail
callcenter@trf.or.th
webmaster@trf.or.th

19 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

ผู้แทนหลัก
ผศ.พงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์

ท่ีต้ัง
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
080-558-6931
0-2218-6781 / 0-2218-6780
e-mail
ppengvan@gmail.com
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20 อนุกรรมกำร
นางวันวิสา สุดประเสริฐ

นางวันวิสา สุดประเสริฐ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-5030 0-2562-5000
ต่อ 5020
e-mail
-

21 อนุกรรมกำร
นายนภาพงษ์  พงษ์นภางค์

นายนภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
081-900-2210
e-mail
napapong@hotmail.com

22 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
085-660-9914
e-mail
ampika.a@oap.go.th

23 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0128 / 081-936-3972
e-mail
tanawan.c@oap.go.th

24 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
นางสาวชลาทิพย์  เก้ือกอบ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0133 / 081-777-0969
e-mail
chalathip.k@oap.go.th
kchalathip@yahoo.com
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์

ผู้แทนกรมการแพทย์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ผู้แทนส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ผู้แทนสภาการพยาบาล

นายกสมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนประธานราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

ผู้แทนแพทยสภา

ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ผู้อ านวยการส านักท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

นายกรังสีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนสัตวแพทยสภา นายกสมาคมนักฟิสิกส์
การแพทย์ไทย

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

(ค ำส่ังท่ี 6/2561 ลว 10 พฤษภำคม 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์

ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ท่ีต้ัง
คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์
อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เลขท่ี 906
ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์
081-850-3331 / 0-2201-1251
โทรสาร 0-2201-1176
e-mail
laothamatas@gmail.com

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมการแพทย์

ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ ท่ีต้ัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/23 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
089-666-2960  / 0-2590-6000
e-mail
spathomphorn@gmail.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสาวชัญญภัค  บุญยรัตนนิน ท่ีต้ัง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 88/44
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
081-078-7432 / 0-2193-7000
e-mail
chaiin993@gmail.com

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมวิทยาศาสต์การแพทย์

นายศิริ  ศรีมโนรถ ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 88/7 
ซอยบ าราศนราดูร ถนนติวานนท์ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2951-0000 ต่อ 99855 , 99035
โทรสาร 0-2591-1028
e-mail
somlerk.je@dmsc.mail.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรแพทย์
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

(ค ำส่ังท่ี 6/2561 ลว 10 พฤษภำคม 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรแพทย์

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทพ.อรรถพร  ล้ิมปัญญาเลิศ ท่ีต้ัง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2540 อาคารวมหน่วยงาน
ราชการ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
10210
โทรศัพท์
0-2141-4000 โทรสาร 0-2143-9730-1
e-mail
atthaporn.l@nhso.go.th

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

นางอังคนันท์  อังกุรรัตน์ ท่ีต้ัง
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
084-438-0519 / 0-2596-7600
e-mail
nipavan@tint.or.th

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสภาการพยาบาล

ดร.ราศี  ลีนะกุล ท่ีต้ัง
อาคารนครินทรศรี  ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2596-7500 โทรสาร 0-2589-7121
e-mail
rasee2497@gmail.com

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

น.ส.พรพิมล  ตันตราธิวุฒิ ท่ีต้ัง
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
0-2716-7058 โทรสาร 0-2716-7059
e-mail
theprivatehospital@hotmail.com

9 อนุกรรมกำร
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พญ.อัญชลี  ชูโรจน์ ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2716-5963 โทรสาร 0-2716-5964
e-mail
achurojana@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

(ค ำส่ังท่ี 6/2561 ลว 10 พฤษภำคม 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรแพทย์

10 อนุกรรมกำร
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

นายสละ  อุบลฉาย ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค เลขท่ี 2 แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
083-188-0544 0-2419-7173
โทรสาร 0-2419-7173
e-mail
salaubolchai@gmail.com

11 อนุกรรมกำร
นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
091-774-5164 0-2318-7560
โทรสาร 0-2318-7560
e-mail
somjai.dan@mahidol.ac.th

12 อนุกรรมกำร
นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

นพ.ยุทธนา  แสงสุดา ท่ีต้ัง
โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานรังสีวิทยา
แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เลขท่ี 2 
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087-676-2721
e-mail
yuthanasaengsuda@gmail.com

13 อนุกรรมกำร
นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นายจิตเจริญ  ไชยาค า ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
086-563-8008 / 0-2716-6583
e-mail
secretatry1@radiologythailand.org

14 อนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ 
เลิศสงวนสินชัย

รศ.นพ.ประเสริฐ  เลิศสงวนสินชัย ท่ีต้ัง
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์
081-925-1360
e-mail
prasert.le@bgh.co.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

(ค ำส่ังท่ี 6/2561 ลว 10 พฤษภำคม 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรแพทย์

15 อนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

รศ.นพ.ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์ ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทศาสตร์
ภาควิชารังสีวิทยา สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081-931-7021
e-mail
Tawatchai.ch@chula.ac.th

16 อนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์

รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์ ท่ีต้ัง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
-
e-mail
pantrinavarat@hotmail.com

17 อนุกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค เลขท่ี 2 แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
0-2419-7173 / 0-2419-7159-60
ต่อ 211  โทรสาร 0-2412-4110
e-mail
napapong@hotmail.com

18 อนุกรรมกำร
ผู้แทนแพทยสภา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ ท่ีต้ัง
ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
อาคารสภาวิชาชีพ ช้ัน 12 เลขท่ี 88/19 
ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
088-857-3727 / 0-2590-1888-9
โทรสาร 0-2591-8615
e-mail
pinit_nkp@hotmail.com

