
เอกสารแนบ ๑ 

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย 

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/สงคราม 

การเตรียมความพร้อม ๔ ระดับ 

ระดับ ๑ (สีเขียว) 

ปัจจัยบ่งชี้   สถานการณ์ปกติ 

ปัจจัยควบคุม  สถานการณ์ปกติ 

เป้าหมาย  เตรียมความพร้อมของ สอท./สกญ. ที่เก่ียวข้อง 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ไดด้ีเสมอ - ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ ระบบ              

ไฟสำรอง โทรศัพทเ์คลื่อนที่ โทรศพัท์
สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเทอร์เนต็ และยานพาหนะ ให้ใช้ได้ดีอยูเ่สมอ  
- ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารระหว่าง
กระทรวงฯ กับ สกญ. (ระบบรับสง่โทรเลข) 
- ตรวจสอบการใช้งานของหมายเลข
โทรศัพท์ Hotline หรืออาจพิจารณาเปดิ
หมายเลขโทรศัพท์ Hotline เพิ่มเติม              
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น 
- สำรวจ/จดัทำ/ปรับปรุงรายการทรัพย์สิน 
ครุภณัฑ์ เอกสารราชการ และอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ เพื่อความ
สะดวกต่อการจัดเก็บและขนย้ายในกรณี
ฉุกเฉิน 

 

ปรับปรุงทะเบยีนรายช่ือคนไทย/ที่อยู่
ติดต่อ 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในเขตกงสุล 
ของ สกญ. อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์เมื่อต้องติดต่อในสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็น 
- รายชื่อคนไทยทั่วไปแบ่งตามรัฐ                
ในเขตกงสุล มีประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน  
- รายชื่อ ขรก. และ จนท. รัฐของสำนักงาน
ต่าง ๆ มีประมาณ ๑๕ คน 
- รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาในเขตกงสุล               
มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 

 



๒ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
- รายชื่อพระสงฆ์ที่จำวดัในเขตกงสุล              
มีประมาณ ๗๐ รูป 
ซึ่งจะต้องมีข้อมูลติดต่อทีส่ำคัญ อาทิ 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล สำหรับ 
ใช้ติดต่อ/ตดิตามตัวกรณีเกดิเหตุฉกุเฉิน 

จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่าน
สมาคม วดัไทยหรือสื่อตา่ง ๆ หัวหน้า
แคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย (Foreman) 

- จัดทำและปรับปรุงทะเบยีนรายช่ือวัด 
สมาคม และชมรมคนไทยอย่างสมำ่เสมอ 
รวมทั้งอาสาสมัครในรัฐต่าง ๆ เพือ่กระจาย
ข่าวสารไปยังกลุ่มคนไทยในรัฐนั้น ๆ รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยในเขตกงสุลของ สกญ. มี (๑) วัดไทย/
สำนักสงฆ/์และศูนย์ปฏิบัติธรรม จำนวน            
๒๑ แห่ง (๒) ครสิตจักรไทย จำนวน ๓ แห่ง 
(๓) สมาคม/ชมรมคนไทย จำนวน ๑๘ แห่ง 
แบ่งตามภูมภิาคและอาชีพ (ทั้งนี้ มีเพียง           
๑๒ แห่งที่ยังมีการดำเนินกจิกรรมอยู่                
เป็นระยะ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ภาคผนวก 
- จากจำนวนวัด สมาคม และชมรมคนไทย
ข้างต้น ประเมินว่ามีอย่างน้อย ๒๗ แห่ง                
ที่สามารถเป็นเครือข่ายให้ สกญ. ได้ 
- เปิดรับอาสาสมคัรที่จะติดต่อกับทั้งคนไทย
และหน่วยงานท้องถิ่น 
- จัดตั้งเครือข่าย นศ. ไทยตามมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยสถาบันการศึกษาที่มคีนไทยเรียน 
และโรงเรียนสอนภาษาทีม่ีนักเรียนคนไทย  
มีประมาณ ๓๐ แห่ง 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเขตกงสุล 
ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏบิัติผ่าน                  
(๑) ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ (อาทิ เฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์) รวมถึงการขอความร่วมมือ             
จากเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นของชุมชน
ไทยในการกระจายข้อมลู (๒) สมาคม/กลุม่
คนไทย/วดัไทย โดย สกญ. อาจจดัทีม 
outreach ไปยังวัด ชุมชนไทย สมาคมไทย 

 



๓ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
หรือใช้โอกาสในช่วงดำเนินกิจกรรมกงสุล
สัญจร และ (๓) กสม./กสญม. 

จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ
สำคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน 
สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย 
(ปรับปรุงทุก ๖ เดือน) 

- ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอีเมลของหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่สำคัญให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
- เตรียมเอกสารบัญชีรายชื่อสำหรบัแจกจ่าย
ให้กับชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและเขตกงสุล
ของ สกญ. ในภาวะฉุกเฉิน 

 

สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น              
ที่เกี่ยวข้อง 

- นัดหารือ/พบปะกับ จนท. ท้องถิ่น                  
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกัน และ/หรือ               
เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานท้องถิน่จัด             
อย่างสม่ำเสมอ 
- ติดตามข่าวสารการเตือนภัยของหน่วยงาน
ทางการสหรัฐฯ ทั้งในระดับประเทศ               
และระดับท้องถิ่น 

 

ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จดุนัดพบ 
เสน้ทางอพยพ 

- ถึงแม้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณร์นุแรง
จนถึงขั้นต้องอพยพออกนอกพ้ืนท่ีเขตกงสุล
ของ สกญ. หรือออกนอกประเทศมีน้อยมาก 
แต่หากเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็น 
สกญ. จะประสานกับกระทรวงฯ และ สอท.           
ณ กรุงวอชิงตัน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งของไทยและของท้องถิ่น เพื่อตัดสินใจใน
การดำเนินการอพยพคนไทยออกนอกพ้ืนท่ี 
หรือนอกประเทศ ในกรณีที่ต้องอพยพออก
นอกสหรัฐฯ สกญ. จะประสานกับ สอท.               
ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประสานงานใน
รายละเอียดกบัรัฐบาลสหรัฐฯ อาทิ การใช้
เครื่องบิน/เรือโดยสารนำคนไทยออกจาก
พื้นที่โดยเร่งด่วน โดยพิจารณาขออนุมัติ
งบประมาณสำหรับเช่ายานพาหนะ และ/
หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อขนสง่คนไทย
ออกจากสหรัฐฯ  
- ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อดำเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทย               
โดยอาจใช้ที่ตั้งของศูนย์เป็นจุดนดัพบ 

 



๔ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สถานท่ีเหมาะสมมีอาทิ 
(๑) อาคารที่ทำการ สกญ. (เลขท่ี ๓๕๑ ถนน 
๕๒ ระหว่าง first and second avenue, 
NY 10022)  
(๒) บ้านพัก กสญ. (เลขท่ี ๓๕-๐๓, ถนน 
๑๖๖, Flushing, NY 11358) 
(๓) วัดไทยในรัฐนิวยอร์กและเขตกงสุล 
(๓.๑) วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๓๑ ๔๗๑-๘๐๐๖  
(๓.๒) วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๙๑๔-๖๙๙-๕๗๗๘  
(๓.๓) วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมือง Buffalo 
หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๖-๗๗๕-๕๔๔๖       
(๓.๔) วัดป่าไทยถาวร อัลบานี หมายเลข
โทรศัพท์ ๕๑๘-๘๙๕-๑๐๔๖ และ  
๗๑๘-๘๐๓-๙๘๘๑ 
(๓.๕) วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม              
รัฐเพนซิลวาเนีย หมายเลขโทรศัพท์                
๒๑๕-๖๓๘-๙๗๕๕  
(๓.๖) วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน              
รัฐแมสซาชูเซตส์ หมายเลขโทรศพัท์               
๕๐๘-๘๒๓-๑๘๐๐ 
(๓.๗) วัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๙๓๗-๒๓๗-๐๓๗๘ 
(๓.๘) วัดโอไฮโอธัมมาราม รัฐโอไฮโอ 
หมายเลข โทรศัพท์ ๖๑๔-๕๓๒-๑๗๘๙ 
(๓.๙) วัดภาวนานิวเจอรซ์ีย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ 
หมายเลข โทรศัพท์ ๙๐๘-๓๒๒-๔๑๘๗ 
(๓.๑๐) วัดป่ามอนแนสเทอรี รัฐนิวแฮมป์เชอร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๐๓-๖๕๔-๒๒๙๒ 
(๓.๑๑) ศูนย์ปฏิบตัิธรรมเวสต์เรดดิ้ง              
รัฐคอนเนทิคัต หมายเลขโทรศัพท์                  
๒๐๓-๒๔๔-๓๑๓๐ 
- เปิดให้มีการลงทะเบียนและจดัทำบัญชี
รายชื่อผู้ต้องการอพยพกลับไทย 



๕ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
- แจ้งให้คนไทยในพ้ืนท่ีเขตกงสุลเตรียม
เอกสารเดินทางให้พร้อมหากต้องเดินทาง
ออกนอกประเทศ 
- แจ้งกำหนดการและอำนวยความสะดวก 
ในการเดินทางมายังจดุรวมพลและจุดพักพิง
ช่ัวคราวที่ปลอดภยั 
- จัดเตรยีมเครื่องอุปโภคบริโภค เสบียง 
อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเวชภณัฑ์ให้พอเพียง 
- เตรียมออกเอกสารเดินทางฉุกเฉนิให้แก่             
ผู้ที่ไมม่ีหนังสือเดินทางหรือหนังสอืเดินทาง
หมดอาย ุ

จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ 
ทางเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบิน
ใดให้บริการ เวลาใดบ้าง จัดทำเสน้ทาง
สำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดย
เครื่องบินจากพ้ืนท่ี อาทิ ต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไป
ยังชายแดน 

- จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ                       
โดยพิจารณาปจัจัยแวดล้อมและสถานการณ์
เฉพาะหน้าอย่างรอบคอบ 
๑. ทางอากาศ 
- สำรวจข้อมูลว่ามีท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศในเขตกงสุลของ สกญ. กี่แห่ง              
ทีย่ังคงเปิดทำการในเวลานั้น และมีสายการบิน
พาณิชย์ใดบ้างท่ีมีเที่ยวบินให้บริการ              
เวลาใดบ้าง จำนวนผูโ้ดยสารทีร่ับได้ใน              
แตล่ะเที่ยวบิน และประเทศ transit                 
เพื่อต่อเครื่องบินไปยังประเทศไทย 
- รายชื่อท่าอากาศยานระหว่างประเทศ              
ในเขตกงสุลของ สกญ. ได้แก ่
(๑) ท่าอากาศยาน Bradley International 
Airport รัฐคอนเนทิคัต เป็นท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศของรัฐ อยู่ใกล้พื้นที่เมือง 
New Haven 
(๒) ท่าอากาศยาน Bangor International 
Airport รัฐเมน เป็นท่าอากาศยานร่วม
ระหว่างพลเรือนกับทหาร 
(๓) ท่าอากาศยาน Gen. Edward 
Lawrence Logan International Airport 
รัฐแมสซาชูเซตส์  
(๔) ท่าอากาศยาน Portsmouth 
International Airport at Pease                   

        
 



๖ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
รัฐนิวแฮมปเ์ชอร์ เป็นท่าอากาศยานร่วม
ระหว่างพลเรือนกับทหาร 
(๕) ท่าอากาศยาน Atlantic City 
International Airport รัฐนิวเจอร์ซีย ์
(๖) ท่าอากาศยาน Newark Liberty 
International Airport รัฐนิวยอรก์/              
รัฐนิวเจอร์ซยี ์
(๗) ท่าอากาศยาน John F. Kennedy 
International Airport รัฐนิวยอรก์ 
(๘) ท่าอากาศยาน Pittsburg 
International Airport  
รัฐเพนซิลเวเนีย 
(๙) ท่าอากาศยาน Philadelphia 
International Airport รัฐเพนซิลเวเนีย 
(๑๐) ท่าอากาศยาน Burlington 
International Airport รัฐเวอร์มอนต์ 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่สามารถเดินทาง
ได้เอง เดินทางโดยสายการบินพาณิชย์กลับ
ประเทศไทยทันที 
- กรณีไม่มีสายการบินพาณิชย์ใหบ้ริการแล้ว 
ขอให้คนไทยท่ีประสงค์จะอพยพตดิต่อกับ 
สกญ. และ/หรือเครือข่ายคนไทยในพ้ืนท่ี 
เพื่อแจ้งความประสงค์จะอพยพกลับ  
ประเทศไทย และรับทราบจุดรวมพลนัดหมาย 
- กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางทางเครื่องบิน           
ในเขตกงสุลได้ จะต้องเดินทางไปขึ้น
เครื่องบินท่ีรัฐอื่นแทน จะต้องศึกษาเส้นทาง
เดินรถ และเช่ารถโดยสารขนาดใหญ่              
เพื่อขนส่งคนไทยไปยังรัฐนั้น ๆ  
๒. ทางเรือ 
- ในกรณีที่การอพยพทางอากาศไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ไม่ปลอดภัย หรือไมเ่พียงพอ 
สกญ. จะประสานขอความร่วมมือกับ                
สนง. ผู้ช่วยทูตทหารเรือผา่น สอท.                
ณ กรุงวอชิงตันในการจัดหาเรือมาอพยพ 
คนไทยหรือการอพยพโดยเรือพาณิชย์ไปยัง
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รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
พื้นที่ท่ีปลอดภัยเพื่อต่อเครื่องบินกลับ
ประเทศไทย  
- สำรวจข้อมูลว่ามีท่าเรือระหว่างประเทศใด
ที่ยังเปิดให้บริการในเวลานั้น จำนวนเรือ เวลา
ออกเรือ จำนวนผู้โดยสารในแตล่ะเที่ยว และ
ประเทศปลายทางที่สามารถเดินทางต่อไปยัง
ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ท่าเรือที่ใหญท่ี่สุดและมี
ศักยภาพในเขตกงสลุ ได้แก่ Port of New 
York and New Jersey ซึ่งเป็นท่าเรือ
พาณิชย์และขนส่งที่ใหญ่ที่สดุทางชายฝั่ง
ตะวันออกของสหรัฐฯ  
- ทั้งนี้ สกญ. จะจัดหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อ
ให้บริการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินสำหรับ
คนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอาย/ุสูญหาย 
และจัดหายานพาหนะจากจดุรวมพลไปยัง
ท่าอากาศยานหรือท่าเรือที่ใกล้ที่สดุ 

ประชาสมัพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนทราบ 
และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website 
ของ สอท./สกญ. พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หรือ e-mail address                     
ที่ประชาชนติดต่อได ้

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบแผน
ช่วยเหลือและอพยพคนไทยทางเวบ็ไซต์           
ของ สกญ. และเครือข่ายสื่อมวลชน นสพ. 
ไทยในนครนิวยอร์ก 

 

