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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ / คณะบุคคลที่มีสวนสําคัญในการ
ดําเนินการสูการจัดตั้งสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในชวงระหวาง พ.ศ. 2498เมษายน 2504

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระหวาง พ.ศ. 2498-2499
ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

รายนาม
พล.อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ

ประธานกรรมการ

พล.ต. บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการที่ปรึกษา

ดร. จาง รัตนะรัต

กรรมการและเลขาธิการ

ดร. พร ศรีจามร

กรรมการ

ศ.ดร. แถบ นีละนิธิ

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย
ประธานอนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู
ประธานอนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

ศ.นพ. อํานวย เสมรสุต

ประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน
ประธานอนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright
Corp. (ชุดแรก)
ประธานอนุกรรมการตอนรับและเจรจากับคณะผูสังเกตการณ
ของทบวงการฯ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผังดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ
กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม
อนุกรรมการรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
อนุกรรมการสัมภาษณผูรับทุน
อนุกรรมการพิจารณาผังดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
สุกัญญา จันทรมงคล

๒

กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนาม
พล.ต.ขุนสถิตวิทยาศาสตร

กรรมการ

ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

อนุกรรมการวาดวยการวิจัย
พล.ต.ขุนปทุมโรคประหาร

กรรมการ

พล.ร.จ สมพันธุ บุนนาค

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

ดร. สวัสดิ์ ศรีศุข

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

นาย สมาน บุราวาศ

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน
อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับคณะผูสังเกตการณของ
ทบวงการฯ
กรรมการ
อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณปรมาณู
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

ดร. บุญรอด บิณฑสันต

ประธานอนุกรรมการรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
อนุกรรมการสัมภาษณผูรับทุน
อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับคณะผูสังเกตการณของ
ทบวงการฯ
อนุกรรมการพิจารณาผังดําเนินงานของคณะ กรรมการฯ
อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
นาย พิมล กลกิจ

กรรมการ

ดร. เลื่อน บิณฑสันต

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Electrical Engineering
กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาย วิชา เศรษฐบุตร

สุกัญญา จันทรมงคล
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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนาม

ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

ศ. เย็น สุนทรวิจารณ

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย
อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณปรมาณู
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

ดร. สุขุม ศรีธัญญรัตน

กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

นาย ระวี ภาวิไล

อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณปรมาณู
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบ
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
กรรมการ
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย

นาย ปุย โรจนะบุรานนท

เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาว ทวีลักษณ บุญคง

ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ

นางสาว ละมอม ศุภฤกษ

ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ

สุกัญญา จันทรมงคล
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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระหวาง พฤษภาคม พ.ศ. 2499- ตุลาคม พ.ศ. 2500
และ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระหวาง พฤศจิกายน 2500 - เมษายน 2504

พล.อ.ท. มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ

ตําแหนงใน
คณะกรรมาธิการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
ประธานถาวร

ประธานกรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการและเลขาธิการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

กรรมการ

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการ
ประธานอนุกรรมการพิจารณา
ความตองการของประเทศไทยทาง
พลังงานปรมาณู
กรรมการ

อธิบดีกรมโลหกิจ

กรรมการ

กรรมการ

เลขาธิการพลังงานแหงชาติ

กรรมการ

ผูแทนกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

กรรมการ
อนุกรรมการพิจารณาความตองการ
ของประเทศไทยทางพลังงาน
ปรมาณู
กรรมการ

ศ. เย็น สุนทรวิจารณ

ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมาธิการฯ

ศ. นพ. อํานวย เสมรสุต

ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมาธิการฯ

รายนาม

ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย

กรรมการผูเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท
Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
กรรมการผูเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการพิจารณาความตองการ
ของประเทศไทยทางพลังงาน
ปรมาณู
สุกัญญา จันทรมงคล
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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนาม
ศ. นพ. อํานวย เสมรสุต (ตอ)
พล.ต. ขุนปทุมโรคประหาร
พล.ร.จ.สมพันธุ บุนนาค

ตําแหนงใน
คณะกรรมาธิการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมาธิการฯ
ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมาธิการฯ

ดร. สวัสดิ์ ศรีศุข

ผูเชี่ยวชาญประจํา
คณะกรรมาธิการฯ

ดร. ประดิษฐ เชี่ยวสกุล

อนุกรรมการวาดวยการ
วิจัย
ผูเชี่ยวชาญประจําคณะ
กรรมาธิการฯ

ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ประธานอนุกรรมการวาดวยอุปทว
เหตุเกี่ยวกับการแผรังสี
กรรมการผูเชี่ยวชาญ
กรรมการผูเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรับ
ทุน
อนุกรรมการพิจารณาความตองการ
ของประเทศไทยทางพลังงาน
ปรมาณู
อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท
Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับ
คณะผูสังเกตการณของทบวงการฯ
อนุกรรมการพิจารณาผังดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ
รองประธานกรรมการประสานงาน
กับบริษัท Curtiss-Wright Corp.
และควบคุมการกอสรางอาคาร
เครื่องปฏิกรณปรมาณู
กรรมการผูเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่อง
เครื่องปฎิกรณปรมาณู
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ประธานกรรมการประสานงานกับ
บริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู
อนุกรรมการวาดวยอุปทวเหตุ
เกี่ยวกับการแผรังสี
กรรมการผูเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่อง
เครื่องปฏิกรณปรมาณู
สุกัญญา จันทรมงคล
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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

ดร ประดิษฐ เชี่ยวสกุล (ตอ)

ตําแหนงใน
คณะกรรมาธิการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
อนุกรรมการพิจารณา
แบบเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย
อนุกรรมการรางพระราช
บัญญัติพลังงานปรมาณู