19 อนุกรรมกำร
ผู้แทนทันตแพทยสภา

รศ.ทพ.ดร.สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ ท่ีต้ัง
ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขท่ี 88/19
 ม.4 ช้ัน 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวง
สาธารณสุข, ซอย สาธารณสุข 8 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2951-0420-1 โทรสาร 0-2951-0422
e-mail
psoontra@chula.ac.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

(ค ำส่ังท่ี 6/2561 ลว 10 พฤษภำคม 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรแพทย์

20 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสัตวแพทยสภา

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ เต็งชัยศรี ท่ีต้ัง
ส านักงานสัตวแพทยสภา
เลขท่ี 68/8 หมู่ 1 ต าบลบางไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2017-0700-8 โทรสาร 0-2017-0709
e-mail
drapiradee@hotmail.com

21 อนุกรรมกำร
นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา ท่ีต้ัง
ตึกอับดุลราฮิม ช้ัน 2 สาขารังสีรักษา 
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาตไทย ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์
081-630-5890 โทรสาร 0-2256-4418
e-mail
anchali.kris@gmail.com

22 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นายรุจพันธ์  เกตุกล่ า

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1521
e-mail
rutjapan.k@oap.go.th

23 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ดร.กาหลง  อุ่ยยะเสถียร ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0123
e-mail
kalong.o@oap.go.th

24 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางศันสนีย์ บริรักษ์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
089-440-4553
e-mail
sansanee.b@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ

รศ.เอมอร  อุดมเกษมาลี

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการทางด้านโภชนาการฯ
ท่ีเคยได้รับทุนจาก IAEA

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
อนุกรรมการ

และเลขานุร่วมด้านเกษตร

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการทางด้านเกษตรฯ
ท่ีเคยได้รับทุนจาก IAEA

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุกรรมการ

และเลขานุร่วมด้านโภชนาการ

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการ
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ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี

รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี ท่ีต้ัง
เลขท่ี 20 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
090-783-8089
e-mail
emorn.udo@mahidol.ac.th 
emornw@yahoo.com

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้แทนหลัก
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ท่ีต้ัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขท่ี 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก 089-944-2222
0-2281-5884 ต่อ 227 , 190
0-2281-9971 โทรสาร 0-2629-8984
ผู้แทนส ารอง 0-2940-6362-3 ต่อ 1123
081-889-0239
e-mail
ผู้แทนหลัก rapimoac@gmail.com
ผู้แทนส ารอง tippayawat@gmail.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง
ผู้อ านวยการส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางอนงค์  สิงกาวงไซย์
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านรังสีและเคร่ืองมือแพทย์

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข 88/7 
ซอยบ าราศนราดูร  ถนนติวานน์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2951-0000 ต่อ 99855 , 98035
โทรสาร 0-2951-1028
ผู้แทนหลัก 081-835-7818
ผู้แทนส ารอง 086-387-5337
e-mail
ผู้แทนหลัก warangkana.o@dmsc.mail.go.th
ผู้แทนส ารอง anong.si@dmsc.mail.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและโภชนำกำร
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4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
นางสาวยุพา  เหล่าจินดาพันธ์
ผู้อ านวยการส านักก าหนดมาตรฐาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางศศิวิมล  ทับแย้ม
ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวณมาพร  อัตถวิโรจน์
ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ

ท่ีต้ัง
เลขท่ี 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2561-2277 ต่อ 1450,1402,1407
โทรสาร 0-2561-3357 , 0-2561-3377
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1
065-526-3416
e-mail
fishgroup04@gmail.com
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1
noiacfs@gmail.com

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้แทนหลัก
นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวอรสา  แซ่เฮ้ง

ท่ีต้ัง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก
087-444-4908
ผู้แทนส ารองล าดับ 1
081-623-0866
ผู้แทนส ารองล าดับ 2
085-055-2274
e-mail
rapeetouch@gmail.com
chinvinijkuls@gmail.com
orasasy@gmail.com

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายยุทธนา ตุ้มน้อย ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
081-697-4481
e-mail
yutthana.t@oap.go.th
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7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

ผู้แทนหลัก
นางสาวพิริยาธร  สุวรรณมาลา
รองผู้อ านวยการ (วิชาการ)
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางกนกพร  บุญศิริชัย
ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 16 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
โทรศัพท์
นางสาวพิริยาธรฯ 081-846-7016
นางกนกพรฯ 082-246-1052
0-2401-9889 ต่อ 1126
โทรสาร 0-3739-2913
e-mail
piriyatorn@tint.or.th
kanokpornb@tint.or.th
vipavanc@tint.or.th

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แทนหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาย  ตรีวานิช
อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ท่ีต้ัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
081-899-5885 0-2562-5030
0-2562-5000 ต่อ 5020
e-mail
sudsai.t@ku.ac.th
kittipong.r@ku.ac.th
fagisstn@ku.ac.th (เมล์กลาง)

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์รวิวรรณ  กฤษณานุวัตร์ ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขท่ี 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2218-6781 / 081-862-7135
e-mail
rawiwan.kr@chula.ac.th
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10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก 
นายวินธัย  กมลสุขยืนยง
นักวิจัย
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวกัลยารัตน์  รัตนะจิตร
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

ท่ีต้ัง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 
73/1 ถ.พระรามท่ี 6 ทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2564-7000 ต่อ 3509 
ผู้แทนหลัก 095-769-9915
034-355-192 # 115
โทรสาร 034-355-197
ผู้แทนส ารอง 0-2564-7000 # 1705
e-mail
ผู้แทนหลัก wintai@biotec.or.th
ผู้แทนส ารอง kanlayarat@nstda.or.th

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนหลัก
นายสายันต์  ตันพานิช
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
ผู้แทนส ำรอง  ล ำดับท่ี 1
นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ 
ผู้เช่ียวชาญวิจัย