**************************** 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 
มกราคม ๒๕๖๖ 



เอกสารแนบ ๒ 
แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงกะทันหันไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่ไปยังพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือคนไทย (๒๔ ช่ัวโมง)  
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และ            
รับแจ้งกับคนไทยในพื้นที ่
(กรมการกงสุล ตั้งศนูย์ประสานงาน                
๒๔ ชั่วโมง) 

- สกญ. จะตั้งศูนย์ใหค้วามช่วยเหลือคนไทย 
(๒๔ ช่ัวโมง) โดยจะ (๑) จัดทมีเจา้หน้าท่ี   
คอยติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิดและให้ข้อมลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่ สกญ. มี อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
และเครือข่ายคนไทยต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้ง
เหตุตามช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น (๒) เป็น
สื่อกลางช่วยประสานงานระหว่างคนไทย            
ทีอ่ยู่ในเขตกงสลุของ สกญ. กับญาติ/มิตร               
ที่อยู่ในประเทศไทย (๓) สำรวจจำนวนคนไทย               
ที่ได้รับผลกระทบ และรวบรวมข้อมูลความ
ช่วยเหลือท่ีคนไทยต้องการ พร้อมแจ้งข้อมูล
การอพยพกลับไทยโดยสมคัรใจ หากจำเป็น 
(๔) กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณภ์ัย
พิบัติทางธรรมชาติ และ (๕) ประชุม/หารือ/
ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายอาสาสมัคร
เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนไทย 
- จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมลูคนไทย                 
ที่มีรายละเอียดชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล บุคคลที่ตดิต่อ            
กรณีฉกุเฉินอยา่งสม่ำเสมอ เพื่อ สกญ. ใช้เป็น
ช่องทางติดต่อและให้ความช่วยเหลือ และหาก
บุคคลนั้นขาดการตดิต่อ จะได้มีขอ้มูลใช้           
ในการติดตามตัวได ้
- แนะนำให้ชุมชนไทยติดตามข้อมลูข่าวสาร
จากทางการนิวยอร์กอย่างสม่ำเสมอ 
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รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
โดยเฉพาะการสมัครขอรับบริการ text 
message จาก NY-alert ซึ่งจะใหข้้อมูล            
ที่สำคัญและการเฝา้ระวังเหตุฉุกเฉนิ อาทิ 
การเตือนภยัสภาพอากาศ การปดิเส้นทาง
จราจรบนทางด่วนสายสำคญั การแพร่ 
กระจายของสารเคมี/วัตถุอันตราย              
หรือเหตุฉุกเฉินอื่น   

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ 
ทราบ พร้อมประเมินความเสียหาย
เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นแก่คนไทย 
อาทิ มผีู้ไดร้ับผลกระทบกี่คน 
บาดเจ็บ/เสยีชีวิต กี่คน 

- รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
เป็นระยะ พร้อมท้ังประเมินความเสี่ยงและ
ความเสยีหายเบื้องต้นที่อาจเกิดแก่คนไทย 
และแนวโนม้สถานการณ์ในอนาคต  
- รายงานความคืบหน้าในการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติของ สกญ. นบัตั้งแต่
ช่วงระยะเวลาเตือนภัยไปจนถึงกรณีที่รุนแรง
ที่สุดคือ อพยพคนไทย รวมทั้งการประเมิน
งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น/
องค์การสาธารณประโยชน์เกีย่วกบั
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
สิ่งบรรเทาทุกข์ท่ีรัฐบาลท้องถิ่น
จัดหาให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะ

กรณทีี่คนไทยอยูอ่ยา่งผิดกฎหมาย) 

- ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละ
รัฐ รวมถึงหน่วยงาน Federal Emergency 
Management Agency ภายใต้สงักัด 
Department of Homeland Security 
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และการขอรับความช่วยเหลือ/สิ่งบรรเทา
ทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย   
- หน่วยงานรัฐท้องถิ่นทั้ง ๑๐ รัฐภายในเขต
กงสุลของ สกญ. ได้แก ่
(๑) รัฐคอนเนทิคัต – Connecticut State 
Division of Emergency Management 
and Homeland Security  
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๖๐-๒๕๖-๐๘๐๐  
หมายเลขโทรสาร ๘๖๐-๒๕๖-๐๘๑๕ 
(๒) รัฐเมน - Maine Emergency 
Management Agency 
หมายเลขโทรศัพท์ ๒๐๗-๖๒๔-๔๔๐๐  
หมายเลขโทรสาร ๒๐๗-๒๘๗-๓๑๘๐ 

 



