การประชุมเชิงแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวสําหรับภาคส่วนการพัฒนาประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
จังหวัด
ลําดับที่
1 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกนกพร เจริญฤทธิ์

2 กรุงเทพ

นายคงกริช พงษ์พัชร์

3 กรุงเทพ

นางสาวจริยา บุญญวัฒน์

4 กรุงเทพ

นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง

5 กรุงเทพ

นางสาวจีราภา อินธิแสง

6 กรุงเทพ

รศ.ดร.จุรี วิจติ รวาทการ

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

โครงการเพิม่ ศักยภาพการปรับตัวของชุมชน
ชายฝั่ง ฯ สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
ผอ.ส่วนวิชาการและส่วนอํานวยการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
สิ่งแวดล้อม
10400
รองศาสตร์จารย์ทปี่ รึกษาด้าน
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
บรรยากาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / กองจัดการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
คุณภาพอากาศและเสียง สํานัก
ตึกสํานักการโยธา กทม.2
สิ่งแวดล้อม กทม.
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
เศรษฐกร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ผู้จัดการโครงการ INCA / โครงการ
เพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชน
ชายฝั่ง ฯ

ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 08-3999-1879
Fax :
E-Mail : kanokpornphuket@gmail.com
Tel : 0-2278-8604
Fax : 0-2265-6135
E-Mail : kongkit.p@gmail.com
Tel : 02-218-9465
Fax : 02-251-9416
E-Mail : jariya@start.orr.th
Tel : 0-2245-6092
Fax : 0-2246-8114
E-Mail : jarupong_p16@hotmail.com
Tel : 0-2579-6580
Fax : 0-2579-0627
E-Mail :

Tel :
Fax :
E-Mail :
1

จังหวัด
ลําดับที่
7 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

นางสาวจอมกมล ปอสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ
/ กรมพัฒนาที่ดิน

8 กรุงเทพ

นางสาวฉัตรระพี ประดิษฐ์สาร

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการ
/ กรมการท่องเทีย่ ว

9 กรุงเทพ

นายชัยณรงค์ โชติวรรธณวนิช

วิศวกรโยธาชํานาญการ
/ กองแผนงานและประสาน
สาธารณูปโภค สํานักงานสํานักการ
โยธา
หัวหน้าส่วน (ระดับ 6) / สํานัก
นวัตกรรมไม้เศรษกิจ (ออป.)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

10 กรุงเทพ

นายณรงค์ชัย ชลภาพ

11 กรุงเทพ

นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ / กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

12 กรุงเทพ

นายณรงค์ชัย ทองรัตน์แก้ว

วิศวกรเครือ่ งกลชํานาญการ / ฝ่าย
วิศวกรรมบริกร โรงพยาบาล
รามาธิบดี

13 กรุงเทพ

นางสาวดวงกมล รัชชะกิตติ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย AEC และกฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ

14 กรุงเทพ

นายถนัด เกิดงาม

15 กรุงเทพ

นายธงชัย บุณยโชติมา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชํานาญการ / กรมส่งเสริม
การเกษตร
คณะกรรมการประเด็นทางการค้า

ที่อยู่หน่วยงาน
กรมพัฒนาทีด่ ิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
กรมการท่องเที่ยว
เลขที่ 154 ถนนพระราม 4
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
สํานักงานสํานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพ 2
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่ 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ 10100
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพ 10300
โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สภาหอการค้าไทย
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16
ถนนพัฒนาการ 58 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
10250
กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สภาหอการค้าไทย
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16 ถนนพัฒนาการ 58

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 0-2579-0752
Fax : 0-2579-0752
E-Mail :
Tel : 0-2219-4010 ต่อ 702 , 08-1849-3045
Fax : 0-2219-1925
E-Mail : chatkapeepraditsarn@hotmail.com
Tel : 0-2240-1050
Fax : 0-2246-7943
E-Mail :
Tel : 0-2282-4617
Fax : 0-2282-4617
E-Mail :
Tel : 0-2637-3322
Fax : 0-2213-2204
E-Mail : nutthawattra@gmail.com
Tel : 08-5126-4093
Fax : 0-2201-1184
E-Mail : narangcmai@gmail.com
Tel : 0-2622-1860 ต่อ 446
Fax : 0-2622-1883
E-Mail : katekopoo6@hotmail.com
Tel : 0-2940-6057
Fax : 0-2940-6057
E-Mail : agrodev_stg@hotmail.com
Tel : 0-2622-1860 ต่อ 446
Fax :
2

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
E-Mail :

สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพ
ศาลาว่าการกรุงเทพ 2 (ดินแดง)
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ /
สภาบันวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สถาบันวิจัยยาง
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจุจักร กรุงเทพ
10900
ประธานคณะกรรมการประเด็นทาง สภาหอการค้าไทย
การค้า / สภาหอการค้าฯ
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16
ถนนพัฒนาการ 58 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
10250
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / กองจัดการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สํานัก
คุณภาพอากาศและเสียง
สิ่งแวดล้อม กทม. ตึกสํานักการโยธา กทม.2
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

Tel : 0-2245-4476
Fax : 0-2245-4476
E-Mail :
Tel : 08-9590-4383
Fax : 0-2561-4744
E-Mail : nan_nnupaporn@yahoo.com
Tel : 0-2622-1860 ต่อ 446
Fax :
E-Mail :

นางสาวปิยพร เป็กขัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ โครงการ
GIZ

21 กรุงเทพ

ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

Tel : 08-4717-7245
Fax : 0-2561-2009
E-Mail :
piyaporn.pekked@giz.de
Tel :
Fax :
E-Mail :

22 กรุงเทพ

ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา / สภาหอการค้าไทย

23 กรุงเทพ

นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /
กรมทรัพยากรน้าํ

16 กรุงเทพ

นายธีรยุทธ คุณมาก

17 กรุงเทพ

นางสาวนิภาภรณ์ ชูสีนวล

18 กรุงเทพ

นายบัณฑูร วงศ์สลี โชติ

19 กรุงเทพ

นางสาวปัญญลัลน์ ถาวรรัฐ

20 กรุงเทพ

วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร / สํานักการ
ระบายน้ํากรุงเทพ

โครงการ GIZ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สถาบันคลังสมองของชาติ.
ชั้น 22B อาคารมหานครยิปซั่ม
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สภาหอการค้าไทย
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16
ถนนพัฒนาการ 58 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
กรมทรัพยากรน้าํ
เลขที่ 180/3 ถนนพระราม 6 ซอย 34

Tel : 0-2246-341
Fax : 0-2246-8114
E-Mail : tnatasorn@yahoo.com

Tel : 0-2622-1860 ต่อ 446
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2271-6280
Fax : 0-2271-6880
3

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

E-Mail :

24 กรุงเทพ

นายพงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา

อาจารย์ ดร. / อาจารย์ประจํา
ภาควิชาชีววิทยา คณวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 104 อาคารคลุ้ม วัชโลบล ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา ฯ ถนนพญา
ไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Tel : 0-2218-5360
Fax :
E-Mail :dpongchai@hotmail.com

25 กรุงเทพ

นายพิชญ์ เจริญชัย

ผู้บริหารทีมศูนย์วจิ ัยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Tel : 08-1877-7889
Fax : 0-2281-4731
E-Mail : pichbaac@gmail.com

26 กรุงเทพ

นางพิชญา ลงกลิกานนท์

สํานักพัฒนาบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสติ กรุงเทพ
10300
สํานักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เลขที่ 92 พหลโยธิน สามเสน กรุงเทพ 10540