ท่ีต้ัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย อาคาร จัยและพัฒนา
1 เทคโนธานี 
เลขท่ี 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
0-2577-9310-11
0-2577-9004 โทรสาร 0-2577-9009
ผู้แทนหลัก 081-812-8260
0-2577-9199
ผู้แทนส ารอง 0-2577-9133
e-mail
sayan@tistr.or.th
samphan@tistr.or.th
incubusgirl3@gmail.com (เจ้าหน้าท่ี)

12 อนุกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบโครงการทางด้านเกษตร
ระดับชาติหรือภูมิภาคท่ีเคยได้รับทุนจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ผู้แทนหลัก 
นางสาวพนิดา  ไชยยันต์บูรณ์
ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

ท่ีต้ัง
กรมวิชาการเกษตร 
เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
089-794-2189
e-mail
acpanida@yahoo.com
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13 อนุกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบโครงการทางด้านโภชนาการ
ระดับชาติหรือภูมิภาคท่ีเคยได้รับทุนจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ผู้แทนหลัก
รองศาสตราจารย์วันทนีย์  เกรียงสินยศ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
อาจารย์ทิพวัลย์  พงษ์เจริญ

ท่ีต้ัง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก
086-882-9551
0-2800-2380 ต่อ 319
ผู้แทนส ารองล าดับท่ี 1
0-2800-2380 ต่อ 313
e-mail
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
tippawan.pon@mahidol.ac.th

14 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วมด้ำนเกษตร
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

ผู้แทนหลัก 
นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา
ผู้อ านวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาววรรณรัตน์  ชุติบุตร
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวจรีรัตน์  กุศลวิริยะวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
กรมวิชาการเกษตร 
เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2940-5442 โทรสาร 0-2561-4695
ผู้แทนหลัก
089-203-0656 / 0-2579-3579
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1
089-203-0653
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 2
082-721-5927
e-mail
lamai_c@yahoo.com
wannarut.c@doa.in.th
charirat.k@doa.in.th

15 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วมด้ำนโภชนำกำร
ผู้แทนสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนหลัก
รองศาสตราจารย์ครรชิต จุดประสงค์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่

ท่ีต้ัง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
ผู้แทนหลัก
081-365-9587 
0-2800-2380 ต่อ 324 
ผู้แทนส ารอง ล าดับท่ี 1
ต่อ 117,305 (พิมพ์นภาณัทฯ)
e-mail
kunchit.jud@mahidol.ac.th
pimnapanut.sri@mahidol.ac.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2561 ลว 7 กุมภำพันธ์ 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์ทำงด้ำนกำรเกษตรและโภชนำกำร

16 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
นางสาวชลาทิพย์  เก้ือกอบ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0133 / 081-777-0969
e-mail
chalathip.k@oap.go.th
kchalathip@yahoo.com

17 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายสรรเสริญ ยานะพันธ์ุ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
089-065-9105
e-mail
sansern.y@oap.go.th
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องค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ศ.ดร. อ านาจ วงศ์บัณฑิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ

อนุกรรมการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2561 ลว 10 เมษำยน 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

ศ.ดร.อ ำนำจ  วงศ์บัณฑิต ท่ีต้ัง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
081-338-7494
e-mail
wongban@tu.ac.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

นำยปฐม สวรรค์ปัญญำเลิศ
(รองปลัดกระทรวงฯ)

ท่ีต้ัง
75/47 อาคารพระจอมเกล้า 
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
-
e-mail
-

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ท่ีต้ัง
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
อาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี 
ช้ัน 2
โทรศัพท์
-
e-mail
-

4 เลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นำยอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0110
e-mail
aniruth.s@oap.go.th

5 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นำยไชยยศ สุนทรำภำ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0110
e-mail
chaiyod.s@oap.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรกำรพิจำรณำอุทธรณ์
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

ผู้แทนกรมศุลกากร

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2561 ลว 10 เมษำยน 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1303
e-mail
permsuk.s@oap.go.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนหลัก
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองกฤษฎีกาทหาร
และการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
รองผู้อ านวยการกองกฤษฏีกาทหาร
และการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ

ท่ีต้ัง
กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2224-1035
e-mail
-

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

นายวชิรวิชญ์ บุญสม ท่ีต้ัง
อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 555/2 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
-
e-mail
wachirawit@energy.mail.go.th

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

 - ท่ีต้ัง
443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2203-5000
e-mail
-

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

ผู้แทนหลัก
นายรองวุฒิ วีรบุตร
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวเอกอร  คุณาเจริญ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นายบริภัทร  ต้ังเสรีกุล

ท่ีต้ัง
443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2203-5000 ต่อ 12111
โทรสาร 0-2643-5073
e-mail
jiranutp@hotmail.com
(นางสาวจิรนุต พิทักษ์อรรณพ)

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2561 ลว 10 เมษำยน 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนหลัก
นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายตรีรัตน์ วงษาเกษ  

ท่ีต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(อาคาร 1) 1 ถนนพระอาทิตย์ 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2222 0207  ต่อ 3111 / 1651
e-mail
treerat_w@hotmail.com

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคง
ระหว่างประเทศ โดยต าแหน่ง 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายคณพศ ภูวบริรักษ์ 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤดี 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นางสาววริษา อินทรัตน์ 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 4
นางสาวนฤมล สุรเมธี

ท่ีต้ัง
1 ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2142-0182
e-mail
bisa.nsc@gmail.com

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผู้แทนหลัก
พลต ารวจตรี ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
พันต ารวจเอก สุระพันธ์ุ ไทยประเสริฐ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
พันต ารวจเอก จักรเทพ กุญชร ณ อยุธยา