นาย ปูย โรจนะบุรานนท
นางสาวละมอม ศุภฤกษ
นางสาว สุรดี บุปผเวส
นางสาว ศศี แกวเจริญ
นางสาว ลลิต ทัศนาพลพินิจ

เลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ

รายนาม

ตําแหนงในคณะกรรมการฯ
และหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
อนุกรรมการพิจารณาความตองการ
ของประเทศไทยทางพลังงาน
ปรมาณู
อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรับ
ทุน
ประธานอนุกรรมการสัมภาษณผูรับ
ทุน
อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับ
คณะผูสังเกตการณของทบวงการฯ
อนุกรรมการพิจารณาผังดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ
กรรมการประสานงานกับบริษัท
Curtiss-Wright Corp. และควบคุม
การกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู
เลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ดานเลขานุการ

สุกัญญา จันทรมงคล
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กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะบุคคลที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการฯ
รายนาม

หนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร (โดยตําแหนง)

ประธานอนุกรรมการวาดวยการวิจัย

นาย ยศ บุนนาค

อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

ดร. สงัด รุทระกาญจน

อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

ศ. ดร. คลุม วัชโรบล

อนุกรรมการตอบคําถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณปรมาณู
อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
อนุกรรมการพิจารณาความตองการของประเทศไทยทาง
พลังงานปรมาณู
อนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาผังดําเนินงานของคณะ
กรรมการฯ
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
General Nuclear Engineering
อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

ม.จ. จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธ

อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

ดร. มาลินี จามิกร

อนุกรรมการวาดวยการวิจัย

เลขาธิการพลังงานแหงชาติ

ประธานอนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาย นิธิพัฒน ชาลีจันทร

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาวาอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาวาอากาศเอกวิมล วิริยวิทย

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาย อํานวย พูนพิพัฒน

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

นาย พิเศษ

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

ปตตะพงษ

ศ. อรุณ สรเทศน

อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน Civil
Engineering
สุกัญญา จันทรมงคล
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รายนาม

หนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง

ศ. อรุณ สรเทศน (ตอ)

อนุกรรมการวาดวยอุปทวเหตุเกี่ยวกับการแผรังสี

นาย เปา ขําอุไร

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน

ดร. ประสม สถาปตานนท

นพ. ตระกูล เลขะวัตต

อนุกรรมการวาดวยการพลังงาน
อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
ประธานอนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและ
เภสัชกรรม
อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นาวาอากาศโทระวิง สมบูรณวณิชย

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นพ. รมไทร สุวรรณิก

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นพ. วีกูล วีรานุวัตติ์

อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับคณะผูสังเกตการณของ
ทบวงการฯ
อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

พญ. ตวันสุรวงศ บุนนาค

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

พ.ท.ประเดิม พิชผล

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นท. อรุณ รัตนรังสี

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

ศ. จําลอง สุวคนธ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นาง ศศี ปนยารชุน

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นพ. กมล เพ็งศรีทอง

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นพ. ประสิทธิ์ บุณยพยัคฆ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

นพ. เฉลิม บูรณะนนท

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

ดร. ชะลอ โสฬสจินดา

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

หลวงพิณพากยพิทยเภท

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการแพทยและเภสัชกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธานอนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ศาสตราจารยหลวงสมานวนกิจ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

หลวงศรีสมรรถวิชากิจ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. พิศ ปญญาลักษณ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. สละ ทศานนท

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. บรรเจิด พลางกูร

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

คณบดีคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล

สุกัญญา จันทรมงคล

๙

กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ

รายนาม

หนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง

ดร. กมล ชาญเลขา

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. อรรถ นาครทรรพ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. กําแหง พลางกูร

ดร. เล็ก ธนสุกาญจน

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
อนุกรรมการรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
อนุกรรมการตอนรับและเจรจากับคณะผูสังเกตการณของ
ทบวงการฯ
อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

ดร. ภักดี ลุศนันทน

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย สุขุม ถิระวัฒน

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย เชิดชาย อมาตยกุล

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย อรุณ ทรงมณี

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย บรรเจิด คติการ

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย พนม สมิตานนท

อนุกรรมการวาดวยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

นาย วิชัย หโยดม

อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
อนุกรรมการวาดวยอุปทวเหตุเกี่ยวกับการแผรังสี

นาย ทองระคน บุญเสรฐ

อนุกรรมการพิจารณาความตองการของประเทศไทยทาง
พลังงานปรมาณู
อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Civil Engineering
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
General Nuclear Engineering
อนุกรรมการประสานงานกับบริษทั Curtiss-Wright Corp.
(ชุดแรก)
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Electrical Engineering
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
General Nuclear Engineering

นาย ทองระคน บุญเสรฐ (ตอ)

นาย แสงอรุณ รัตตกสิกร
น.ต. ไกรวุฒิ สุขกิจบํารุง ร.น.

สุกัญญา จันทรมงคล

๑๐

กอนจะถึง 2504 ตอน รายนามคณะกรรมการ
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ร.อ. ปุณมี ปุณศรี

กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Mechanical Engineering
อนุกรรมการวาดวยอุปทวเหตุเกี่ยวกับการแผรังสี

ร.อ. ม.ร.ว. โสภาคยพงศ เกษมสันต

กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Electrical Engineering
กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ
ควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ผูควบคุมการกอสรางอาคารเครื่องปฏิกรณปรมาณูดาน
Mechanical Engineering

นาย วิฑูรย หงษสุมาลย

ที่มา

- รายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2598 -เมษายน 2504. สํานักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. อัดสําเนา
--------------------------------------

สุกัญญา จันทรมงคล

