
ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster/Email
1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 196     ถ.พหลโยธิน     จตุจักร     กรุงเทพฯ 0-2579-9202 0-2579-9202 www.nrct.net

10900 0-2561-2445 ตอ 467 0-2940-6501
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตความรวมมือระหวาง
ไทย-ญี่ปุน (NRCT-JSPS) ฝายความรวมมือกับตางประเทศ 0-2561-2445 ตอ 529 0-2561-3049 www.choosri_nrct@
ไทย-เกาหลี (NRCT-JSPS) กองแปลและวิเทศสัมพันธ 0-2579-2690 0-2561-3049 hotmail.com
ไทย-จีน (NRCT-JSPS) ถนน พหลโยธิน  จตุจักร
ไทย-เยอรมัน (NRCT-JSPS) กรุงเทพฯ  10900
ไทย-อิสราเอล  (NRCT-JSPS)

2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 73/1    ถ.พระราม  6      เขตราชเทวี 0-2644-8150-9 ตอ 634 0-2644-6653 www.nstda.or.th
แหงชาติ กรุงเทพฯ    10400
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113         ถ.พหลโยธิน          ต.คลองหลวง 0-2564-6665-6694 0-2564-6701-670www.biotec.or.th

อ.คลองหลวง         จ.ปทุมธานี     12120
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ ชั้น    2      อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 0-5322-6264 0-5322-6265 www.nn.nstda.or.th
เทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239      ถ.หวยแกว         ต.สุเทพ
อ.เมือง     จ.เชียงใหม      50200

โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีพลังงาน น.ส.จันทรจรัส  ชีวาณิชย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005
งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ฐานขอมูลแหลงทุน



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาด น.ส.จันทรจรัส  ชีวาณิชย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005

งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยเชิงนโยบาย คุณอุไรวรรณ  ปรางอุดมทรัพย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005
3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น    14       อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ฝายอุตสาหกรรม 0-2298-0450-2298-0476 www.trf.or.th

979/17 - 21         ถ. พหลโยธิน ฝายวิชาการ 0-2298-0455- e-mail : trf-info@trf.or.th
แขวงสามเสนใน       เขตพญาไท ตอ 120, 129, 149
กรุงเทพฯ 10400

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคเหนือ ชั้น 2        อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0-5394-4648, 0-5389-2662, 0-5394-4648, www.vijai.org
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5321-8250, 0-1993-7834 0-5389-2662, e-mail : trfnorth@loxinfo.co.th
239      ถ.หวยแกว          ต.สุเทพ 0-5321-8200, 
อ.เมือง     จ.เชียงใหม      50200 0-5321-8250  ตอ

115
สํานักงานประสานงานโครงการ IPUS ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคมีชั้น   2    หอง 209
(โครงการอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 0-2409-6040 0-2409-6040 www.geocities.com/trf5 ipus

91    ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด    เขตทุงครุ e-mail : ipus@trf.or.th, 
กรุงเทพฯ 10140                ipus@ksc.th.com

สํานักงานประสานงาน   ชุดโครงการวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 0-7445-9384 e-mail : 
"ปาลมน้ํามัน" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร etheera@ratree.psu.ac.th

หาดใหญ        90112



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
สํานักงานประสานงาน ชุดโครงการวิจัย ฃ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0-7444-6523 0-7444-6523 e-mail : 
"อุตสาหกรรมยางดิบแปรรูปเบื้องตน" คณะวิศวกรรมศาสตร        kpairoj@ratree.pus.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ    จ.สงขลา    90112

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Node) สถาบันวิจัยหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย 0-5353-0818 0-5353-0818
 - ศูนยประสานงานลําพูน อ.เมือง     จ.ลําพูน      51000
   คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
 - ศูนยประสานงานวิจัยลําปาง 175/2    ถ.พระแกว    ต.เวียงเหนือ      อ.เมือง 0-1672-5608, 0-1980-1082, 0-5423-0254
   คุณนพพร นิลณรงค จ.ลําปาง      52000
 - ศูนยประสานงานเชียงราย-พะเยา-ฝาง สถาบันราชภัฎเชียงราย   อ.เมือง    จ.เชียงราย 0-5370-3388, 0-5379-3000 0-5377-6063
   ผศ.ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ 57100
 - ศูนยประสานงานอุตรดิตถ-แพร-นาน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถานบัน 0-5541-1096 ตอ 1642, 0-5541-1096 ตอ 
   ผศ.ดร. ฉัตรนภา พรหมมา ราชภัฎอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 0-1784-4057 1642
 - ศูนยประสานงานแมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 หองธรรมพิทักษ 0-5361-4195, 0-9850-3389
   คุณอรุณี เวียงแสง อ.เมือง    จ.แมฮองสอน      58000
 - ศูนยประสานงานพิษณุโลก หอง IS 1101 อาคารเอนกประสงค 0-5526-1000-9  ตอ 2078, 
   รศ. ดร. มาฎะสิริ เชาวกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร    ต.ทาโพธิ์     อ.เมือง 0-1740-5559