ท่ีต้ัง
กองการต่างประเทศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
086-880-6254
0-2205-3010
โทรสาร
0-2251-6271
e-mail
p_panupong@hotmail.com

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมศุลกากร

ผู้แทนหลัก
นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายเดชา วิชัยดิษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นายอภิชาติ อุ่มอยู่

ท่ีต้ัง
1 ถนน สุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
062-935-4598
e-mail
Achara_Kh@customs.go.th

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา

นายวินัย  ทองผาสุข ท่ีต้ัง
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
0-2399-4547 โทรสาร 0-2399-0968
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2561 ลว 10 เมษำยน 2561)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์

นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ ท่ีต้ัง
222 ถนน ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
0-2475-7055
e-mail
ppuahengsup@yahoo.com

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 16 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900
โทรศัพท์
-
e-mail
dkanchalika@gmail.com

13 อนุกรรมกำร
นางสาวศิริรัตน์  พีรมนตรี

นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี  -

14 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
085-660-9914
e-mail
ampika.a@oap.go.th

15 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
ประเทศ
นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0123
e-mail
benya.r@oap.go.th

16 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
นางสาวชลาทิพย์  เก้ือกอบ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0133 /  081-777-0969
e-mail
chalathip.k@oap.go.th
kchalathip@yahoo.com
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการวัด
และเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย

รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนราชวิทยาลัย
รังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ผศ.เสาวนีย์  อัศวผาติบุญ เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย

นางเพ็ชรลีย์  สุวรรณประดิษฐ์

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์
การแพทย์ไทย

นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญมา

นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการและเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
รศ.พญ. ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

รศ.พญ. ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์ ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์
081-833-3807
e-mail
pantrinavarat@hotmail.com

2 รองประธำนอนุกรรมกำร
ผศ.ดร. นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชารังสีเทคนิค  เลขท่ี 2 แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
08-1900-2210 / 0-2419-7173
0-2419-7159 ต่อ 211
โทรสาร 0-2412-4110
e-mail
napapong@hotmail.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมการแพทย์

นางประภาศรี  เอ่ียมทอง ท่ีต้ัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/23 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
085-163-6550 / 0-2590-6000
e-mail
doctor_pei@yahoo.com

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แทนหลัก
คุณสมชาย  แสงกิจพร (ผู้แทนหลัก)

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/7 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2951-0000 ต่อ 99855
โทรสาร 0-2591-1028
089-817-9735
e-mail
- 

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรวัดและเฝ้ำระวังปริมำณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย 
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรวัดและเฝ้ำระวังปริมำณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย 

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

นางสาววราภรณ์  สุดใจ ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
โทรศัพท์
091-216-3002 / 0-2596-7600
e-mail
newsudchai18@gmail.com

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

 - ท่ีต้ัง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2716-5963 โทรสาร 0-2716-5964
e-mail
-

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.เกียรติ  อาจหาญศิริ ท่ีต้ัง
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
081-383-1572 / 0-2716-6583
e-mail
kiat_arjhansiri@yahoo.com

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนทันตแพทยสภา

 - ท่ีต้ัง
อาคารสถาบันทันตกรรม ช้ัน 6 
ซอยติวานนท์ 14 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์
0-2951-0420 โทรสาร 0-2951-0422
e-mail
-

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

รศ.ดร. อัญชลี  กฤษณจินดา ท่ีต้ัง
สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
ตึกอับดุลราฮิม ช้ัน 2 สาขารังสีรักษา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์
081-630-5890 / 0-2256-4418
e-mail
anchali.kris@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรวัดและเฝ้ำระวังปริมำณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย 

10 อนุกรรมกำร
นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
0-2318-7560
โทรสาร 0-2318-7560
e-mail

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

นายสละ อุบลฉาย ท่ีต้ัง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชารังสีเทคนิค เลขท่ี 2 แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
083-188-0544
0-2419-7173
โทรสาร
0-2419-7173
e-mail
salaubolchai@gmail.com

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 นางสาวพรพิมล ตันตราธิวุฒิ ท่ีต้ัง
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์
081-843-3344 / 0-2716-7058
โทรสาร 0-2716-7059
e-mail
theprivatehospital@hotmail.com
pornpimont@hotmail.com

13 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

ดร.ดุษฎี  สุทโธ ท่ีต้ัง
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานรังสีวิทยา 
แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เลขท่ี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
เลขท่ี 49 ถนนช้างเผือก ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
089-580-3765 / 0-2419-7093
โทรสาร 0-2412-7165
e-mail
dsuttho@hotmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรวัดและเฝ้ำระวังปริมำณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย 

14 อนุกรรมกำร
รศ.นพ. ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์

รศ.นพ.ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์ ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เลขท่ี 1873 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081-931-7021 / 0-2256-4417
โทรสาร 0-2256-4417
e-mail
Tawatchai.ch@chula.ac.th

15 อนุกรรมกำร
นางเพ็ชรลีย์  สุวรรณประดิษฐ์

นางเพ็ชรลีย์  สุวรรณประดิษฐ์ ท่ีต้ัง
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด
ไทย เลขท่ี 1873 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
08-3847-7904 / 0-2256-4413
0-2256-4204 โทรสาร 0-2256-4413
0-2256-4204
e-mail
petch_chula@yahoo.com

16 อนุกรรมกำร
นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์

นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
086-388-1409 0-2596-7600
ต่อ 1508
e-mail
atchararat.c@oap.go.th

17 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์  อัศวผาติบุญ

ผศ.เสาวนีย์  อัศวผาติบุญ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เลขท่ี 270 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
095-892-9444 / 0-2201-0824
โทรสาร 0-2201-1297
e-mail
sawwanee.mahidol@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 1/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรวัดและเฝ้ำระวังปริมำณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย 