27 กรุงเทพ

นายพิสบุษ์ จัตวาพรวนิช

นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ชํานาญการ
พิเศษ / กรมทรัพยากรน้ํา

28 กรุงเทพ

นายพิเชฐ สุนทรโยธิน

ที่ปรึกษา / หอการค้าไทย

29 กรุงเทพ

นางสาวเพชรรัตน์ เวฬุดามกุล

อาจารย์ / หมู่เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

Tel : 0-2271-6000 ต่อ 6818
Fax : 0-2298-6617
E-Mail : pitsabu@yahoo.com
Tel : 0-2722-7667
Fax :
E-Mail : pctstu@hotmail.com
Tel : 0-2913-2424 ต่อ 194
Fax : 0-2193-2424 ต่อ 194
E-Mail :

30 กรุงเทพ

นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ

31 กรุงเทพ

นายภุมรินทร์ เตาวโรดม

นักวิชาการป่าไม้ชาํ นาญการพิเศษ /
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ (ฝ่ายวิจัย) ศูนย์
จัดการความรูด้ ้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

กรมทรัพยากรน้าํ
เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สาม
เสน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หอการค้าไทย
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16
ถนนพัฒนาการ 58 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ
กรุงเทพ 10800
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพ
10900
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศฯ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5 ถนนอังรีดนู ังค์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0-2265-6178
Fax : 0-2265-6180
E-Mail :

Tel : 0-2561-0777
Fax :
E-Mail : pladpala@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
4

จังหวัด
ลําดับที่
32 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล
นายมณฑล เพชรมณี

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศฯ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5 ถนนอังรีดนู ังค์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรมการท่องเที่ยว
เลขที่ 154 ถนนพระราม 4
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สํานักสิ่งแวดล้อมภาค กทม.
ตึกสํานักการโยธา กทม.2
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น
5 ถนนอังรีดูนังค์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ห้อง 104 อาคารคลุ้ม วัชโลบล ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา ฯ
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
สํานักการระบายน้ํากรุงเทพ
เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
สํานักผังประเทศและผังภาค
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 224 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) ชั้น9
อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

33 กรุงเทพ

นางสาวมนันยา เจริญยศ

34 กรุงเทพ

นางสาววรุณกาญจน์ ฐิติธรรมาภรณ์

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการ
/ กรมการท่องเทีย่ ว

35 กรุงเทพ

นายวรพงค์ บิลลี่

36 กรุงเทพ

นายวัชรพงษ์ น้อยหมื่นไวย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง สํานัก
สิ่งแวดล้อม กทม.
ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์จดั การความรู้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

37 กรุงเทพ

นายวุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ

นิสิตปริญญาเอก / ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา ฯ

38 กรุงเทพ

นางสาวศิรลิ ักษณ์ ลีระศิริ

39 กรุงเทพ

คุณรังสฤษฎ์ ศรีเมือง

นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ
พิเศษ / สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพ
กรมโยธิการและผังเมือง

40 กรุงเทพ

นายราชัย ชลสันธุส์ งครามชัย

ที่ปรึกษา/สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 08-1430-9096
Fax : 0-2329-8507
Email : kkmontho@kmitl.ac.th
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2219-4010 ต่อ 702
Fax : 0-2219-1925
E-Mail :
Tel : 08-9698-1008
Fax : 0-2246-8114
E-Mail : bombilly@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2218-5360
Fax :
E-Mail : Wuthiwong.Wi@student.chula.ac.th
Tel : 0-2247-4473
Fax : 0-2247-4476
E-Mail : sklee_1967@hotmail.com
Tel : 0-2201-8043
Fax :
E-Mail :rangsaritster@gmail.com
Tel : 0-2143-9202
Fax :
E-Mail :
5

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

41 กรุงเทพ

คุณรยา มุตตารักษ์

42 กรุงเทพ

นายฤิทธิรงษ์ วรรธนะเจริญกุล

43 กรุงเทพ

นางสาวละคร มูลแวง

44 กรุงเทพ

นางสาวลาวัลย์ จันทร์อัมพร

45 กรุงเทพ

รองศาสตราจารย์สมพร อัศวิลานนท์

46 กรุงเทพ

นายสมโพช พิศาภาคย์

47 กรุงเทพ

นายสมชาย รุ่งนพรัตน์

48 กรุงเทพ

นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์

49 กรุงเทพ

นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพ 10210
อาจารย์ / วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ
ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /
และสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2143/1 ถนนพหลโยธิน
ชํานาญการ / กองแผนงาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
กรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
/ สถาบันวิจัยพื้ชสวน กรมวิชาการ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพ
10900
เกษตร
นักวิชาการอาวุโส / สถาบันคลัง
สถาบันคลังสมองของชาติ. ชั้น 15 อาคารมหา
สมองแห่งชาติ
นครยิปซั่ม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ / สํานักงานปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
วิศวกรไฟฟ้า / ฝ่ายวิศวกรรมบริกร โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค
/ รีคอฟ
เอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) ตู้ ปณ. 1111
ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว
เขตจุตจักร กรุงเทพ 10900
นักผังเมืองชํานาญการ/สํานักผัง
สํานักผังเมืองกรุงเทพ
เมืองกรุงเทพ
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรงั สิต
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

Tel : 08-3217-1087
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2278-8646
Fax : 0-2278-8647
E-Mail :
Tel : 0-2940-6026
Fax : 0-2940-6026
E-Mail : lakorm@hotmail.com
Tel : 0-2549-0583
Fax :
E-Mail : lawan_02@hotmail.com
Tel : 08-1274-0119
Fax : 0-2640-0465
E-Mail : somporn@knit.or.th
Tel : 08-40007-1961
Fax : 0-2271-1432
E-Mail :
Tel : 08-6505-3840
Fax : 0-2201-1184
E-Mail : somcharrm@gmail.com@gmail.com
Tel : 08-9788-6913
Fax : 0-2561-4880
E-Mail : somying@recoftc.org
Tel : 0-2354-1276
Fax : 0-2394-1276
E-Mail :
6

จังหวัด
ลําดับที่
50 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุกญ
ั ญา ใจชื่น

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

คณะกรรมการประเด็นทางการค้า

สภาหอการค้าไทย
เลขที่ 277 ซอยเอื้อสุข 16
ถนนพัฒนาการ 58 เขตสวนหลวง กรุงเทพ
วิศวกรสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ สํานักการระบายน้ํากรุงเทพ
/ สํานักงานจัดการคุณภาพน้าํ สํานัก เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
การระบายน้ํา กรุงเทพ
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP)
อาคาร United Nations ชั้น 12
ราชดําเนินนอก กรุงเทพ 10300
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

51 กรุงเทพ

นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์

52 กรุงเทพ

คุณสุธาริน คูณผล

53 กรุงเทพ

นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

54 กรุงเทพ

นางสุมลมาลย์ จงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ / กรมพัฒนาที่ดิน

55 กรุงเทพ

ดร.สถาพร ใจอารีย์

ผอ.กลุม่ วิจัยฯดินเสื่อมโทรม/กรม
พัฒนาที่ดิน

56 กรุงเทพ

นายสุวรรณ พิทักษ์สินทร

นักวิทยาศาสตร์ชาํ นาญการพิเศษ /
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

57 กรุงเทพ

นางสุวรรณา รุ่งรุง่ เรือง

58 กรุงเทพ

นายอดิศร จําปาทอง

ผู้อํานวยการ กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง สํานักสิ่งแวดล้อม
กทม.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ /
กรมชลประทาน