จ.พิษณุโลก     65000
 - ศูนยประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ ม.แมโจ อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ (ชั้น 2) 0-5349-8057 0-5349-8057
   ดร. สมคิด แกวทิพย มหาวิทยาลัยแมโจ    อ.แมโจ     จ.เชียงใหม

50290



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน หอง 2116 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0-5394-4006 0-5389-2662 
   ผศ. ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอ 15

ต.สุเทพ   อ.เมือง จ  .เชียงใหม    50200
 - ศูนยประสานงานเครือขายพระสงฆโพธิยาลัย วัดสวนดอก    ถ.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม 0-5327-2917
   พระมหา ดร. บุญชวย สิรินธโรฃ 50200
 - เครือชายเด็กและเยาวชน 12/7     ถ.พระปกเกลา ซ.4      ต.พระสิงห 0-9700-4544
   คุณปนทิพย ชะเอม อ.เมือง    จ.เชียงใหม     50200
 - เครือขายวิทยากรชุมชนภาคเหนือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 0-1884-8721, 0-5429-1212
   คุณศรีสะเกษ สมาน 155/3   ม.7    ต.ลอมแรด    อ.เถิน     

จ. ลําปาง 52160
 - ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นราชภัฎโพธิสัทธา อาคาร 19 ชั้น 4 สถาบันราชภัฎเชียงใหม 0-1951-3330, 0-5335-7362
   ผศ. สมพงษ บุญเลิศ ต.ชางเผือก   อ.เมือง    จ.เชียงใหม     50300

 - ผูประสานงาน ภาคอีสาน    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   คุณศิริพร   โคตระวินนท ตู  ปณ. 106  ปณฝ. โนวศรีสวัสดิ์  อ.เมือง  

จ. มหาสารคาม  44001
 - หนองเรือ-ภูเวียง ขอนแกน สํานักงาน สกว. อีสาน 0-4336-4642, 0-9712-7885
   คุณนิรันดร คํานุฃ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตู ปณ. 14 มหาวิทยาลัยขอนแกน     อ.เมือง
จ.ขอนแกน     40002



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - เครือขายงานพัฒนา (กป.อพช.อีสาน) กป.อพช.อีสาน 686/5 ซ.วุฒาราม 0-4322-0859, 0-4332-2267 
   ดร. บัญชร แกวสอง ถ.หนาเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 ตอ 105 ,  0-1879-1078
 - เครือขายประชาสังคมอีสานใต (สกว.อีสานใต) สถาบันราชภัฎบุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย 0-4462-1935, 0-1660-9489
   อ.นิรันดร กุลฑานันท 31000
 - สํานังงานวิจัยเพื่อทองถิ่นทุงกุลารองไห 492 ม.2 อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 45150 0-4358-9338 0-4358-9338
   คุณแมน ปุโรทกานนท
 - แองสกลนคร คณะมนุษยศาสตร และสังคม 0-4271-3654, 0-1873-3245 0-4274-4074-4
   อ.สพสันต เพชรคํา สถาบันราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
 - เครือจายปราชญชาวบานอีสาน โรงพยาบาลอุบลรัตน 0-4344-6112-3 0-4444-6112
   นพ.อภิสิทธิ์  ธํารงวรากูร อ.อุบลรัตน      จ.ขอนแกน
 - ผูประสานงานภาคใต หนวยประสานงานภาคใต 0-1990-7321
   คุณสมบูรณ  อัพภาสกิจ สนง.สกว.ภาคใตตอนลาง

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

 - หนวยประสานงาน สกว.ภาคใตตอนลาง สํานักงานบริการวิชาการ 0-7333-1458 0-73331458
   (ปตตานี - ยะลา - นราธิวาส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
   อ.ปยะ  กิจถาวร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
 - นครศรีธรรมราช ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 0-7563-4519-23 0-7567-3525
   คุณธนิต  สมพงษ 222      ต.ไทยบุรี      อ.ทาศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช     80160



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ตรัง สํานักงานหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม- 0-1978-2960
   คุณมานพ  ชวยอินทร พระเกียรติ 

ถ.หนองยวน    ต.ทับเที่ยง   อ.เมือง   จ.ตรัง
92000

 - สตูล โครงการจัดการทรัพยากรอันดามัน  จ.สตูล 0-7478-1954 0-1738-7279
   คุณวีระ  ทองพงษ  403  หมู 4  ต.ละงู    อ.ละงู   จ.สตูล 91110

 - กองกลางเครือขายลุมน้ํา (เกษตรทางเลือก) 71/3    หมู 3     ถ.ปุณกัณฑ    ต.คอหงส 0-1328-8406 0-7442-8112
   คุณนฤมล  ขาวนวล (เจาหนาที่ประสานงาน) อ.หาดใหญ   จ.สงขลา  90110
 - เครือขายองคกรการเงินชุมชนศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 0-7563-4519-23 0-7567-3525
   คุณภีม  ภควเมธาวี 223  ต.ไทยบุรี  อ. ทาศาลา

