รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา

โทรศัพท์: 083-177-8481
อีเมล์: suwanna.rua@mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คุณ กุลภา วจนสาระ
นักวิจย (ผู้ชํานาญการพิเศษ)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02 441 9332 ต่อ 527
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
นพ. นิธิวัชร์ แสงเรือง
นายแพทย์ชํานาญการ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 086 655 1982
อีเมล์: nithiwat@ihpp.thai.gov
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ประธานคณะกรรมการการประสานยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
คุณ ถิรวดี พุ่มนิคม
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 306 8756
อีเมล์: napapenoi@hotmail.com
คุณ ศยามล ลัคณาสถิตย์
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและติดตามผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทรศัพท์: 02 306 8756
อีเมล์: lsayamon@yahoo.com
คุณ สุภี รอดพลอย
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คุณ สงบ เร็วชัย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คุณ วารุณี ศุภนิมิตตระกูล

255 บ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี

นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ

ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์: 081 876 9460

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทรศัพท์: 02 651 6920

คุณ สุกานดา ศรีเจริญชัยกุล
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

คุณ นันทกานต์ สายแวว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 02 642 7747

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทรศัพท์: 02 255 5850-7 ต่อ 237

กระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล์: pugan2807@gmail.com

คุณ กรแก้ว ถนอมกลาง
ผู้อํานวยการกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

คุณ สิทธิอาพร เชยนาค

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อํานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

ดร. เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร

เด็กแรกเกิด

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

โทรศัพท์: 02 306 8694

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรสาร: 02 306 8697

โทรศัพท์: 02-288-5353

คุณ สุภาวิดา กฤติเดช

คุณ กฤตยาภรณ์ แก้วนาบอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์: 02-288-5856
อีเมล์: fondlyme55@gmail.com

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โทรศัพท์: 02 651 7796
อีเมล์: veda2515@hotmail.co.th

คุณ จริญญา ไทยแท้

คุณ อรอุมา ทองดี

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นักเรียน

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์: 02-288-5856
คุณ ชื่นจิตร์ อกตั๋น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โทรศัพท์: 094 482 3704
อีเมล์: pukkypuu@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
คุณ สมสุข โสภาวนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

คุณ วัชรากร เรียบร้อย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณ ณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณ นันทิยา พรมวงษา
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณ ณัฐนรี ขิงจัตุรัส
นักวิชาการสาธารณสุข

คุณ ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณ พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ร.ท. หญิง ณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

คุณ ศุภรานันท์ ยุทธโกวิท
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณ ภัทราภรณ์ ใจก้อน
นักสถิติ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

คุณ รุจิรา เจียมอมรรัตน์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 089 767 5355
อีเมล์: jtun2506@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
คุณ ศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
962 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02 280 4085 ต่อ 3406
อีเมล์: suppasit@nesdb.go.th
คุณ เมฆขลา ทองวิไล
นักวิเคราะห์ชํานาญการ
โทรศัพท์: 081 636 8342
คุณ รวิรินทร์ เตชะปลูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02 280 4085
อีเมล์: rawirin@nesdb.go.th
สานักงานสถิติแห่งชาติ
คุณ ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กทม. 10210
โทรศัพท์: 02 142 1234
อีเมล์: pattama.a@nso.go.th
ดร. จิรวัส พูลทรัพย์
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท์: 02 142 1235
อีเมล์: chirawat@nso.go.th
องค์กรสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
คุณ ณัฐยา บุญภักดี
ผู้จัดการแผนงานเยาวชน
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
โทรศัพท์: 02 687 0140
โทรสาร: 02 280 1871
คุณ รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์
ผู้ช่วยแผนงานสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
โทรศัพท์: 02 687 0135
โทรสาร: 02 280 1871
คุณกษมา สัตยาหุรักษ์
เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชน

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
โทรศัพท์: 02 687 0136
โทรสาร: 02 280 1871
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
คุณ ศิริรัฐ ชุณศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานวัยรุ่นและเอชไอวี/เอดส์
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

อีเมล์: phusanisa@path2health.or.th
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
คุณ สาลี่ รัตนโชติ
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส
โทรศัพท์: 02 941 2320 ต่อ 173
อีเมล์: ppat.bkk@gmail.com

โทรศัพท์: 02 356 9224

แหล่งทุนด้านงานวิจัย

องค์กรภาคประชาสังคม

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มูลนิธิ Path2Health
คุณ พรนุช สถาผลสวัสดิ์
ผู้จัดการโครงการ
37/1 ชั้น 3 อาคารร่วมประสงค์
ซ.เพชรบุรี 15 ถ.พญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 653 7563

รศ.ดร. เรณู สุขารมณ์
ผู้อํานวยการฝ่าย 4 (ฝ่ายชุมชนและสังคม)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 081 648 2510
อีเมล์: renu.suk@dpu.ac.th,
sukharenu@gmail.com

อีเมล์: pornnuch@path2health.or.th
นาย นัทธปราชญ์ นันทิวัฒนิกุล
คุณ สุภา วิตตาภรณ์

ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาการสร้างความคุ้มครอง

นักวิจัย

ทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (CSPS)

โทรศัพท์: 089 355 4782

โทรศัพท์: 089 961 2294

อีเมล์: pornnuch@path2health.or.th

อีเมล์: npongmak@gmail.com

คุณ ภูษณิศา จิรชัชชกุล

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

เจ้าหน้าที่โครงการ

สุขภาพ

โทรศัพท์: 092 331 9998

คุณ วรนาฎ เวนุอาธร

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ
สํานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัย
เสี่ยง
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซ.งามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 092-448-6611
โทรสาร 02 343 1501
อีเมล์: woranart@thaihealth.or.th
วิทยากร
นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
ผู้อํานวยการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ดร. วาสนา อิ่มเอม
ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
โทรศัพท์: 02 687 0112
โทรสาร: 02 280 1871
น.พ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ผู้อํานวยการกลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์: 02-288-5599, 02-288-5751-52
โทรสาร 02-282-6658, 02-280-0837
ผู้ดาเนินการอภิปราย
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 02-441-9332
อีเมล์: kritaya.ipsr@gmail.com