๓ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
(๓) รัฐแมสซาชูเซตส์ - Massachusetts 
Emergency Management Agency  
หมายเลขโทรศัพท์ ๕๐๘-๘๒๐-๒๐๐๐  
(๔) รัฐนิวแฮมปเ์ชอร์ – Bureau of 
Emergency Management, New 
Hampshire Homeland Security and 
Emergency Management  
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๐๓-๒๗๑-๒๒๓๑ 
(๕) รัฐนิวเจอร์ซยี์ – New Jersey Office  
of Emergency Management  
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๐๙-๕๓๘-๖๐๑๔  
(๖) รัฐนิวยอร์ก – New York State 
Division of Homeland Security               
and Emergency Services  
หมายเลขโทรศัพท์ ๕๑๘-๒๔๒-๕๐๐๐ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
maildrop@semo.state.ny.us 
     นครนิวยอร์ก – New York City Office 
of Emergency Management  
หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๘-๔๒๒-๘๙๓๓ 
(๗) รัฐเพนซิลเวเนีย – Pennsylvania 
Emergency Management Agency  
หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๗-๖๕๑-๒๐๐๑ 
(๘) รัฐโอไฮโอ – Ohio Emergency 
Management Agency  
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๑๔-๘๘๙-๗๑๕๐ 
(๙) รัฐโรดไอแลนด์ – Rhode Island   
Emergency Management Agency 
หมายเลขโทรศัพท์ ๔๐๑-๙๔๖-๙๙๙๖ 
(๑๐) รัฐเวอร์มอนต์ – Vermont 
Emergency Management Agency  
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๐๐-๓๔๗-๐๔๘๘ 

หารือ สอท./สกญ. มติรประเทศ
เกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน 

- ติดต่อ/ประสานงานกับ สกญ. ประเทศ
สมาชิกอาเซียน สกญ. ท่ีมีชุมชนขนาดใหญ่
และอยูไ่ม่ไกลจากประเทศไทย (อาทิ จีน 
กลต. ญป.) และ/หรือองค์การระหว่าง
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รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ประเทศด้านมนุษยธรรม เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือ             
คนชาติ รวมถึงอาจร่วมมือกันกรณีที่ต้อง
อพยพคนชาติออกจากพ้ืนท่ี  

สอท./สกญ. พิจารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือ โดยอาศยัระเบยีบ ก.คลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ (๑) และแจ้ง
กระทรวงฯ เพื่อพจิารณางบประมาณ
สนับสนุน 

- พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทย                   
ที่ประสบภัยพิบัติ โดยประเมินและทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ (๑) ค่าอาหาร             
(๒) ค่าเครื่องนุ่งห่ม (๓) ค่าเวชภณัฑ์                  
(๔) ค่ารักษาพยาบาล (๕) ค่าเช่าที่พัก และ             
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น (ซึ่งผู้ประสบภยั 
ไม่ต้องชดใช้เงินคืน) จัดเตรียมเงินสดให้
พร้อม และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อขอรับ            
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 

หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว โดยอาจเป็นท่ี สอท./
สกญ. วัดไทย หรือสถานท่ีอื่นที่
เหมาะสม 
(โดยปกตริัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้งศนูย์
ช่วยเหลอือยูแ่ล้ว) 

- สกญ. จัดการประชุมกับผู้นำชมรม/
สมาคมคนไทย และวัดไทยเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและศนูย์พักพิง
ช่ัวคราวที่วัดไทยในนครนิวยอร์ก                 
รวมทั้งทำความเข้าใจกับสมาคม/ชมรมไทย 
และชมรม นศ. ไทยในรัฐต่าง ๆ ในเขตกงสุล 
ที่สามารถให้ความร่วมมือได ้
- ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่  
(๑) อาคารที่ทำการ สกญ. (เลขท่ี ๓๕๑           
ถนน ๕๒ ระหว่าง first and second 
avenue, NY 10022) 
(๒) บ้านพัก กสญ. (เลขท่ี ๓๕-๐๓             
ถนน ๑๖๖ Flushing, NY 11358) 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว – วัดไทยในรัฐนิวยอร์ก
ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวได้                
มีอาทิ  
(๑) วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๓๑-๔๗๑-๘๐๐๖  
(๒) วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๙๑๔-๖๙๙-๕๗๗๘ 
(๓) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม หมายเลข
โทรศัพท์ ๗๑๘-๘๐๓-๙๘๘๑ 
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รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
(๔) วัดนิวยอร์กธัมมาราม หมายเลข
โทรศัพท์ ๙๒๙-๓๓๓-๑๑๔๖    
(๕) วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมือง Buffalo 
หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๖-๗๗๕-๕๔๔๖ 
(6) วัดป่าไทยถาวร อัลบานี หมายเลข
โทรศัพท์ ๕๑๘-๘๙๕-๑๐๔๖ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมทีม่ีราคา            
ที่พักไม่สูงนัก เพื่อเป็นทางเลือกในกรณี
ฉุกเฉิน 

กรณีภยัพิบัติเกดิขึ้นต่างเมือง             
อาจใช้ประโยชน์จากกงสลุ
กิตติมศักดิ์และชุมชนไทยในพ้ืนท่ี
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และ/
หรือประสานรัฐบาลท้องถิ่น               
เพื่อส่งเจ้าหน้าทีไ่ปประสานงาน 
ในพื้นที่ 