18 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

นายณรงค์เวทย์  บุญเต็ม ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1105
e-mail
narongweth.b@oap.go.th

19 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

นางสาวเสาวรักษ์  มุสิกาวัน ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
085-199-1552 / 0-2596-7600
ต่อ 1106
e-mail
saowarak.m@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์

ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสภาการพยาบาล

ผู้แทนกรมการแพทย์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย

นายทวีป  แสงแห่งธรรม

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการและเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
081-900-2210
e-mail
napapong@hotmail.com

2 รองประธำนอนุกรรมกำร
นายทวีป  แสงแห่งธรรม

นายทวีป แสงแห่งธรรม ท่ีต้ัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1873
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
084-901-3475
e-mail
mairt34@yahoo.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมการแพทย์

ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ ท่ีต้ัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขท่ี 88/23 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
089-666-2960
e-mail
spathomphorn@gmail.com

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แทนหลัก
นายสมชาย  แสงกิจพร

ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
-
e-mail
-

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางชัญญาภัค  บุญยรัตนิน ท่ีต้ัง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
88/44 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
081-731-9760
e-mail
chan4boon@gmail.com

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนรังสีทำงกำรแพทย์
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนรังสีทำงกำรแพทย์

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นายธิติภัทร  คูหา
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวลลิดา  เจริญวรรณย่ิง

ท่ีต้ัง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
-
e-mail
spd.policy@gmail.com

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ดร.สุวิมล  เจตะวัฒนะ ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 16 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
081-311-3915
e-mail
-

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ผศ.นพ.จาตุรนต์  ตันติวัตนะ ท่ีต้ัง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 2 ช้ัน 9 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 1 
ถนนเพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2716-5963
e-mail
-

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ ท่ีต้ัง
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย 2 ช้ัน 9 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 1 
ถนนเพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2716-6583
e-mail
secretary1@radiologythailand.org

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสภาการพยาบาล

ดร.ราศรี  ลีนะกุล ท่ีต้ัง
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี
ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2596-7500 ต่อ 7520
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนรังสีทำงกำรแพทย์

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

รศ.ดร.อัญฃลี  กฤษณจินดา ท่ีต้ัง
สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
ตึกอับดุลราฮิม ช้ัน 2 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081-630-5890
e-mail
-

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

นายสละ  อุบลฉาย ท่ีต้ัง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิค
การแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค 
เลขท่ี 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
083-188-0544
e-mail
salaubolchai@gmail.com

13 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ช้ัน 9 เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
091-774-5164
e-mail
somjai.dan@mahidol.ac.th

14 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

นายธนวัฒน์  สนทราพรพล ท่ีต้ัง
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลราชวิถี
กลุ่มงานรังสีวิทยา แผนกเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
โทรศัพท์
086-811-9559
e-mail
santi_s@hotmail.com

15 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

ดร.กาหลง  อุ่ยยะเสถียร ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
082-485-9216
e-mail
kalong.o@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 2/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนรังสีทำงกำรแพทย์

16 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

นางสาวหทัยกาญจน์  กุหลาบเสาวคนธ์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
098-905-5542
e-mail
hathaikan.k@oap.go.th

17 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

นายนิรันดร์  อ่อนเพชร ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
0-2562-0123
e-mail
nirun.o@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนด

ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 
(United Nations Scientific Committee on Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

รศ.อัญชลี  กฤษณจินดา

ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกรมการแพทย์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

นายทวีป  แสงแห่งธรรม ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ
ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย

รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผู้แทนสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือด
และรังสีร่วมรักษาไทย

รองประธานอนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  กฤษณจินดา

รศ.ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา ท่ีต้ัง
สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
ตึกอับดุลราฮิม ช้ัน 2  สาขารังสีรักษา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เลขท่ี 1873 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081-630-5890 โทรสาร 0-2256-4418
e-mail
anchali.kris@gmail.com

2 รองประธำนอนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  
                                       ตรีนวรัตน์

รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์ ท่ีต้ัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์
081-833-3807
e-mail
pantrinavarat@hotmail.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนหลัก
นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นพ.รุ่งเรือง  กิจผาติ 

ท่ีต้ัง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขท่ี 88/20 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
081-989-1978
e-mail
drrungrueng@hotmail.com

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมการแพทย์

นพ.สมภพ  แสงกิตติไพบูลย์ ท่ีต้ัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/23 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
081-694-6694 / 0-2590-6000
e-mail
somphob87@gmail.com

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยผลกระทบจำกรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยผลกระทบจำกรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายสมชาย  แสงกิจพร ท่ีต้ัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/7 ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
0-2951-0000 ต่อ 99855
โทรสาร 0-2591-1028
e-mail
-

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางชัชญาภัค  บุณยรัตนิน ท่ีต้ัง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 88/44
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์
081-731-9760 / 0-2193-7000
ต่อ 18406
e-mail
chan4boon@gmail.com

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

นางสาววารุณี  เตยโพธ์ิ ท่ีต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
097-145-4692 / 0-2596-7600
e-mail
varunee@tint.or.th

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.น.ต.หญิง พญ.จันทร์จิรา  ชัชวาลา ท่ีต้ัง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
081-489-3600 / 0-2716-5963
โทรสาร 0-2716-5964
e-mail
janjira.jat@mahidol.ac.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยผลกระทบจำกรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.วิบูลย์  สุริยจักรยุทธนา ท่ีต้ัง
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 9 
เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
081-383-1572 / 0-2716-6583
e-mail
wiboonsuriya@gmail.com
wiboonsuriya@yahoo.com

