
ลําดับที่ สังกัด ชื่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อีเมล เบอร์โทร
1 กระทรวงการอุดมศึกษา สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย สุจารี sujaree@trf.or.th 0-2278-8252

1 กระทรวงการอุดมศึกษา สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ นิสาชล nisachol@trf.or.th 0-2278-8241
2 กระทรวงการอุดมศึกษา สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปุณญาดา phunyada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8344
3 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หนว่ยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม

สุจารี
แพมาลา
ชญาดา
เพ็ญศิริ

sujaree@trf.or.th
paemala@trf.or.th
chayada@trf.or.th
pensiri@trf.or.th

0-2278-8252
0-2278-8256
0-2278-8200 ต่อ 8321
0-2278-8200 ต่อ 8399

4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนว่ยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

เสาวภาคย์
สิริพรรณ

saowaphak@trf.or.th
siripan@trf.or.th

0-2278-8200 ต่อ 8364
0-2278-8200 ต่อ 8329

5 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนว่ยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่

แสงเพ็ชร
อุษณี
กานติ์ชนิต
สุธาสินี

saengpetch@trf.or.th
utsanee@trf.or.th
kanchanit@trf.or.th
sutasinee@trf.or.th

0-22788254
0-2278-8200 ต่อ 8317
0-2278-8255
0-2278-8200 ต่อ 8399

6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศศิธร sasitorn@trf.or.th 0-2278-8215
7 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สิริภัทร

ปรานวดี
siripat@trf.or.th
pranwadee@trf.or.th

0-2278-8260
0-2278-8200 ต่อ 8398

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการขา้ว ศศธิร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่เสรมิการเกษตร สริพิรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหมอ่นไหม ศศธิร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศศิธร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศศธิร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว (องค์การมหาชน)
โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367

16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
17 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน โสภา sopa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8394
18 กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน โสภา sopa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8394
19 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
20 กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409

21 กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
22 กระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
23 กระทรวงกลาโหม กองทัพเรอื เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
24 กระทรวงกลาโหม กองทัพบก เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
25 กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
26 กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318

รายชื่อหน่วยงานในระบบวจิัยและนวัตกรรม
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27 กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ (องค์การมหาชน) เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
28 กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
29 กระทรวงกลาโหม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
30 กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
31 กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
32 กระทรวงการคลัง สํานักงานความรว่มมอืพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อน

บา้น (องค์การมหาชน)
กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255

33 กระทรวงการคลัง สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
34 กระทรวงการตา่งประเทศ กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254
35 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
36 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
37 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
38 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
39 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
40 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา สาํนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
41 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยว

อยา่งยั่งยืน (องค์การมหาชน)
อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409

42 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

43 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กรมกจิการผู้สูงอายุ อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

44 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

45 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

46 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

47 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การเคหะแห่งชาติ อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

48 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

49 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

อุษณี utsanee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8317

50 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254

51 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254

52 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254

53 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ็ญศิริ pensiri@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8399

54 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254

55 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254
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56 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) แสงเพ็ชร saengpetch@trf.or.th 0-2278-8254

57 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพ็ญศิริ pensiri@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8399

58 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

เพ็ญศิริ pensiri@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8399

59 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

สุจารี sujaree@trf.or.th 0-2278-8252

60 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-2860

61 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย เพ็ญศิริ pensiri@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8399

62 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สุจารี sujaree@trf.or.th 0-2278-8252

63 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง นิสาชล nisachol@trf.or.th 02-278-8241
64 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง นสิาชล nisachol@trf.or.th 02-278-8241
65 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท นิสาชล nisachol@trf.or.th 02-278-8241
66 กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย นิสาชล nisachol@trf.or.th 02-278-8241
67 กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
68 กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
69 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

70 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

71 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

72 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การ
มหาชน)

ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

73 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

74 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

75 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพษิ สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221

76 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367

77 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222

78 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ํา โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367

79 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367

80 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมปา่ไม้ สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222

81 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221
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82 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222

83 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221

84 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221

85 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211

86 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223

87 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223

88 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์ ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223

89 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222

90 กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321
91 กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321
92 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321
93 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าตา่งประเทศ สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389
94 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389
95 กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389
96 กระทรวงพาณิชย์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)
สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389

97 กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389

98 กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389
99 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
100 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
101 กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กานติ์ชนิต kanchanit@trf.or.th 0-2278-8255
102 กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
103 กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221
104 กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
105 กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
106 กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367
107 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223
108 กระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221
109 กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223
110 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกจิการยุติธรรม ศศิธร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
111 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ
ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223

112 กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศศิธร sasitorn@trf.or.th 02-278-8215
113 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
114 กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
115 กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
116 กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
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117 กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสรินิธร (องค์การมหาชน) อารยา araya@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8409
118 กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
119 กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
120 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสาวภาคย์ saowaphak@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8364
121 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธันย์ชนก thunchanok@trf.or.th 02-278-8223
122 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา รุ่งนภา rungnapa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8325
123 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา สุนันท์ sunun@trf.or.th 02-278-8221
124 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222
125 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา สุพชิชา supitcha@trf.or.th 02-278-8222
126 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา
โยธกา yothaka@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8367

127 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
128 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)
สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329

129 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ สิริพรรณ siripan@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8329
130 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
131 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
132 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
133 กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ สริภิัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
134 กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
135 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
136 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
137 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
138 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สิริภัทร siripat@trf.or.th 0-2278-8260
139 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กามหาชน) ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
140 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
141 กระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
142 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรานวดี pranwadee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8398
143 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
144 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
145 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
146 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
147 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
148 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
149 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256
150 สํานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
151 สํานักนายกรัฐมนตรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เวธนี waetanee@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8318
152 สํานักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปุญญาดา phunyada@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8344
153 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักขา่วกรองแห่งชาติ ปุญญาดา phunyada@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8344
154 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปุญญาดา phunyada@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8344
155 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปุญญาดา phunyada@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8344
156 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
157 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
158 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
159 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องค์การมหาชน) วรรณพร wannapornp@trf.or.th 02-278-8211
160 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ โสภา sopa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8394



ลําดับที่ สังกัด ชื่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อีเมล เบอร์โทร
161 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โสภา sopa@trf.or.th 02-278-8200 ต่อ 8394
162 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/

หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
่

สถาบันพระปกเกล้า ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

163 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ

่

สภากาชาดไทย แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256

164 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

165 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321

166 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389

167 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389

168 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256

169 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256

170 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แพมาลา paemala@trf.or.th 0-2278-8256

171 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สุธาสินี sutasinee@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8389

172 หนว่ยงานอิสระของรัฐ/
หนว่ยงานที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี/หนว่ยงานอ่ืนๆ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชญาดา chayada@trf.or.th 0-2278-8200 ต่อ 8321