กรมพัฒนาทีด่ ิน
เลขที่ 2003/161 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
กรมพัฒนาทีด่ ิน
เลขที่ 2003/61ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สํานักสิ่งแวดล้อม กทม. ตึกสํานักการโยธา
กทม.2 เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
หสํานักบริหารจัดการน้าํ และอุทกวิทยา กรม
ชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวง
นครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 0-2622-1860 ต่อ 446
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2247-4473
Fax : 0-2247-4476
E-Mail :
Tel : 081-807-5488
Fax :
E-Mail : sutharin.koonphol@undp.org
Tel : 08-1611-1070,08-4120-1144
Fax : 0-2260-2068
E-Mail :
Tel : 0-2579-07-52
Fax : 0-2549-0752
E-Mail :
Tel : 0-2579-1103
Fax : 0-2579-1103
E-Mail :
Tel : 0-2561-0777
Fax :
E-Mail : suwanpita@hotmail.com
Tel : 0-2246-0341
Fax : 0-2246-9114
E-Mail : suwanna@hotmail.com
Tel : 0-2669-2019
Fax : 0-2241-0955
E-Mail : adisorn_eng@hotmail.com

7

จังหวัด
ลําดับที่
59 กรุงเทพ

นายอนันต์ ตรงต่อศักดิ์

วิศวกรชํานาญการพิเศษ / กรม
ทรัพยากรน้าํ

60 กรุงเทพ

ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์

ผู้อํานวยการเฉพาะด้านธรณีวิทยา
ระดับสูง

61 กรุงเทพ

นายอรวิทย์ เหมะจูฑา

รอง ผอ. สํานักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร

62 กรุงเทพ

คุณอรอุมา ตันติสุริยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

63 กรุงเทพ

นายอาทร สุทธิกาญจน์

64 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

กรมทรัพยากรน้าํ
เลขที่ 257 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ์ เขตประนคร กรุงเทพ 10400
เลขที่ 26 ซอยงามวงศ์วาน 54
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ
10900
สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพ เลขที่ 44
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง กรุงเทพ 10400
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร
มหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Tel : 08-9141-5305
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2793-1012
Fax : 0-2793-1016
E-Mail : aranya@dgr.go.th
Tel : 0-2354-1201
Fax : 0-2354-1205
E-Mail : oravit1@gmail.com
Tel : 08-0303-6473
Fax :
E-Mail : onouma@gmail.com

หัวหน้าฝ่ายโครงการเงินช่วยเหลือ /
สํานักบริหารโครงการ กรม
ชลประทาน

สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
เลขที่ 811 แขวงถนนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

Tel : 08-3115-7774
Fax : 0-2243-6963
E-Mail : asut1030@gmail.com

นางสาวไอลดา ยาท้วม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ /
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tel : 0-2265-6683
Fax : 0-2265-6684
E-Mail : ai_jang@hotmail.com

65 นนทบุรี

นางสาวกรวิภา ปุนณศฺริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ /
กองประเมินผลกระทพสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

66 นนทบุรี

นายจักรี ศรีแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ /
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ตําบลตลาดขวัญ ถนนติวา
นนท์ อําเภอเมือง
นนทบุรี 11000
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ตําบลตลาด

Tel : 0-2590-4349
Fax : 0-2590-4356
E-Mail : pun_pun7@hotmail.com
Tel : 08-1975-9691
Fax : 0-2591-8818
E-Mail : pom_kku@hotmail.com
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

67 นนทบุรี

นายชาญชัย กิจเจริญ

68 ปทุมธานี

นายธงรบ โตจินดา

69 ปทุมธานี

นายรัฐ เรืองโชติวทิ ย์

70 สมุทรปราการ

นางสาวดาราณี คงกลิ่น

71 สมุทรปราการ

นางปิยวรรณ หัสดี

72 สมุทรปราการ

นางสาวพัชรพร นําตระกูลพัฒนา

73 สมุทรปราการ

นางสาววราพรรณ ผลโพธิ์

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

วิศวกรระดับ 10 / การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่หน่วยงาน
ขวัญ ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง นนทบุรี
11000
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53
หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย
อําเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตําบล
คลองห้า อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรปราการ
ศาลาประชาคมสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 10270
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
นักวิชาการประมงชํานาญการ /
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าว ตอนบน (สมุทรปราการ)
เลขที่ 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16
ไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ/ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สมุทรปราการ 21/15-16 ถนนสุขุมวิท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง สมุทรปราการ
สิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคมสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง สมุทรปราการ
10270

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

Tel : 08-1170-5151
Fax :
E-Mail : lexlex2010@hotmail.com
Tel
Fax: 025779000
E-Mail : tojinda1718@yahoo.com
Tel : 025774182 ต่อ 1328 , 0813066407
Fax : 025771138
E-Mail : rath10@yahoo.com
Tel : 0-2395-1823 ถึง 24 ,
0-2395-1726
Fax : 0-2395-2552
E-Mail :
Tel : 0-2816-7636
Fax : 0-2816-7636
E-Mail : umdecdof@yahoo.com
Tel : 0-2380-1169
Fax : 0-2380-1169
E-Mail :
Tel : 0-2395-1823 ถึง 24 , 0-2395-1726
Fax : 0-2395-2552
E-Mail :
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จังหวัด
ลําดับที่
74 สมุทรปราการ

นาวาเอกสมมาตร์ เนียมนิล

โรงเรียนนายเรือ

เลขที่ 204 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

75 เชียงใหม่

นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ

อาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริม
เผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง เชียงใหม่
50200

76 เชียงใหม่

นายพลชัย กลิ่นขจร

นักอุทกวิทยาชํานาญการ / กรม
ชลประทาน

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคเหนือ
ตอนบน

77 เชียงใหม่

นางสาววีรกานต์ เก่งกาจ

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอ
เมือง เชียงใหม่ 50200

78 เชียงใหม่

นางสาวอังคณา ตาเสนา

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอ
เมือง เชียงใหม่ 50200

79 เชียงใหม่

นายอภิวัฒน์ ภูมิไชสง

80 เชียงใหม่

Dr.Louis Lable

81 น่าน

นายคมสัน กิสิทธิสาตร์

วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ สํานักชลประทาน ที่ 1 กรมชลประทานที่ 1
กรมชลประทาน
สํานักชลประทาน ที่ 1 กรม
เลขที่ 27 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ชลประทาน
ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50300
DIRECTOR / UNIT FOR SOCIAL UNIT FOR SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL RESEARCH, No.239
AND ENVIRONMENTAL
HUAY KAEW RD, CHIANG MAI 50200,
RESEARCH, CHIANG MAI
THAILAND
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ / สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
น่าน เลขที่ 92
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนมหาวงศ์ ตําบลในเวียง

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 024753986
Fax :
E-Mail : sniemnil@gmail.com
Tel : 081-7165105
Fax : 053-210000
E-Mail : Lbudsara@gmail.com

Tel : 0-5324-8925
Fax : 0-5326-2863
E-mail : kphonchai@gmail.com
Tel : 0810346535
Fax :
E-Mail :
Tel : 053942202 ,0835784605
Fax :
E-Mail : angkana_nana@hotmail.com
Tel : 0-5324-5081
Fax : 0-5324-6714
E-mail : apiwat4317@gmail.com
Tel : 08-1892-9647
Fax : 0-5326-3215
E-Mail : LLEBEL@LOXINFO.CO.TH
Tel : 0-5471-0136
Fax : 0-5471-0136
E-Mail :
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

จังหวัดน่าน

อําเภอเมืองน่าน น่าน 55000

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

82 พิษณุโลก

คุณจําลอง ทองเชื้อ

องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา
/ พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา
อําเภอบางระกํา พิษณุโลก 65140

Tel :
Fax :
E-Mail :