- กรณีเกิดภัยพิบัตติ่างรัฐ อาจใช้ประโยชน์
จากกงสลุกติติมศักดิ์ ชุมชนไทย วัดไทย และ/
หรือร้านอาหารไทย ในพื้นที่เป็นศนูย์ให้
ความช่วยเหลือ  
- ในเขตกงสุลของ สกญ. มสีถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน ซึ่งมีทีท่ำการ
สนง. อยู่ท่ีเลขท่ี ๑๒ Marshall St, 
Boston, MA 02108 สามารถจะใช้เป็น
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถช่วย
ประสานหาสถานที่ท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียง
พอที่จะให้ คนไทยพักพิงช่ัวคราว อาทิ 
ร้านอาหารไทย  
- ในส่วนของวัดไทยในเขตกงสุลทีม่ีศักยภาพ
เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ ได้แก่ 
(๑) วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม                  
รัฐฟิลาเดลเฟีย หมายเลขโทรศัพท์               
๒๑๕-๖๓๘-๙๗๕๕  
(๒) วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน                
รัฐแมสซาชูเซตส์ หมายเลขโทรศพัท์              
๕๐๘-๘๒๓-๑๘๐๐ 
(๓) วัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ หมายเลข
โทรศัพท์ ๙๓๗-๒๓๗-๐๓๗๘ 
(๔) วัดโอไฮโอธัมมาราม รัฐโอไฮโอ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๑๔-๕๓๒-๑๗๘๙ 
(๕) วัดภาวนานิวเจอร์ซีย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ 
หมายเลข โทรศัพท์ ๙๐๘-๓๒๒-๔๑๘๗ 

 



๖ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
(๖) วัดป่ามอนแนสเทอรี รัฐนิวแฮมป์เชอร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๐๓-๖๕๔-๒๒๙๒ 
(๗) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวสต์เรดดิ้ง                      
รัฐคอนเนทิคัต หมายเลขโทรศัพท์                 
๒๐๓-๒๔๔-๓๑๓๐ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมทีม่ีราคา         
ที่พักไม่สูงนัก เพื่อเป็นทางเลือกในกรณี
ฉุกเฉินหรือกรณีเกิดเหตุในพื้นที่ท่ีไม่มี
เครือข่ายซึ่งจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือได้ 

จัดทำทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัย
พิบัติ/ ผู้เจ็บป่วย/เสยีชีวิต                                      
พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย               
(หากทราบ) 

- จัดทำทะเบียนคนไทยท่ีประสบภัยพิบัติ/          
ผู้เจ็บป่วย/เสียชีวิต พร้อมช่ือญาติที่ประเทศไทย 
(หากทราบ) เพื่อใช้ประโยชน์หากได้รับ          
การติดต่อสอบถามจากญาติพี่น้อง หรือ           
แจ้งกระทรวงฯ ให้แจ้งญาติที่ประเทศไทย 
- ในกรณีเสยีชีวิต สกญ. จะออกเอกสาร
มรณบตัรและแจ้งกระทรวงฯ ให้มอบแก่
ญาติต่อไป 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสลุ/แพทย์ 
สนับสนุน (หากจำเป็น) 

- ในเบื้องต้น สกญ. จะพิจารณาทาบทาม
แพทย์คนไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง
เพื่อช่วยเหลือคนไทยท่ีไดร้ับบาดเจ็บ           
จากสถานการณ์ภยัพิบัติ  
- ในกรณีภัยพิบัตมิีความรุนแรงและ
ครอบคลมุอาณาเขตหลายรัฐในเขตกงสุล
ของ สกญ. สกญ. อาจจำเป็นต้องขอให้
กระทรวงฯ ส่ง จนท. หรือทีมแพทย์
สนับสนุนจากประเทศไทย 

 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ 
(อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัย
สงคราม) 

- ในกรณีที่ภัยพิบัตลิุกลามบานปลายจน           
ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติต่อไปได้               
ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก แตห่ากเกิด
สถานการณ์ที่จำเป็น สกญ. อาจหารือ
กระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการอพยพ           
คนไทยกลับประเทศ ซึ่งจะต้องประสานงาน
กับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อประสาน                            
ในรายละเอียดกับรัฐบาลสหรัฐฯ อาทิ             
การใช้เครื่องบินโดยสารคนไทยออกจาก
พื้นที่เขตกงสุลโดยเร่งด่วน โดยต้องขออนุมัติ

 



๗ 
 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
งบประมาณสำหรับเช่ายานพาหนะและ/ 
หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำขนส่งคนไทย              
ออกจากพ้ืนท่ีที่ประสบภยัพิบัติตามความ
จำเป็น 
- สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยที่ลงทะเบียน
ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทราบ             
และกำหนดจุดนดัพบ วันเดินทาง และ
จัดทำรายชื่อผูโ้ดยสาร โดย สกญ. พิจารณา
ความพร้อมและความเหมาะสมว่า                   
(๑) คนไทยจะเดินทางไปรวมตัวกัน                       
ที่จุดนัดพบเอง หรือ (๒) สกญ. จะอพยพ 
คนไทยไปเป็นกลุม่ทีเดียว หรือ (๓) คนไทย 
มีทั้งส่วนท่ีเดินทางไปท่ีจุดนดัพบเองหรือ
อพยพไปเป็นกลุม่พร้อม สกญ. 
- สกญ. จัดเตรียมน้ำดืม่ อาหาร เวชภัณฑ์ 
และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อม ณ บริเวณ
รวมตัว 
- สกญ. board ผูโ้ดยสารขึ้นเครื่องบิน            
โดยตรวจหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง
ฉุกเฉิน ช่วยเหลือกลุม่ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ และตรวจสุขภาพ           
และความพร้อมของผู้โดยสารก่อนเดินทาง 