10 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

นายสละ อุบลฉาย ท่ีต้ัง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชารังสีเทคนิค    
เลขท่ี 2 แขวงศิริราช เขตบาง
กอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
-
e-mail
-

11 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.เต็มศักด์ิ พ่ึงรัศมี ท่ีต้ัง
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีช้ัน
 9 เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 1
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
เลขท่ี 15 ถนน กาญจนวนิชย์ 
ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์
086-466-7619 / 0-2318-7560
โทรสาร 0-2318-7560
e-mail
temsak@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยผลกระทบจำกรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

12 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 นางสาวพรพิมล ตันตราธิวุฒิ ท่ีต้ัง
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เลขท่ี 2 
ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
081-843-3344 / 0-2716-7058
โทรสาร 0-2716-7059
e-mail
theprivatehospital@hotmail.com
pornpimont@hotmail.com

13 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์ ท่ีต้ัง
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานรังสีวิทยา 
แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เลขท่ี 2 
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
081-931-7021
e-mail
tawatchai.ch@chula.ac.th

14 อนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์ นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

รศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชารังสีเทคนิค
เลขท่ี 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10700
โทรศัพท์
081-900-2210 / 0-2419-7173
0-2419-7159 ต่อ 211
โทรสาร 0-2412-4110
e-mail
napapong@hotmail.com

15 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือด
และรังสีร่วมรักษาไทย

ท่ีต้ัง
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ันท่ี 9 เลขท่ี 2
ซ.ศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์
-
e-mail
tsvir.acting@gmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2562 ลว 15 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยผลกระทบจำกรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)

16 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
นายทวีป  แสงแห่งธรรม

นายทวีป  แสงแห่งธรรม ท่ีต้ัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ฝ่ายรังสีวิทยา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
084-901-3475
0-2256-4334
e-mail
mairt34@yahoo.com

17 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

นางพันทิวา  อุณห์ศิริ ท่ีต้ัง
สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
ตึกอับดุลราฮิม ช้ัน 2  สาขารังสีรักษา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย  เลขท่ี 1873 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ฝ่ายรังสีวิทยารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
086-600-1256 โทรสาร 0-2256-4418
e-mail
nim_1000d@hotmail.com

18 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีเลขาธิการมอบหมาย

นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1105
e-mail
narongweth.b@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ก าหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี

รศ.สมยศ  ศรีสถิตย์

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์

นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์

ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย

ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ านวยการกองท่ีเลขาธิการมอบหมาย ผศ.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รศ.ชวลิต  วงษ์เอก

นางสาวพวงเพ็ญ  ต้ังบุญดวงจิตร

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2562 ลว 14 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์

รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์ ท่ีต้ัง
- ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 
10330
- 73/25 ถนนสุทธิสารแยก 1 
ซอยอินทามระ 26 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
081-773-9944
0-2218-6781 โทรสาร 0-2218-6780
e-mail
somyot.s@chula.ac.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายชัชวาลย์  จิตติเรืองเกียรติ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางพัชรากร  ลาภเจริญกิจ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นางสาวดุษฎี  จันทราช

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
75/6 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-220-24215-6 โทรสาร 0-2354-3392
e-mail
-

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นายสุรศักด์ิ  บันลือศักด์ิ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท างาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นายอรรณพ  เหลียงพานิช

ท่ีต้ัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองความปลอดภัยแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
0-2448-8338 ต่อ 308
062-602-9161
e-mail
-

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ ท่ีต้ัง
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2716-6583 โทรสาร 0-2716-5964
e-mail
info@radiologythailand.org
ผู้ประสาน คุณวีรินทร์  พ่ึงทอง (วี)
secretary1@radiologythailand.org

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำหนดสมรรถนะ ศักยภำพ และมำตรฐำนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

84



ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2562 ลว 14 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำหนดสมรรถนะ ศักยภำพ และมำตรฐำนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ส่งผู้แทนแต่ละคร้ัง ท่ีต้ัง
2 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ช้ัน 10 
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
0-2419-7173
e-mail
-

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย

รศ.พท.นพ.ธิติ สว่างศิลป์ ท่ีต้ัง
270 ถนนพระราม 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
แผนกรังสีรักษาละมะเร็งวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 
โทรศัพท์
-
e-mail
swangsilpa@yahoo.com 

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย

ดร.กฤษณัฎฐ์ เช่ือมสามัคคี ท่ีต้ัง
270 ถนนพระราม 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
แผนกรังสีรักษาละมะเร็งวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 
โทรศัพท์
-
e-mail
krisanat.ch@gmail.com
krisanat.chu@mahidol.ac.th

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขานิวเคลียร์

ผศ.ดร.สมพร จองค า ท่ีต้ัง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคารพระจอมเกล้า ห้องเลขท่ี 327 ช้ัน 3
75/47 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
-
e-mail
nam_6630@hotmail.com
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2562 ลว 14 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำหนดสมรรถนะ ศักยภำพ และมำตรฐำนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

9 อนุกรรมกำร
นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์

นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์ ท่ีต้ัง
119/335 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ 
ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 
โทรศัพท์
085-485-2420
e-mail
kittis122@gmail.com

10 อนุกรรมกำร
รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก

รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก ท่ีต้ัง
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์
0-2419-7173 ต่อ 114
โทรสาร 0-2412-4110
086-563-8008
e-mail
chavalit.won@mahidol.ac.th
mtcwe@mahidol.ac.th

11 อนุกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพงษ์  พงษ์นภางค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชารังสีเทคนิค เลขท่ี 2 แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
081-900-2210
e-mail
napapong@hotmail.com