83 พิษณุโลก

นายภิรมย์ อ่อนเส็ง

84 พิษณุโลก

คุณสงัด มายัง

หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ / คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา
/ พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธ์ อําเภอเมือง
พิษณุโลก 65000
องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา อําเภอ
บางระกํา พิษณุโลก 65140

85 แพร่

นางมยุรี ผลดีประสิทธิ์

86 อุตรดิตถ์

นางสาวมณหิรา ธรรมาภิมุข *

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ /
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบตั ิ
การ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แพร่ เลขที่ 140 ถนนยันตรกิจโกศล
ตําบลป่าเมต อําเภอเมือง แพร่ 54000
สํานักงานเกษตรอุตรดิตถ์
อําเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000

87 ขอนแก่น

นายชัชวาล อัยยาธิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง ขอนแก่น 40002

88 ขอนแก่น

นายเชาวลิต อินทรเศียร

89 ขอนแก่น

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ

90 ขอนแก่น

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม / คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
/ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น
ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น /
สํานักชลประทานที่ 6 กรม
ชลประทาน
ผอ.สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 /
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
(ขอนแก่น)

Tel : 0-5596-2757
Fax : 0-5596-2750
E-Mail : phromo@nu.ac.th
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-5451-1637
Fax : 0-5451-1637
E-Mail : mayuree48@hotmail.co.th
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-4320-2571
Fax : 0-4320-2571
E-Mail : chapig@kku@ac.th
Tel : 0-4326-1000
Fax : 0-4326-1088
E-Mail : paco_kkn@opsmoac.go.th
Tel : 0-4333-4087
Fax : 0-433-4087
E-Mail : songkit34@gmail.com
Tel : 0-43324-6668
Fax : 0-4324-3913
E-Mail :

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น เลขที่
343 หมู่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตําบลท่า
พระ อําเภอเมือง ขอนแก่น 40260
โครงการชลประทานขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ขอนแก่น
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น )
เลขที่ 119 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ขอนแก่น
40000
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

91 ขอนแก่น

ดร.วิเชียร เกิดสุข

นักวิชาการ/อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

92 ขอนแก่น

นายอนุวัชร โพธินาม

ผู้อํานวยการ สถานีพัฒนาที่ดิน/
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

93 ขอนแก่น

นางอาภาภรณ์ กระจายกลาง

94 ชัยภูมิ

นายพงษ์ชัย สาวะรีพล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ / สํานักงานเศรษฐกิจ
เกษตรภาค 4
นักบริหารงานช่าง 7 / องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 5
ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง
ขอนแก่น
สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร เขต 4 (ขอนแก่น)
ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง ขอนแก่น 4026

95 นครราชสีมา

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

96 นครราชสีมา

นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์

97 นครราชสีมา

นายนฤพล สีลวานิช

98 นครราชสีมา

คุณบุญช่วย เลิกชัยภูมิ

99 นครราชสีมา

นางเวทิน พุ่มอินทร์

องค์การบริหารส่วนชัยภูมิ
ถนนองค์การฯ สาย 1 ตําบลในเมือง
อําเมือง ชัยภูมิ 36000
รองอธิบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อําเภอเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นครราชสีมา 30000
อีสาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศาลากลางนคราชสีมา ชั้น 3
ถนนมหาดไทย อําเภอเมือง นครราชสีมา
30000
วิศวกรโยธาชํานาญการ / สํานักงาน สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 5
ทรัพยากรน้าํ ภาค 5 นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช เลขที่ 47 ถนนราชสีมา-โชค
ชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
นครราชสีมา 30000
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหลื่อม
เหลื่อม / นครราชสีมา
ตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม
นครราชสีมา 30350
เจ้าหน้าที่ปา่ ไม้อาวุโส / สนง.ทส.
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นครราชสีมา
นครราชสีมา ศูนย์ทรัพยากรน้าํ บาดาลภาค 1
หัวหน้าศูนย์ เลขที่ 87 ราชสีมา-ปักธงชัย

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel :
Fax :
E-Mail : vich_ke@kku.ac.th
Tel : 0-4324-5595
Fax : 0-4324-6759
E-Mail :kkn01@ldd.go.th
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-7255-6695
Fax : 0-4482-1838
E-Mail : psaasp2@gmail.com
Tel : 0-4423-3053
Fax : 0-4425-9538
E-Mail :
Tel: 044-253-633
Fax:044-253-206
E-Mail : paco_nma@moac.go.th
Tel : 0-4492-0256 ต่อ 500
Fax : 0-4492-0254
E-Mail : Enginapon2007@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-4421-4377
Fax : 0-4421-4908
E-Mail : waythin@hotmail.com
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

100 หนองบัวลําภู

นางขนิษฐา โกวิทยาญ

101 เพชรบูรณ์

นายจักรพงษ์ ทองเปลว

102 มุกดาหาร

นายวรายุทธ สงวนพวก

103 มุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา

104 ร้อยเอ็ด

นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ

105 เลย

ว่าที่ร้อยตรี ตรีวุฒิ ฮังโยธา

106 สกลนคร

นายชุมพล เจียมวิไล

107 สุรินทร์

นายสุขสมหวัง สุวงศ์

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์หนองบัวลําภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ / สํานักงานเกษตรและ ศาลากลางหนองบัวลําภู ชั้น 3
ตําบลลําภู อําเภอเมือง หนองบัวลําภู 39000
สหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู
เจ้าหน้าที่ปา่ ไม้ชํานาญการ /
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์
สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตึกหอประชุม
หลัง) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000
เลขานุการ องค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วนมุกดาหาร บริเวณศูนย์
จังหวัดมุกดาหาร
ราชการ ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมือง
มุกดาหาร 49000
ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนมุกดาหาร บริเวณศูนย์
จังหวัดมุกดาหาร
ราชการ ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมือง
มุกดาหาร 49000
ผอ.สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด / สํานักงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอ็ด เลขที่ 162
ถนนสุริยเดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน/
โครงการชลประทานเลยเลขที4่ 71ถนนเลยโครงการชลประทานเลย
ด่านซ้ายตําบลกุดป่อง
อําเภอเมือง เลย 42000
ผอ.สนง.ทสจ.สกลนคร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สกลนคร เลขที่ 1876 ถนนสุขเกษม
ตําบลธาติเชิงลม อําเภอเมือง สกลนคร
47000
นายช่างโยธา 7ว / กองช่าง องค์การ องค์การบริหารส่วนสุรินทร์
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

Tel : 0-4231-6704
Fax : 0-4231-6704
E-Mail : paco_nbp@opsmoac.go.th
Tel : 0-5672-9786 / Fax : 0-5672-9787 / E-Mail :

Tel : 0-4261-1669
Fax : 0-4261-1423
E-Mail :
Tel : 0-4261-1669
Fax : 0-4261-1423
E-Mail :
Tel : 0-4351-1561
Fax : 0-4351-3043
E-Mail :
Tel : 0-4281-1111
Fax : 0-4287-2720
E-Mail :
Tel : 0-4271-3432
Fax : 0-4271-3432
E-Mail :
Tel : 0-4452-0658
Fax : 0-4452-0658
E-Mail :
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จังหวัด
ลําดับที่
108 อุบลราชธานี

นายเจษฎา โทศิริกุล

109 ปราจีนบุรี

คุณนุชจรีย์ ยิ้มสาลี

110 เพชรบุรี

นางจรูญศรี ไกรเพชร

องค์การบริหารส่วนตําบล
ถ้ํารงค์ จังหวัดเพชรบุรี

111 เพชรบุรี

นายปรีชา อินทร์ปรุง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบต้ ิการ /
สนง.ทสจ.เพชรบุรี