หมายเหตุ อาจใชแ้ผนการเตรียมความพร้อม ๔ ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบดว้ย 

******************************** 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 
มกราคม ๒๕๖๖ 



 เอกสารแนบ ๓ 

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง 

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ 

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถ่ินให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน 

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่ประสบภัยพิบัติออกนอกพ้ืนที่โรคระบาดไปยังที่พักพิงชั่วคราว  
หรือกลับประเทศไทย 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์ประสานงาน
เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และ               
รับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่                      
ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย             
แกนนำคนไทย 

- สกญ. จะตั้งศูนย์ใหค้วามช่วยเหลือ              
คนไทย (๒๔ ช่ัวโมง) โดยจะ (๑) จัดทีม
เจ้าหน้าท่ีคอยตดิตามพัฒนาการของ
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ขอ้มูล
ข่าวสารผ่านช่องทางที่ สกญ. มี อาทิ 
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และเครือข่ายคนไทย 
ต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้งเหตุตามช่องทาง 
ต่าง ๆ ข้างต้น (๒) เป็นสื่อกลางช่วย
ประสานงานระหว่างคนไทยท่ีอยู่ในเขต
กงสุลของ สกญ. กับญาติ/มิตรที่อยู่ใน
ประเทศไทย (๓) สำรวจจำนวนคนไทย               
ที่ได้รับผลกระทบ และรวบรวมข้อมูล
ความช่วยเหลือท่ีคนไทยต้องการ             
พร้อมแจ้งข้อมูลการอพยพกลับไทย            
โดยสมัครใจ หากจำเป็น (๔) กำหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทย       
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณภ์ัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และ (๕) ประชุม/หารือ/
ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่าย
อาสาสมัครเกีย่วกับแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนไทย 
- จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมลูคนไทย              
ที่มีรายละเอียดชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล บุคคลที่ตดิต่อ
กรณีฉกุเฉินอยา่งสม่ำเสมอ เพื่อ สกญ.              
ใช้เป็นช่องทางติดต่อและให้ความช่วยเหลือ 
และหากบุคคลนั้นขาดการตดิต่อ จะไดม้ี
ข้อมูลใช้ในการติดตามตัวได ้

 



๒ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
- แนะนำให้ชุมชนไทยติดตามข้อมลู
ข่าวสารจากทางการนิวยอร์กอย่าง
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะการสมัครขอรับ
บริการ text message จาก NY-alert  
ซึ่งจะให้ข้อมูลที่สำคัญและการเฝา้ระวัง
เหตุฉุกเฉิน อาทิ การเตือนภัยสภาพ
อากาศ การปิดเส้นทางจราจรบนทางด่วน
สายสำคัญ การแพร่กระจายของสารเคม/ี
วัตถุอันตราย หรือเหตุฉุกเฉินอื่น   

สำรองอุปกรณ์ป้องกันการตดิเช้ือโรค 
อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ 

- สำรองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้โรค 
อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
เวชภัณฑ์ที่จำเป็น กล่องปฐมพยาบาล  
เจลแอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล โดยหาก
ต้องการไดร้ับการจัดสรรเพิ่มเติม สกญ. 
จะแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาตอ่ไป 
- เพิ่มมาตรการรักษาสุขอนามัยในพื้นที่ 
สกญ. อย่างเคร่งครัด อาทิ การใสถุ่งมือ
และหน้ากากอนามัยกรณีต้องพบปะกับ
ผู้คน และทำความสะอาดพื้นที่ สกญ. 
ด้วยน้ำยาฆา่เชื้อโรค  
- สำรองอาหาร เวชภณัฑ์ และสิ่งจำเป็น
อื่นให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจ
จำเป็นต้องมาพำนักช่ัวคราวที่ สกญ. และ
ศูนย์พักพิงช่ัวคราวเขตกงสุลของ สกญ. 

 

ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทาง
ออกนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับ
เพื่อน/ญาตติ่างเมือง หรือให้
เดินทางกลับประเทศไทย 
(ในขณะทีท่างการท้องถิ่นยังอนุญาตให้
เดินทางออกนอกพืน้ที่ได้) 

- ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออก
นอกพ้ืนท่ีเสี่ยงและพื้นท่ีที่มีการระบาด
ต่อเนื่องรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่              
ผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับเพือ่น/
ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลบั
ประเทศไทย ผ่านช่องทางของ สกญ. 
ได้แก่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อไทยในสหรฐัฯ  
หรือเครือข่ายคนไทย/ชุมชนไทยในพ้ืนท่ี 
- แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลีย่งการเดินทาง
ไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อโรคระบาดในสหรัฐฯ 
โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีการระบาดต่อเนื่อง

