ทาเนียบผู้รู้ด้านการจัดทาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

อีเมล์

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
1.

นายโชคชัย รักษ์สังข์

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ชํานาญการ
พิเศษ

สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6
(นนทบุรี)

47/100 หมู่ที่ 4 ซ.
โรงพยาบาลศรี
ธัญญา ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.
เมือง จ. นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 029688534

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ชํานาญการ

ส่วนเทคโนโลยี 92 พหลโยธิน 7
สารสนเทศ
สามเสน พญาไท
มลพิษ กอง
กรุงเทพฯ 10400
แผนงานและ
ประเมินผล
กรมควบคุม
มลพิษ

chokchai.r@mnre.go.th

1. ฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
2. ฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

wundee.a@pcd.go.th

1. ฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ
2. ฐานข้อมูลเขตควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
2.

นางวันดี เอี๋ยวภูเก็ต
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รูปถ่าย

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

อีเมล์

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
3.

นายพัลลภ อัมพรไพบูลย์ นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ชํานาญการ

สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13
(ชลบุรี)

31/2 หมู่ 4 ถนน
พระยาสัจจา
ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-282381

phanlopa@gmail.com

1. ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
(ชลบุรี)
2. ฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะ
3. ฐานข้อมูลศูนย์เตือนภัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8
(ราชบุรี)

126 ถนนสมบูรณ์
กุล ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
032-327602-3

benben_jp@hotmail.com 1. ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
(ราชบุรี)
2. ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
ระดับจังหวัด
3. ฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะ
4. ฐานข้อมูลศูนย์เตือนภัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
4.

นายจักรกฤช
โพธิ์สุวรรณ

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ

2

รูปถ่าย

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
5.
ดร.สุธดิ า
นักวิชการ
ศูนย์วิจัยและ
กาญจน์อติเรกลาภ
ประมง
พัฒนา
ชํานาญการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งอ่าว
ไทยฝั่ง
ตะวันออก

ที่อยู่

อีเมล์

309 ม.1 ตําบล
cartoonjumping@
ปากน้ําประแส
gmail.com
อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21170

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล
1. การสํารวจคุณภาพน้ํา
ปากแม่น้ําที่สําคัญของอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก (2551)
2. การศึกษาสภาวะการปนเปื้อน
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
บริเวณลุ่มน้ําประแส

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.

นายกฤตธัช
เหลืองวิวัฒนากุล

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
สป.ทส.

อาคารกรมส่งเสริม kittatouch.l@mnre.go.th
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั้น 10 เลขที่ 49
ถนนพระราม 6
ซอย 30 แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-22788500
โทรสาร 0-22985735
3

1. ฐานข้อมูลคดี
2. ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. ฐานข้อมูลบุคคลเพื่อกาหนด
สิทธิในการใช้งาน
4. ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน

รูปถ่าย

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

อีเมล์

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล

มือถือ 081-8014700

หน่วยงานสังกัดอื่นๆ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.

ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์

อาจารย์
(นายกสมาคม
การแผนที่แห่ง
ประเทศไทย)

ภาควิชา
ภูมิศาสตร์
(หน่วยวิจัย
เชิงพื้นที่)

คณะอักษรศาสตร์ phumkokrux@hotmail.com 1. การพัฒนาโปรแกรมระบบ
มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลโครงการบริหารจัดการ
ศิลปากร
ทรัพยากรป่าไม้และลุม่ น้ําแบบ
วิทยาเขตพระราชวัง
บูรณาการบนฐานชุมชนโดยการ
สนามจันทร์
ประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทน
อ.เมืองนครปฐม
คุณค่าของระบบนิเวศ
จ.นครปฐม 73000
2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับการบริหารจัดการมูลฝอย
3. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมน้ําเสีย
4. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ
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รูปถ่าย

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

อีเมล์

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัยบูรพา
8.

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

อาจารย์ประจํา คณะภูมิ
สารสนเทศ
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาด
บางแสน
ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
20131
มือถือ 086-5139193

kitsanai@go.buu.ac.th
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1. การกระจายเชิงพื้นที่ของป่าเสม็ด
ขาวในภาคตะวันออก
2. การศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศ
และระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงต่อ
ความชุกชุมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของกุ้งเคยบริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพื้นทีล่ ุ่มน้ําชั้นที่ 1
(ลุ่มน้ําภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง)
4. การสร้างแผนที่ปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอนในอุตสาหกรรมสวน
ยางพาราและยูคาลิปตัส
ภาคตะวันออก ประเทศไทย

รูปถ่าย

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

อีเมล์

ผลงานด้านการจัดทา
ฐานข้อมูล

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
9.

นายวัชระ เกษเดช

นักภูมิ
สารสนเทศ
ชํานาญการ

สํานักงาน
พัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
(องค์การ
มหาชน)
(GISTDA)

120 ศูนย์ราชการฯ
อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ชั้น 6 และชั้น
7 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ
10210
โทรศัพท์ 02-1414533/ 084-0620122

watchara@gistda.or.th
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1. ฐานข้อมูลคลื่นและกระแสน้ํา
จากระบบเรดาร์ชายฝั่ง
2. ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ทะเลของไทย

รูปถ่าย