112 เพชรบุรี

นายยุทธวัชร กายเพชร

องค์การบริหารส่วนตําบลบําหรุ
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

113 นครศรีธรรมราช

นายธงชัย ขนาบแก้ว

114 นครศรีธรรมราช

นางสาวพรรณี จิตมานะ

ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม / มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
หัวหน้าคณะทํางานโครงการ INCA /
สถานีกาชาดสิรินธร

115 นครศรีธรรมราช

นางสาวเยาวเรศ เสียงลิบ

เจ้าหน้าที่โครงการ INCA / สถานี
กาชาดสิรินธร

116 นครศรีธรรมราช

นางสาวอัญรัตน์ สรรเสริญ

เจ้าหน้าที่โครงการ INCA / สถานี
กาชาดสิรินธร

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

วิศวกรชลประทานชํานาญการ /
สํานักชลประทานที่ 7 กรม
ชลประทาน
ผู้ประสานงานโครงการ GIZ / สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สํานักชลประทานที่ 7 เลขที่ 3/6 ถนนแจ้ง
สนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง อุบลราชธานี
54000
โครงการ Eco-Best (GIZ) สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เลขที่ 498/1 ถนน
หน้าเมือง
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง ปราจีนบุรี
25000

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพชรบุรี เลขที่ 87 หมู่ 1 ตําบลไร่สม้ อําเภอ
เมือง เพชรบุรี 76000
เลขที่ 34 หมู่ 6 ตําบลตําหรุ
อําเภอบ้านลาด เพชรบุรี 76150

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตําบลไทยบุรี
อําเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
สถานีกาชาดสิรินธร
เลขที่ 135 หมู่ 8 ตําบลหนองหงส์
อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
สถานีกาชาดสิรินธร
เลขที่ 135 หมู่ 8 ตําบลหนองหงส์
อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
สถานีกาชาดสิรินธร
เลขที่ 135 หมู่ 8 ตําบลหนองหงส์
อําเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 08-1266-0891
Fax : 0-4524-5324
E-Mail : jedsada_8@hotmail.com
Tel : 08-5366-5252
Fax :
E-Mail : nuchjaree.yimsaree@giz.de
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-3242-5028
Fax : 0-3242-5802
E-Mail :
Tel : 08-9022-4480
Fax :
E-Mail : nop.gutphet@gmail.com
Tel : 0-7567-2317
Fax : 0-7564-2933
E-Mail :thongchai.ka@wu.ac.th
Tel : 08-1957-4896
Fax : 0-7530-2119
E-Mail : pchitmana@yahoo.com
Tel : 08-1978-3370
Fax : 0-7530-2119
E-Mail : unyarat.inca@gmail.com
Tel : 08-7797-1017
Fax : 0-7530-2119
E-Mail : unyarat.inca@gmail.com
14

จังหวัด
ลําดับที่
117 ตรัง

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

นายจักรินทร์ สังข์ชุม

หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง

118 ตรัง

นายสมคิด สังขมณี

119 พัทลุง

นายชุติวัฒน์ ศรทอง

120 ภูเก็ต

นายไชยผดุง พรหมสวัสดิ์

ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดตรัง / สภาเกษตรกรแห่งชาติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตลาด อ.ต.ก. อําเภอเมือง
ตรัง 92000
ผอ.สนง.ทรัพยากรรรมชาติและ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและวิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
พัทลุง ถนนราเมศวร์
ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง พัทลุง 92000
ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต/สนง.ทสจ.ภูเก็ต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 478 ถนนภูเก็ต อําเภอเมือง ภูเก็ต

121 ระนอง

นางสาวศุภลักษณ์ เสถียรวุฒกิ ุล

122 สุราษฎร์ธานี

นางสาวอาภรณ์รตั น์ ทองนพคุณ

123 สงขลา

นางจินตวดี พิทยเมธากุล

124 สตูล

นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม

125 อุตรดิตถ์

นางสุพิน อากาศเย็น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ / องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

126 อุตรดิตถ์

นางนงลักษณ์ ปัญญเษกนา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ / องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ / สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระยอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ /
สนง.ทส.จ. สุราษฎรานี
ผอ.สนง.ทสจังหวัดสงขลา /
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
ประธานสภาเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตรัง
ถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง ตรัง

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ระยอง
ศาลากลังระนอง ชั้น 5 ถนนเพชรเกษม
ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง ระนอง 85000
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สุราษฎรานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้น 5 ถนนดอนนก อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สงขลา เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง
อําเภอเมือง สงขลา 90000
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์สตูล
ศาลากลางสตูล ชัน้ 3 อําเภอเมือง
สตูล 91000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อําเภอเมือง

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 0-7521-8262
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-1797-6219
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-7484-0823
Fax : 0-7484-0822
E-Mail :
Tel : 08-1931-4815
Fax : 0-7621-1067
E-Mail :
Tel : 0-7780-0154
Fax : 0-7780-0157
E-Mail :
Tel : 08-6660-2249
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-7431-1579
Fax : 0-7432-7428
E-Mail : songkhla.org@mnre.mail.go.th
Tel : 0-7472-3113
Fax : 0-7472-3112
E-Mail :
Tel : 0-5541-7748
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-5541-1988
Fax :
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ / สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเลย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
เลขที่ 37/1 ถนนนกแก้ว ตําบลกุดป่อง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
อําเภอเมือง เลย 42000
อาสาพิทักษ์อากาศ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพ

127 เลย

นางสาวอัคริมา หวานฉ่ํา

128 กรุงเทพ

นางสาวทองคํา พันธุ์พฤกษ์

129 สงขลา

นายชินาธิป จันทร์นวล

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส /
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

130 ตรัง

นายสิทธิ หลีกภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

131 นครศรีธรรมราช

นายอุดร เสนากัส

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

132 กรุงเทพ

นายประเทือง ปัญจมะวัตุ

สํานักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เลขที่ 103 หมู่ 11
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง นครราชสีมา
80000
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย
กรุงเทพมหานคร

133 กรุงเทพ

นายสมัคร ปลืม้ สุวรรณ

สํานักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย
กรุงเทพมหานคร

สํานักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย
กรุงเทพมหานคร

134 อุบลราชธานี

นายธัญญา เนติธรรมกุล

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนอุปราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี 34000

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสงขลา
เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตําบลบ่อยาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อําเภอเมือง ตรัง 92000

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
E-Mail :
Tel : 08-3560-6222
Fax : 0-4261-1394
E-Mail : wancham.mz@hotmail.com
Tel : 08-6526-1688Fax :
E-Mail : thongkam_new@hotmail.com
Tel : 08-5666-5999
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-7627-4258
Fax :
E-Mail : jeeptrang@gmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-6984-3110
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-5806-1292
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
16

จังหวัด
ลําดับที่
135 พังงา

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

นายสมโพธิ์ อ่อนเกตุพวง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม ตําบลตากแดด อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000

Tel : 0-7644-0613
Fax :
E-Mail :

136 อุบลราชธานี

นายชํานาญ เหมนะห์

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
อุบลราชธานี

137 กรุงเทพ

นางสาวลิขิด พลยศ

กรมพัฒนาที่ดิน

138 สุราษฎร์ธานี

นายวิเชียร ไข่มกุ ด์

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10

139 กรุงเทพ

คุณวุฒิ อังครัตนพิชัย

นักศึกษา / คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tel : 08-1178-7876
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-6658-2026
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-9205-8304
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-5920-1838
Fax :
E-Mail : okykhunnaward@yahoo.com