12 อนุกรรมกำร
นางสาวพวงเพ็ญ ต้ังบุญดวงจิตร

นางสาวพวงเพ็ญ ต้ังบุญดวงจิตร ท่ีต้ัง
270 ถนนพระราม 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี
แผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศัพท์
086-904-0315
e-mail
puangpen@gmail.com

13 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีเลขาธิการมอบหมาย

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นายรุจพันธ์  เกตุกล่ า

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1521
e-mail
rutjapan.k@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2562 ลว 14 มีนำคม 2562)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำหนดสมรรถนะ ศักยภำพ และมำตรฐำนเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

14 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
นายจรูญ  วรวาส

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
086-395-8125
e-mail
charoon.w@oap.go.th

15 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
088-860-2157
e-mail
rattanaporn.c@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

นายพูลสุข  พงษ์พัฒน์

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายพงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์

ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายวิทิต  เกษคุปต์

นายพงศ์กฤษณ์  ศิริภิรมย์

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ

นายอาทิตย์  เพชรศศิธร
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1303
e-mail
permsuk.s@oap.go.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด

อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีปกครอง
หรือผู้แทน

ท่ีต้ัง
ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
0-2142-1841 โทรสาร 0-2143-9481
e-mail
cmiss@ago.go.th

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนหลัก
นายวินย เพชรบุรี
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวกรกช  พร้อมสุวรรณ
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2222-0206-9 ต่อ 1241
โทรสาร 0-2226-6201
e-mail
nr0900@ocs.go.th

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

ผศ.ดร.พรรณี แสงแก้ว ท่ีต้ัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2218-6781
e-mail
phannee.s@chula.ac.th
central_admin@chula.ac.th

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
098-246-6258
e-mail
pisit.s@oap.go.th
pisit125@yahoo.com

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์

6 อนุกรรมกำร
นายวิทิต  เกษคุปต์

นายวิทิต  เกษคุปต์ ท่ีต้ัง
419/2 หมู่2 ซอยงามวงศ์วาน 25 
แยก 30  ถนนงามวงศ์วาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
081-812-1085
e-mail
-

7 อนุกรรมกำร
นายพูลสุข  พงษ์พัฒน์

นายพูลสุข  พงษ์พัฒน์ ท่ีต้ัง
เลขท่ี 88/195  หมู่ 9  หมู่บ้านมัณฑนา 
ราชพฤกษ์ - สะพาน มหาเจษฎาบดินทร์นุสรณ์ 
ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
-
e-mail
Poonsuk1948@gmail.com

8 อนุกรรมกำร
นายพงศ์กฤษณ์  ศิริภิรมย์

นายพงศ์กฤษณ์  ศิริภิรมย์ ท่ีต้ัง
647 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
10600
โทรศัพท์
089-925-5811
e-mail
sir_lop@hotmail.com

9 อนุกรรมกำร
นายพงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์

นายพงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์ ท่ีต้ัง
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2218-6781 โทรสาร 0-2218-6780
e-mail
phongphaeth.p@chula.ac.th

10 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีเลขาธิการมอบหมาย

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นายรุจพันธ์  เกตุกล่ า

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1506
e-mail
rutjapan.k@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 5/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์

11 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายไชยยศ  สุนทราภา
วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 3405
e-mail
chaiyod.s@oap.go.th

12 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน
วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
087-713-3535
e-mail
niravun.p@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568

นายยุทธนา ตุ้มน้อย

นายฐิติเดช  ตุลารักษ์

ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกลุ

ผู้แทนจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางเพ็ญนภา  กัญชนะ
รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
รองเลขาธิการท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1202
e-mail
pennapa.k@oap.go.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะอนุกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการแพทย์

ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ ท่ีต้ัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 88/23 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
089-666-2960  / 0-2590-6000
e-mail
spathomphorn@gmail.com

3 อนุกรรมกำร
ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะอนุกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ

ผู้แทนด้ำนเกษตร
นางสิรินาฏ เลาหะโรจนะพันธ์
ผู้แทนด้ำนโภชนำกำร
รองศาสตราจารย์วันทนีย์  เกรียงสินยศ

 - ผู้แทนด้ำนเกษตร
ท่ีต้ัง
2440 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 50
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 
081-835-8936
e-mail
l.sirinart@gmail.com

 - ผู้แทนด้ำนโภชนำกำร
ท่ีต้ัง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
081-365-9587 
0-2800-2380 ต่อ 319
e-mail
wantanee.krieng@mahidol.ac.th

4 อนุกรรมกำร
นายยุทธนา ตุ้มน้อย

นายยุทธนา ตุ้มน้อย ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
081-697-4481
e-mail
yutthana.t@oap.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรระดับประเทศ
ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรระดับประเทศ
ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568

5 อนุกรรมกำร
นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล

นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
091-724-7221
e-mail
phiphat.p@oap.go.th

6 อนุกรรมกำร
นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ

นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2562-0128 / 081-936-3972
e-mail
tanawan.c@oap.go.th

7 อนุกรรมกำร
นายฐิติเดช  ตุลารักษ์

นายฐิติเดช  ตุลารักษ์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 # 1605
e-mail
thitidej.t@oap.go.th

8 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจากหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม

ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ท่ีต้ัง
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2298-2387 โทรสาร 0-2298-5392
e-mail
-

9 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ
ผู้อ านวยการกลุ่มความปลอดภัยสภาวะการท างาน

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-220-24216 โทรสาร 0-2354-3392
e-mail
-
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 3/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรควำมร่วมมือเชิงวิชำกำรระดับประเทศ
ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568

10 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
ประเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 # 4206
e-mail
benya.r@oap.go.th

11 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวชลริธร  บุญประสพ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 # 4105
065-395-9962
e-mail
chonrithon.b@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาต

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี

ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายทวีป  แสงแห่งธรรม

หัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นางสาวพวงเพ็ญ  ต้ังบุญดวงจิตร

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายธนวัฒน์  สนทราพรพล

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
นายธนวัฒน์  สนทราพรพล

นายธนวัฒน์  สนทราพรพล ท่ีต้ัง
56/378 ซ.รามค าแหง 156
ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
ท่ีท างาน : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ฝ่ายรงสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
086-811-9559
e-mail
santi_s@hotmail.com

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพรรณี แสงแก้ว ท่ีต้ัง 
254 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
085-113-1518
e-mail
phannee.s@chula.ac.th

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.มานิตย์ จิตรภักดี ท่ีต้ัง
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
084-044-1735
e-mail
manit.j@ku.ac.th

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ท่ีต้ัง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
73170
โทรศัพท์
0-2441-4371 ต่อ 2817
โทรสาร 0-2441-4380
081-900-2210
e-mail
napapong@hotmail.com

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นายรุจพันธ์  เกตุกล่ า

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1521
e-mail
rutjapan.k@oap.go.th

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจในกำรสรรหำและวิเครำะห์ประเมินข้อสอบ
ส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจในกำรสรรหำและวิเครำะห์ประเมินข้อสอบ
ส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1617
e-mail
pisit.s@oap.go.th

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

นายพงศ์กฤษณ์  ศิริภิรมย์ ท่ีต้ัง
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
16 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
089-925-5811
e-mail
sir_lop@hotmail.com

8 อนุกรรมกำร
นางสาวพวงเพ็ญ  ต้ังบุญดวงจิตร

นางสาวพวงเพ็ญ ต้ังบุญดวงจิตร ท่ีต้ัง
270 ถนนพระราม 6 โรงพยาบาลรามาธิบดี
แผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศัพท์
086-904-0315
e-mail
puangpen@gmail.com

9 อนุกรรมกำร
นายทวีป  แสงแห่งธรรม

นายทวีป แสงแห่งธรรม ท่ีต้ัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1873
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
084-901-3475
e-mail
mairt34@yahoo.com

10 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
หัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายจรูญ  วรวาส ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 4305
089-200-6241
e-mail
charoon.w@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 4/2564 ลว 14 มกรำคม 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจในกำรสรรหำและวิเครำะห์ประเมินข้อสอบ
ส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี

11 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวโมรีพัฐฐ์  ล าเจียกเทศ ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 4306
097-989-7490
e-mail
moreeput.l@oap.go.th
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลสถานท่ีให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

นางสุพิชชา  จันทรโยธา

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

นายอาทิตย์  เพชรศศิธร

ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 6/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 ประธำนอนุกรรมกำร
นางสุพิชชา จันทรโยธา

ศ.ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา ท่ีต้ัง
อาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ช้ัน 2
ห้อง 208 ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2218-6777 
e-mail
supitcha.c@chula.ac.th

2 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนหลัก
นางสาวสิริกาญจน์  สุวรรณจริตกุล
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
นางสาวรัมภา  รัฐสมบูรณ์
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
0-2222-0206-9 ต่อ 1241
โทรสาร 02-226-6201
e-mail
nr0900@ocs.go.th

3 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แทนหลัก
นายศุภกิจ  บุญศิริ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 2
นางสาวปัทมาวรรณ  คุณประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 3
นายชัชวาลย์  จิตติเรืองเกียรติ
ผู้อ านวยการกลุ่มความปลอดภัยสภาวะ
การท างาน

ท่ีต้ัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2202-4216 โทรสาร 0-2354-3392
e-mail
-

4 อนุกรรมกำร
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

ผู้แทนหลัก
ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
ผู้อ านวยการส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉิน
และฟ้ืนฟู กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 กรมควบคุมมลพิษ

ท่ีต้ัง
กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2298-2387
โทรสาร 0 2298 5392
e-mail
-

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนท่ีให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 6/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนท่ีให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี

5 อนุกรรมกำร
ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
098-246-6258
e-mail
pisit.s@oap.go.th
pisit125@yahoo.com

6 อนุกรรมกำร
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

ผู้แทนหลัก
ผศ.จเด็จ เย็นใจ
ผู้แทนส ำรอง ล ำดับท่ี 1
อาจารย์ ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์

ท่ีต้ัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2218-6781
e-mail

7 อนุกรรมกำร
ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม (ผู้อ านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย)

ท่ีต้ัง
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
๑๖/๑๕๑ เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด
 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทรศัพท์

e-mail

8 อนุกรรมกำร
นายอาทิตย์  เพชรศศิธร

ผศ.ดร.อาทิตย์  เพชรศศิธร ท่ีต้ัง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เลขท่ี 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 10520
โทรศัพท์

e-mail

9 อนุกรรมกำรและเลขำนะกำร
ผู้อ านวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
นายรุจพันธ์  เกตุกล่ า

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600
e-mail
rutjapan.k@oap.go.th
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ล ำดับ องค์ประกอบ 
(ค ำส่ังท่ี 6/2564 ลว 9 กุมภำพันธ์ 2564)

ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลสถำนท่ีให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี

10 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายไชยยศ  สุนทราภา
วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1506
e-mail
chaiyod.s@oap.go.th

11 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายทศดล  สันถวไมตรี
นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1509
e-mail
todsadol.s@oap.go.th
tods_oap@hotmail.com

12 ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ท่ีได้รับมอบหมาย

นายภานุพงศ์ พินกฤษ
วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ

ท่ีต้ัง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2596-7600 ต่อ 1604
e-mail
panupong.p@oap.go.th
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กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.oap.go.th