จ.นครศรีธรรมราช     80160
 - ศูยประสานงานพังงา อาคารศูนยสงเสริม การศึกษาและพัฒนา 0-9971-1369 0-7649-1112
   คุณสุขกิจ  นาคตาขุน อาชีพ วัดสามัคคีธรรมปาลาน  อ.คุระบุรี

จ.พังงา   82150
 - สุราษฎรธานี 57/7     หมู 5     ต.บางกุง      อ.เมือง 0-1370-5517
    คุณวิรัตน   สาระคง จ.สุราษฎรธานี  84130
 - เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต 17/5  หมู  2  ต.กรุงชิง  อ.นบพิตํา 0-1979-0873
   คุณเชาวลิต   สิทธิฤทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช     80160



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ผูประสานงานวิจัยทองถิ่นสวนกลาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0-2298-0455-75 0-2298-0476-77
   คุณพรทิพย  ลิ้มประสิทธิ์วงศ ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร

คอนโดมิเนียม  เลขที่ 979  ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400

 - ศูนยประสานงาน สกว.-SIF ตะวันตก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 0-2800-2308-14 ตอ 3121 0-2800-2332
   ผศ.เอียม  ทองดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170
 - ศูนยปนะสานงานจันทรบุรี สถาบันราชภัฎรําไพพรรณี 0-3933-5408-9, 0-3932-392 0-3932-7175
   ผศ.ไพโรจน  แสงจันทร อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
 - กาญจนบุรี 67/1  หมู  2  ต.ทุงสมอ  อ.พนมทวน 0-3465-9214
   คุณยุทธภัณฑ   เตชะแกว จ.กาญจนบุรี   71140
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 120, 0-2298-0476 E-mail: trfbasic@trf.or.th
 - ฝายวิชาการ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  แขวง 129, 141, 149, 190, 198 http://trf.or.th

สามเสนใต  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
 - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เลขที่ 979 0-2298-0452 ตอ 163, 158, 0-2289-0478 E-mail: rgi-info@trf.or.th

ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 146, 113, 192, 150, 123, E-mail: trfrgj@trf.or.th
143 http://rgj.trf.or.th

 - ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธ ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน 0-2298-0455 ถึง 75  - http://www.trf.or.th
    ขามชาติ (ฝาย 1) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400
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 - ฝายเกษตร (ฝาย 2) ชั้น 14   อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร   เลขที่ 979 0-2298-0455 ตอ 112, 125 0-2298-0476 E-mail: trfpg2@trf.or.th

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 http://www.trf.or.th
 - ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 124,

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 130, 139 และ 107 0-2298-0476-7 E-mail: trfpg3@trf.or.th
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 http://www.trf.or.th

 - ฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 126, 0-2298-0476-7 E-mail: trf-info@trf.or.th
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 128, 154 ตอ 210 http://www.trf.or.th
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

 - ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455 ตอ 134, 135 0-2298-0476 http://www.trf.or.th
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 195 ตอ 213
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

4 ทุนพัฒนางานกลุมวิจัยบูรณาการ ศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 0-5394-3678
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5 มูลนิธิโครงการหลวง 65     ถ.สุเทพ     จ.เชียงใหม      50200 0-5381-0765-68 0-5327-8997 www.rpf.or.th
6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอก.) สวนวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร 0-2246-0025 ตอ 502, 504 0-2245-7918-19

สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของนักวิจัย
รุนใหม)

7 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  0-2579-7435  0-2579-7235
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
8 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สนง.กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 0-2298-0500 ตอ 1111-1114 0-2298-0499 www.thaihealth.or.th

(สสส.) 979 อาคาร เอส เอ็ม ทาวนเวอร ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

9 มูลนิธิโทเร  เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ชั้น  6  อาคารปุฝผจิต  20  ถนนสาธรเหนือ 0-2266-6609 0-2266-6610
ประเทศไทย (TTSF) กรุงเทพฯ 10500

10 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 0-2940-6420-9 ตอ 136 0-2579-0116 www.gistda.or.th
สนเทศ (องคการมหาชน) 10900

11 สํานักงานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ตั้งอยูที่ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2460064, 02-6409600 02-2468106  http://www.ops.go.th 
สนง. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10400

12 The JSPS PONPAKU (Dissertation PH.D) Prog. ฝายความรวมมือกับตางประเทศ 2 0-2579-2690, 0-2940-6369 0-2561-3049 www.nrct.net
กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน 0-2579-2285, 0-2561-2445 0-2579-2285 www.jsps.go.jp/easia/
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จตุจักร ตอ 529, 533 ronpaku.htm
กรุงเทพฯ  10900

13 The Matsumae International Foundation 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Email :
Tokyo 167-0043 Japan contact@matsumae-if-org

www-matsumae-if.org
14 Kobe Gakuin University  (Japan) 518 Arise, lkawadani-cho, Nishi-Ku, 078-974-1551 078-976-6190
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