140 กรุงเทพ

คุณเพราพนัตนัย ไชยสังข์

นักศึกษา / คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

141 กรุงเทพ

นางสาวเกศนี แกว่นเจริญ

มูลนิธิเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน

142 กรุงเทพ

คุณจารุรินทร์ พลหินกอง

องค์การอ็อกแฟม (ประเทศไทย)

สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 151 ถนนแจ้งสนิท ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
กรมพัฒนาทีด่ ิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10
เลขที่ 394 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) เลขที่ 99
หมู1่ 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) เลขที่ 99
หมู1่ 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
มูลนิธิเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
เลขที่ 86 ซอยสนธิวัฒนา แยก 2 ลาดพร้าว
110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ10130
องค์การอ็อกแฟม (ประเทศไทย)
ชั้น 4AB อาคารคิวเฮาส์คอนแวนต์ เลขที่ 38
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Tel : 08-5920-4030
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 02-632-0033
Fax :
E-Mail : cpholhinkong@oxfam.org.uk
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จังหวัด
ลําดับที่
143 กรุงเทพ

นายณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์

เครือข่ายนักวิจัย

ชุมชนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพ

144 กรุงเทพ

นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์

เครือข่ายนักวิจัยสิง่ แวดล้อม

145 กรุงเทพ

นางสาวนิจนิรันดร์ อวะภาค

เจ้าหน้าที่ / มูลนิธฟิ ื้นฟูชีวิตและ
ธรรมชาติ

146 กรุงเทพ

นายนิติ กันตนามัลลกุล

บุคคลทั่วไป(ชุมชนเมือง)

147 กรุงเทพ

นางสาวบุญธิดา เกตุสมบูรณ์

Sr.Program Officer
มูลนิธิรกั ษ์ไทย

148 กรุงเทพ

นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์

เลขาธิการ มูลนิธิรกั ษ์ไทย

149 กรุงเทพ

นางสาวภัทราวี ภูมิศักดิ์

เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน

150 กรุงเทพ

คุณรัฎดา ลาภหนุน

เจ้าหน้าที่ / IUCN ประเทศไทย

151 กรุงเทพ

นางสาวรุง่ ทิพย์ สุขสิน

เครือข่ายนักวิจัย / กรุงเทพ

เลขที่ 224/49 ถนนหลานหลวง
แขวงคลองมหานาค เฃตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
มูลนิธิชีวติ และฟื้นฟูธรรมชาติ
เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข (รัชดาภิเษก 14)
ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เลขที่ 671/8 ถนนพระราม4
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
มูลนิธิรกั ษ์ไทย
เลขที่ 185 ซอยประดิพัทธ์ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย
กรุงเทพ 10400
มูลนิธิรกั ษ์ไทย
เลขที่ 185 ซอยประดิพัทธ์ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ
10400
มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน
เลขที่ 6 ซอยวัฒนานิเวศ 7
ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
IUCN ประเทศไทย
เลขที่ 63 ถนนสุขมุ วิท 39
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel :
Fax :
E-Mail : chiolee.jy@hotmail.com
Tel : 0818338969 , 022243170
Fax :
E-mail : plannet.n@gmail.com
Tel : 0-2691-0718 ถึง 20
Fax : 0-2691-0714
E-Mail : nijnirun@hotmail.com
Tel: 0815629393
Fax :
E-mail : ntk522@hotmail.com
Tel : 0-2265-6888
Fax : 0-2271-4467
E-Mail : boonthida@raksthai.org
Tel : 0-2265-6888
Fax : 0-2271-4467
E-Mail : promboon@raksthai.org
Tel : 089-146-8551
Fax :
E-Mail : pat.earthnet@gmail.com
Tel : 0-2262-0529 ถึง 30 ต่อ 224
Fax :
E-Mail : radda_larpnun@iucn.org
Tel : 0-85504-2701
Fax :
E-Mail : chiolee.jy@hotmail.com
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จังหวัด
ลําดับที่
152 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

นายวิฑูร ปัญญากุล

มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน

153 กรุงเทพ

นางสาวศรีสุวรรณ นีรชรานุสรณ์

สมสยาม / กรุงเทพ

มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน
เลขที่ 6 ซอยวัฒนานิเวศ 7
ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
กรุงเทพ

154 กรุงเทพ

นายสมพร โอภาศ

เครือข่ายนักวิจัย

กรุงเทพ

155 กรุงเทพ

นางสาวสุดารัตน์ ซางคํา

บริษัทกรีนไร่ แอกโร จํากัด

156 กรุงเทพ

คุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์

คณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน
( กป.อพช.)

157 กรุงเทพ

คุณอารีวรรณ คูสนั เทียะ

158 กรุงเทพ

นายอิสระ สาตรา

เจ้าหน้าที่วจิ ัยและรณรงค์ / กลุ่ม
ปฎิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (
Local Act.)
หัวหน้างานแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัทกรีนไร่ แอกโร จํากัด
เลขที่ 87/49 อาคาร Modern Town ชั้น 3
เอกมัย ซอย 3
ถนนสุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน ( กป.อพช.)
เลขที่ 409 ชั้น 3 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม ถนนประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 5
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เลขที่ 55/245 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

159 กรุงเทพ

นายเอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล

บริษัททีเคซัพพลาย จํากัด

160 นนทบุรี

นางกรองจิต กิตกิ าศ

เจ้าหน้าที่วจิ ัยระดับ 2 / สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1000
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพ 10400
บริษัททีเคซัพพลาย จํากัด
เลขที่ 25/32 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เลขที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel: 02 2779380
Fax:02 277 9654
E-Mail : vitoon@greennet.or.th
Tel :
Fax :
E-Mail : chiolee.jy@hotmail.com
Tel : 08-5504-2701
Fax :
E-Mail : chiolee.jy@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2690-2649 ,
0-2691-1216
Fax :
E-Mail : ngocod.thai@gmail.com
Tel : 08-4333-5758
Fax :
E-Mail : areewanks@hotmail.com
Tel : 0-2250-5000
Fax : 0-2253-7429
E-Mail :
Tel : 0-2398-3779
Fax :
E-Mail : aaksaka@hotmail.com
Tel : 0-2503-3333 ต่อ 327
Fax : 0-2504-4826 ถึง 8
19

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

161 นนทบุรี

นางสาวนภา ตรีรตั น์สกุลชัย

นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

162 นนทบุรี

นายนาวิน โสภาภูมิ

นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

163 นนทบุรี

นายไพรัชช์ แดนกะไสย

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

164 นนทบุรี

นางสาววรรณสิริ รงรองเมือง

165 นนทบุรี

คุณเกียรติศักดิ์ ยังยืน

Technical Coordinator /
องค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล
(WWF-Thailand)
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศ
ไทย)

166 ปทุมธานี

นายวีรเชษฐ ชัชวาลธรรม

เครือข่ายนักวิจัยสิง่ แวดล้อม

167 เชียงใหม่

นายมานพ คีรีภูวดล *

มูลนิธิพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

สตรีท ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
เลขที่ 87/495 หมู่บ้านภัสสรรัตนาธิเบสถ์
ซอย 31ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตําบลบางรักใหญ่ อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11000
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เลขที่ 87/495
หมู่บา้ นภัสสรรัตนาธิเบสถ์ ซอย 31ถนนบาง
กรวย-ไทรน้อย ตําบลบางรักใหญ่
อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11000

E-Mail : krongjiy_kes@hotmail.com ,
krongjit@tei.or.th
Tel : 02-920-9691-2
Fax :
E-Mail :

