สมาชิกสามัญรายปี (ปี 2558) สมาคมอนุรักษ์ดินและน้าแห่งประเทศไทย
ลำดับ คำนำหน้ำ
ชื่อ
1
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตสงขลำ
2
สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตกำแพงแสน
3
สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตบำงเขน
4
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง
5
นำย
หนูจันทร์ ศิริสุวรรณ

เลขสมำชิก
5801001

5806005

สพด.ระยอง

6
7

น.ส.
นำย

รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
สนิท อินทะชัย

5806006
5806007

กผง.
สพด.แพร่

8
9
10
11
12

นำย
นำย
นำย
นำย
ว่ำที่
ร.ต.หญิง
น.ส.

บวร บัวขำว
ชินพัฒน์ธนำ สุขวิบูลย์
วิโรจน์ ปิ่นพรม
กิตติศักดิ์ ประชุมทอง
อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

5806008
5806009
5806010
5806011
5806012

กวจ.
ผชช.วำงระบบฯ3

จำรุภรณ์ โต๊ะแสง

5806013

กวจ.

น.ส.
น.ส.
นำง

สุธินี วดีศิริศักดิ์
ปภำวี สุขพิทกั ษ์
วรรฒณำ กรองทอง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตสงขลำ

5806014
5806015
5806016
5809017

13
14
15
16
17
18

ที่อยู่เพื่อจัดส่งวำรสำร
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ 140 ถนนกำญจนวนิชย์ ตำบลเขำรูปช้ำง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ
90000
งำนวำรสำร สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140

5801002
5803003

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน (2ชุด) ตู้ ปณ.1084 (ปทฝ.เกษตรศำสตร์) แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

5804004

งำนจัดหำวำรสำร (ฝ่ำยจัดหำ) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลพร้ำว
อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
เลขที่ 143 ม.1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ
จ.ระยอง 21180
เลขที่ 159/124 ถนนรำมอินทรำ ซอยรำมอินทรำ8 แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ 161 ม.11 ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
/สพด.แพร่ เลขที่ 6 ม.5 ต.ทุ่งศรี ต.ร้องกวำง จ.แพร่
เลขที่ 76/3 ม.1 ถนนติวำนนท์ ซอยปืนประภำคม ต.บัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขที่ 7/54 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 95 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ.นรำธิวำส 96000
เลขที่ 95 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ.นรำธิวำส 96000
เลขที่ 6/710 ม.1 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย บัวทองเคหะ ซ.3 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

5812018

สพด.สระบุรี

เลขที่ 140/8 ม.3 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธนำ
จ. พระนครศรีอยุธยำ 13000
เลขที่ 117/59 ถนนงำมวงศ์วำน ซอยชินเขต2/6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เลขที่ 110/190 ม.ยลประภำ ถนนนวมินทร์ ชอยโพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 60 ม.4 ต.ท้ำยตลำด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ ถนนกำญจนวนิชย์ ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000

19

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เทพสตรี
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

5812019

งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ
ห้องสมุดกรมวิชำกำรเกษตร

5812022

ภำรัช ตระกูลกำจำย

5806024

บันทึกข้อมูลก.ย.59

744/32 หมู่ 2 ถ.กำญจนวนิช ซ.ฉัตรทองพำวิลเลี่ยน4 ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 90100

25

ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่

5810025

บันทึกข้อมูลก.ย.60

ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ ตู้ ปณ.54 อ.เมือง จ.แพร่ 54000

26

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้

5811026

บันทึกข้อมูลก.ย.61

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ตู้ ปณ.28 ปณจ.แม่โจ้ ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290

27

ห้องสมุด
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขตตรัง

5811027

บันทึกข้อมูล27ก.ย.59 ห้องสมุด มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ม.ค.-ธ.ค.59)

20
21
22

23
24

นำย

งำนจัดหำวำรสำร (ฝ่ำยจัดหำ) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้ำนพร้ำว
อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93210
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

5812020
5812021

นำงขนิษฐำ พิชยั พงค์ หน่วยพัสดุและยำนพำหนะ งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 340
ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000

5812023

ห้องสมุดกรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

