ข้อมูลผูป้ ระสานงาน ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ปี งบประมาณ 2565
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ลาดับ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

จังหวัด

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชียงใหม่

3
4

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เชียงราย
อุตรดิตถ์

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สกลนคร

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สกลนคร

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อุดรธานี

8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

9

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี นครราชสีมา

นครราชสีมา

ผูป้ ระสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

ชิตชล ผลารักษ์
บุษย์อาภา คงเขียว
ณัฐธิดา บุญเทียน
เกษม กุณาศรี
อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
จันทรารักษ์ โตวรานนท์
ธนิ กานต์ หลิมเจริญ
ศุภวัฒ ใสแจ่ม
จิราภรณ์ สุมงั คะ
ผไทมาส ด่านลาพล

081-7160290
081-3791619
088-1611603
081-0325055
089-5622932
081-7649028
087-9937363
086-9352027
097-4162959
061-2032667

จุฑามาศ ที่อร่าม
นฤมล สัพโส
วิบูล เป็ นสุข
วิวรรธน์ แก่นสา
พิมพ์พิศา กุลนิ นวอแพง
นนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย
อุไรรัตน์ กาญจนขุนดี
ราตรี คมสูงเนิ น

087-8550424
093-5530197
081-873-5989
095-645-1117
095-6659169
096-8523179
061-4925419
088-7178580

E – mail address
chitcholp@gmail.com
b_235@hotmail.co.th
natthida.b@cmu.ac.th
noom.kasem@gmail.com
akarasit@hotmail.com
Jantrararuk@mfu.ac.th
tanikan_bio107@hotmail.com
supawatsaijam@gmajl.com
jirapron.su@gmail.com
oiwphataimas@gmail.com
rspg.snru@gmail.com
jutamat_jidjiw@hotmail.com
vpensuk@hotmail.com
wiwat_kaensa@yahoo.co.th
yupawo@kku.ac.th
nonpna@kku.ac.th
urairut.g@gmail.com
pukpuy.10112525@gmail.com

ลาดับ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

จังหวัด

ผูป้ ระสานงาน
ธีระวุฒิ มูลอาษา
ดร.กุณฑิกา บุญสุภาวงศ์
ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์
วิเชียร แสงอรุณ
ณัชชา อักษรศรี
พัชราภรณ์ จันทวี
ธนภัทร นมัสไธสง
สมชญา ศรีธรรม

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นครราชสีมา

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ขอนแก่น

12

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สงขลา

15

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16
17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา

18
19

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

20

มหาวิทยาลัยมหิดล

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เปมิกา ทองเพ็ง
หนึ่ งฤทัย แสงทอง
นครศรีธรรมราช นั นทกาญจน์ บุญช่วย
รวมพร คงจันทร์
ตรัง
วิกิจ ผินรับ
พระนครศรีอยุธยา สุภทั รา วิลามาศ
วิเชียร ดวงสีเสน
สระบุรี
ศรารัตน์ ทานะมัย
ปทุมธานี
เพ็ญศิริ ไพจิตร
มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
นครปฐม
ธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
จุฑาธิป แผลงชีพ
อุบลราชธานี
อาจารย์ชยั รัตน์ พิมพบุตร
อาจารย์วชั ระชัย บุญสุวีรดิษฐ์

หมายเลขโทรศัพท์

E – mail address

095-6124906

boy3332008@hotmail.com

095-9592598
098-5866445
081-0708662
096-750-5299
081-1016905
089-6268854

chayakom.ph@rmuti.ac.th
swichien@gmail.com
natcha.a@ubu.ac.th
patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th
thanaphat2522@gmail.com

082-2435164
088-0177166
086-6866044
089-8916621
081-8934374
083-5414267
086-7246178
085-0879600
097-1482999
086-5059622
062-3678554
085-9191931
083-2346715
086-3801711

pemika.t@psu.ac.th
onenueng.st@gmail.com
bnantaka@mail.wu.ac.th
ketsarapong9070@gmail.com
wikit_ph@hotmail.com
suphatthra.w rmutsb.ac.th
wichian.d@rmutsb.ac.th
sararat.t@chula.ac.th
paijit97@gmail.com
workofmod@gmail.com
tanavat.kae@mahidol.edu
jutatip.khw@mahidol.edu
chairat.p@ubru.ac.th
Watcharachai.b@ubru.ac.th

ลาดับ

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

จังหวัด

22

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

23
24

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25
26

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผูป้ ระสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

พะเยา
เชียงใหม่

วานิ ชญา บุตรมางกูล
ยุทธนา สงนรินทร์
สมปอง ใจประเสริฐ
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

092-298-9441
089-4657529
087-5368546
081-9603052

ชลบุรี

อดิศกั ดิ์ การพึ่งตน
สมเกียรติ พันธ์ศิริ

กาฬสินธุ์

ลิขิต ศิริสนั ติเมธาคม

093-0393951
088-1971808
081 871 3825
081 871 6465

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน

E – mail address
wanitchayab@nu.ac.th
yuttanas@nu.ac.th
sompong_09@hotmail.com
tipsudy@yahoo.com
tipsudatangtragoon@gmail.com
kanpington@hotmail.com
somkiatp@go.buu.ac.th

likit@ksu.ac.th
khuaisan@gmail.com