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
เลขที่ 912 ซอยงามวงศ์วาน 31
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 31/70 หมู่ 3 ตําบลบางคูวัด อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel : 08-4961-2052
Fax :
E-Mail : mintuna14@gmail.com

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
เลขที่ 912 ซอยงามวงศ์วาน 31
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 1/515 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
มูลนิธิพัฒนาที่ยั่งยืน
เลขที่ 77/1 หมู่ 5
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง

Tel : 02-920-9691-2
Fax :
E-Mail :

Tel : 08-1341-6110
Fax :
E-Mail : vamma@hotmail.com
Tel : 08-6311-4917
Fax :
E-Mail : vic_2410@yahoo.com
Tel : 08-2548-9237
Fax :
E-Mail : werachet@gmail.com
Tel : 08-6671-5917
Fax :
E-Mail :
20

ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

168 เชียงใหม่

นายธีรมล บัวงาม

บรรณาธิการข่าว / สํานักข่าวประชา เลขที่ 77/1 หมู่ 5 ตําบลสุเทพ
ธรรม เชียงใหม่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

169 เชียงใหม่

นางสาวลักขณา ศรีหงส์ *

เชียงใหม่เขียวสวยหอม

เชียงใหม่เขียวสวยหอม
เลขที่ 131 หมู่ 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50100

170 เชียงใหม่

นายอุดม ตาปิ *

อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัด
เชียงใหม่

ตู้ ปณ. 2 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ 50240

171 พิษณุโลก

นางนันท์นภัส ปานเกิดผล*

172 พิษณุโลก

คุณพรประภา บุญเรือง

เครือข่ายภาคประชาชน ตําบลท่า
ช้าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก
ประชาชนตําบลบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก

เลขที่ 37/2 หมู่ 1 ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหม
พิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65150
เลขที่ 6/46 หมู่ 7 ตําบลบางระกํา อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 65140

173 พิษณุโลก

นางส้มจีน ผ่องใส*

เลขที่ 44 หมู่ 3 ตําบลท่าช้าง
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

174 พิษณุโลก

นายอนันท์ รื่นอายุ*

175 แม่ฮ่องสอน

นายเรืองศักดิ์ ชมภูพวง

เครือข่ายภาคประชาชน ตําบลท่า
ช้าง อําเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลก
เครือข่ายภาคประชาชน ตําบลท่า
ช้าง อําเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลก
องค์กรพัฒนาและส่งเสริมงานบริการ
เพื่อสังคม(องค์กรสาธารณประโยชน์)

176 แม่ฮ่องสอน

นายวิชา อุปคํา

เลขที่ 69 หมู่ 9 ตําบลท่าช้าง
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

องค์กรพัฒนาและส่งเสริมงานบริการเพื่อ
สังคม(องค์กรสาธารณประโยชน์)อําเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58110
องค์กรพัฒนาและส่งเสริมงานบริการ องค์กรพัฒนาและส่งเสริมงานบริการเพื่อ
เพื่อสังคม
สังคม อําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

Tel : 08-9755-5313
Fax : 0-5381-0779
E-Mail : teeramon@gmail.com
Tel : 08-5715-5586
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-1788-0921
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-7211-9011
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail : ruangsak_2503@hotmail.com
Tel :
Fax:
E-mail :
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จังหวัด
ลําดับที่
177 อุตรดิตถ์

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

คุณพรวจี ปะนะที *

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัด
อุตรดิตถ์

เลขที่ 318/5 ถนนสําราญรื่น
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

178 เลย

นายประยงค์ อัฒจักร *

มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 165 หมุ่ที่ 8 บ้านศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย์
อย่างยั่งยืน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42130

179 เพชรบุรี

นายชาญชัย บางเสน

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัด
เพชรบุรี

180 เพชรบุรี

นางสาวศิรพิ ร สาธรรม

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัด
เพชรบุรี

181 เพชรบุรี

นายบันเทิง ศรีเรือง

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัด
เพชรบุรี

182 เพชรบุรี

นายวัชรพงศ์ อยู่ทอง

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัด
เพชรบุรี

183 ภูเก็ต

นายจีรพงศ์ จีวรงคกุล

บริษัทรีฟเมเนจเมนท์จํากัด / ภูเก็ต

184 ตรัง

นายสุเชาว์ รัตนตรัง

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดตรัง

185 ตรัง

นายสุพร รังสะอาด

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดตรัง

186 ตรัง

นายรอเฉด ยาง๊ะ

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดตรัง

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 08-9564-2167
Fax:
E-mail :

Tel : 082-790-3299
Fax :
E-Mail : at_prayong@hotmail.com
Tel : 0-3249-1467
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์
Fax :
หมู่ 3 ถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด เพชรบุรี
E-Mail :
76150
Tel : 0-3249-1467
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์
Fax :
หมู่ 3 ถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด เพชรบุรี
E-Mail :
76150
Tel : 0-3249-1467
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์
Fax :
หมู่ 3 ถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด เพชรบุรี
E-Mail :
76150
Tel : 0-3249-1467
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ํารงค์
Fax :
หมู่ 3 ถ้ํารงค์ อําเภอบ้านลาด เพชรบุรี
E-Mail :
76150
เลขที่ 69/171 ถนนประชาสามัคคี ตําบล
Tel : 0-7630-6166
รัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Fax :
E-Mail : jirapong_j@hotmail.com
เลขที่ 50 หมู่ 8 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา ตรัง Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
เลขที่ 87/1 หมู่ 8 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา
Fax :
ตรัง
E-Mail :
เลขที่ 81/6 หมู่ 8 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา
ตรัง

Tel :
Fax :
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
E-Mail :

187 ตรัง

นายบินลี่ รักสะอาด

เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดตรัง

เลขที่ 84/1 หมู่ 8 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา
ตรัง

188 กรุงเทพ

ศิริพร ศรีอร่าม

MFF Thailand Coordinator

IUCN , MFF
เลขที่ 63 ถนนสุขมุ วิท 39
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

189 กรุงเทพ

คุณศจีนา วรสิทธทรานุกูล

190 กรุงเทพ

คุณนนทวรรณ มนตรี

191

คุณสมโพศ โหราพงศ์

192 กรุงเทพ

นางสาววิหงส์ เรืองสกุล

บริษัท ที เค ซัพพราย

เลขที่ 566/11 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ

193 กรุงเทพ

มนตรี กฤตยาวุฒิ

ร่วมด้วยช่วยกัน

เลขที่ 5/30 ซอยสีครามสามเสน 19
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

194 กรุงเทพ

คุณนงลักษณ์

ผู้สนใจ

195 กรุงเทพ

คุณสุเมษ คงเจริญ

ผู้สนใจ

ช.อ.ศ.
หนังสือพิมพ์ขา่ วสด

Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail : siriporn.snbrnm@iucn.org
Tel : 08-6903-9808
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-5070-7545
Fax :
E-Mail : eve-maru@hotmail.com
Tel : 08-1493-3882
Fax :
E-Mail :
Tel : 08-4140-8499
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2667-4065
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2472-3648
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2492-2649
Fax :
E-Mail :
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จังหวัด
ลําดับที่
196 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล
คุณกนกพรรณ สุพิทัช

ตําแหน่ง / หน่วยงาน
มูลนิธิชีวติ ไท

197 กรุงเทพ

คุณเพ็ญพร มนชยา

198 กรุงเทพ

คุณปัญญา อภัย......

สื่อมวลชน

199 กรุงเทพ

คุณทัศนีย์ พิกุล

ข้าราชการบํานาญภัณฑารักษ์ 8
กรมศิลปากร

200 กรุงเทพ

คุณนุศจี ทวีวงศ์

NGOs Thailand

201 กรุงเทพ

คุณมยุรี ปรีชาวุฒิ

ผู้สนใจ

202 กรุงเทพ

คุณสุชาติ แซ่ตั้ง

นักบัญชี

203 ปทุมธานี

นายปฏิภาณ ประทุมวัตร

ผู้สนใจ

204 กรุงเทพ

นางสาวพรรณพิชชยา ฟุ้งวิทยา

ผู้สนใจ

205 กรุงเทพ

นางสาวมณีวรรณ ขวัญแก้ว

CCKM

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

Tel : 0-2935-3560
Fax : 0-2935-2721
E-Mail : kojcats@hotmail.com
Tel : 08-9965-7156
Fax :
E-Mail : monchayass@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :
เลขที่ 28 ตรอกวัดราชนัดดา ถนนดินสอ เขต Tel : 0-2224-3170 , 08-7127-6998
พระนคร กรุงเทพ 10200
Fax : 0-2224-3170
E-Mail :
เลขที่ 6/68 หมู่บา้ นรอยลปาล์มวิลล่า ตําบล Tel : 08-4891-8814
บางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 Fax :
E-Mail :
Tel : 08-5990-0893
Fax :
E-Mail :

มูลนิธิชีวติ ไท
เลขที่ 86 ลาดพร้าว 110 (แยก 2 )
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
เลขที่ 36/16 ซอยเจริญกรุง 93 วัดพระยาไกล
บางคอแหลม

เลขที่ 38/178 หมู่บ้านพฤกษา 32 ตําบลบึง
คําพร้อย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12150

CCKM
Chulalongkorn Univercity

Tel :
Fax :
E-Mail : wqm42952@gmail.com
Tel : 08-5434-5585
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
24

จังหวัด
ลําดับที่
206 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

นางสาวมณฑการต์ ฉิมม่วง

IW : LEARN

SEA START RC
Chulalongkorn Univercity

207 กรุงเทพ

นางสาวทยา สันติเวส

IW : LEARN

SEA START RC
Chulalongkorn Univercity

208 กรุงเทพ

คุณอนันต์ธนัญญา ทิพานันพิชญะ

SEA START RC

SEA START RC
Chulalongkorn Univercity

209 กรุงเทพ

คุณพิมลรัตน์ ทัญชีวะ

SEA START RC

SEA START RC
Chulalongkorn Univercity

210 กรุงเทพ

นายกลย์วัฒน์ สาขากร

211 กรุงเทพ

นางกตัญชลี ธรรมกุล

212 กรุงเทพ

นายกิตติยดี ชินโครตพงศ์

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ / สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ /
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

213 กรุงเทพ

นายธีรพัฒน์ คํานวณทิพย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ/
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ / สํานักงานนโยบายและแผน
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 0-2218-9149
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2218-9149
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2218-9764
Fax : 0-2251-9416
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0 2265 6500
Fax : 0 2265 6511
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail : katunchlee@gmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail :

Tel : 0-2265-6598
Fax : 0-2265-6588
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

214 กรุงเทพ

นายนวรัตน์ ไกรพานนท์

215 กรุงเทพ

นายนิกร มหาวัน

216 กรุงเทพ

นางปณิตา เติมทานาม

217 กรุงเทพ

นายปริญญา ลีฬหานนท์

218 กรุงเทพ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

219 กรุงเทพ

นางพรทิพย์ จัยสิน

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน
พิเศษ / สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ/ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย /
สํานักงานนโยบายและแผน
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ/ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ผอ.กลุม่ นโยบายและแผน /
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล สํานักงานนโยบายและแผน
นโยบายและแผน/สํานักงานนโยบาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
E-Mail :
Tel : 0-2265-6563
Fax : 0-2265-6684
Fax :
Tel : 0 2265 6500
Fax : 0 2265 6511
E-Mail :
Tel : 0-2265-6593
Fax :
E-Mail :
Tel : 0 2265 6500
Fax : 0 2265 6511
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0 2265 6500
Fax : 0 2265 6511
E-Mail :
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ลําดับที่

จังหวัด

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

สิ่งแวดล้อม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

220 กรุงเทพ

นางสาวพัชรศร การัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ/
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

221 กรุงเทพ

นายสุโข อุบลทิพย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

222 กรุงเทพ

นางสาวอรนุช รัตนะ

223 กรุงเทพ

นางสาวน้าํ ฝน ผ่องสุวรรณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบตั ิการ

224 กรุงเทพ

นายวิจารย์ สิมาฉายา

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

225 กรุงเทพ

นางสาวนัณทา ทัดแกว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

Tel : 0 2265 6500
Fax : 0 2265 6511
E-Mail :
Tel : 0-2265-6625
Fax : 0-2265-6626
E-Mail : sukho@onep.go.th
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0-2265-6683
Fax : 0-2265-6684
E-Mail : ai-jang@hotmail.com
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จังหวัด
ลําดับที่
226 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วยงาน

นางสาวกรพินธุ์ พยัคฆประนพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
พิเศษ

227 กรุงเทพ

ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้าโครงการ

228 กรุงเทพ

นายศุภกร ชินวรรโณ

ที่ปรึกษาฯ ศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

229 เชียงใหม่

นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

ที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

230 กรุงเทพ

นางสาวจริยา ฐิติเวศน์

ผู้จัดการโครงการฯ ศูนย์เครือข่าย
งานวิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

231 ราชบุรี

นายนพรัตน์ กายเพชร

นักวิจัย

เลขที่ 30 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตําบลบ้านโป่ง
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

232 กรุงเทพ

นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ

นักวิจัย

233 กรุงเทพ

นางสาววรรณรัตน์ ภูมิวงศ์พิทกั ษ์

นักวิจัย

ห้อง 401 เลขที่ 721/1 ซอยงามวงศ์วาน 27
แยก 4 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 1503-1503/1 ถนนบุขันธ์ ตําบลเมือง
ใต้ อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์วิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์
Tel : 0-2265-6585
Fax : 0-2265-6586
E-Mail :
Tel : 0 2218 9464
Fax : 0 2251 9416
E-Mail :
Tel : 0 2218 9464
Fax : 0 2251 9416
E-Mail :
Tel :
Fax :
E-Mail :
Tel : 0 2218 9465
Fax : 0 2251 9416
E-Mail : jariya_th@start.or.th

Tel : 08-6300-1614
Fax :
E-Mail : nop_guy@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail : sumonnsrnsingha@hotmail.com
Tel :
Fax :
E-Mail : imrut@hotmail.com
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จังหวัด
ลําดับที่
234 กรุงเทพ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง / หน่วยงาน

นางสาวกอบกุล เวชกามา

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

235 กรุงเทพ

นางสาวกุลพิธาน์ พฤกษวัลต์

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

236 กรุงเทพ

นายทศพล เกตุวฒ
ุ ิ

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์ วิจัยฯ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

237 กรุงเทพ

นางสาวนิยาวาเฮร์ ดาแสนิ

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการ
วิชาการ

238 กรุงเทพ

นางสาวอรนุช แก่นภัคดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการ
วิชาการ

ที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย ฯ
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0 2218 9465
Fax : 0 2251 9416
E-Mail : kobkun@cckm.or.th

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Tel :
Fax :
E-Mail :

Tel : 0 2218 9465
Fax : 0 2251 9416
E-Mail : kulphitar@start.or.th
Tel : 0 2218 9465
Fax : 0 2251 9416
E-Mail : tosapon@start.or.th

Tel :
Fax :
E-Mail :
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