 



๓ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
รุนแรงผ่านกรมสารนิเทศและ             
กรมการกงสลุ เมื่อเห็นว่าเหมาะสม 

ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น               
เพื่อขอทราบแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ 
ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์
ที่รัฐบาลท้องถิน่จัดหาให้แก่
ผู้ประสบภยั 
(โดยเฉพาะกรณทีี่คนไทยที่อยู่อย่างผิด
กฎหมาย) 

- ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นของ     
แต่ละรัฐ รวมถึงหน่วยงาน Federal 
Emergency Management Agency 
ภายใต้สังกดั Department of 
Homeland Security เกี่ยวกับแนวทาง
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการขอรับ
ความช่วยเหลือ/สิ่งบรรเทาทุกข์ใหก้ับ
ผู้ประสบภยั   
- หน่วยงานรัฐท้องถิ่นทั้ง ๑๐ รัฐภายใน
เขตกงสุลของ สกญ. ได้แก ่
(๑) รัฐคอนเนทิคตั – Connecticut 
Department of Public Health  
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๖๐-๕๐๙-๘๐๐๐ 
(๒) รัฐเมน - Maine Department of 
Health and Human Services 
หมายเลขโทรศัพท์ ๒๐๗-๒๘๗-๓๗๐๗ 
(๓) รัฐแมสซาชูเซตส์ – Massachusetts 
Department of Public Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๑๗-๖๒๔-๖๐๐๐  
(๔) รัฐนิวแฮมปเ์ชอร์ – New 
Hampshire Department of Health 
and Human Services 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๐๓-๒๗๑-๙๐๐๐ 
(๕) รัฐนิวเจอร์ซยี์ – New Jersey 
Department of Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๐๐-๓๖๗-๖๕๔๓ 
(๖) รัฐนิวยอร์ก – NYS Department        
of Health  
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๖๖-๘๘๑-๒๘๐๙ 
    นครนิวยอร์ก – New York City 
Department of Health and Mental 
Hygiene  
หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๒-๖๓๙-๙๖๗๕ 

 



๔ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
(๗) รัฐเพนซิลเวเนีย – Pennsylvania 
Department of Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๕-๖๘๕-๖๗๔๐ 
(๘) รัฐโอไฮโอ – Ohio Department             
of Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๑๔-๔๖๖-๓๕๔๓ 
(๙) รัฐโรดไอแลนด์ – Rhode Island 
Department of Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๔๐๑-๒๒๒-๕๙๖๐ 
(๑๐) รัฐเวอร์มอนต์ – Vermont 
Department of Health 
หมายเลขโทรศัพท์ ๘๐๒-๒๘๑-๔๕๐๑ 

หารือ สอท./สกญ. มติรประเทศ
เกี่ยวกับช่วยเหลือคนชาติตน 

- ติดต่อ/ประสานงานกับ สกญ. ประเทศ
สมาชิกอาเซียน สกญ. ท่ีมีชุมชน             
ขนาดใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย   
(อาทิ จีน กลต. ญป.) และ/หรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม                
เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลที่เป็นประโยชน์             
ต่อการช่วยเหลือคนชาติ รวมถึงอาจ
ร่วมมือกันกรณีที่ต้องอพยพคนชาติ           
ออกจากพ้ืนท่ี 

 

รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ 
ทราบโดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยป่วย
หรือเสยีชีวิตจากโรคระบาด 

- รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ
เป็นระยะ พร้อมท้ังประเมินความเสี่ยง
และความเสยีหายเบื้องต้นที่อาจเกิด             
แก่คนไทย และแนวโน้มสถานการณ์            
ในอนาคต  
- รายงานความคืบหน้าในการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดของ สกญ.
นับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาเตือนภัย               
ไปจนถึงกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ อพยพ             
คนไทย รวมทั้งการประเมินงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 
- รายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยเร็ว          
ในกรณีที่มีคนไทยป่วยมากหรือเสยีชีวิต
จากโรคระบาด 

 



๕ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
พิจารณาความปลอดภยัและ              
ความเป็นไปได้ทีจ่ะส่งเจ้าหน้าทีไ่ป
ประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยู่                
ต่างเมือง) 

- กรณีโรคระบาดเกดิขึ้นในต่างเมอืง             
อาจต้องพิจารณาความปลอดภัยและความ
เป็นไปได้ที่จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ปประสานงาน           
ในพื้นที่ หรืออาจใช้เครือขา่ย/ชุมชนไทย             
ในพื้นที่เป็นตัวกลางการประสานงาน  
ระหว่าง สกญ. กับกลุม่คนไทยในพื้นที่ 

 

หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวนอกพื้นที่ โดยอาจเป็นที ่
สอท./สกญ. วดัไทย หรอืสถานที่อ่ืน
ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที ่
(๑) อาคารที่ทำการ สกญ. (เลขท่ี ๓๕๑ 
ถนน ๕๒ ระหว่าง first and second 
avenue, NY 10022)  
(๒) บ้านพัก กสญ. (เลขท่ี ๓๕-๐๓ ถนน 
๑๖๖ Flushing, NY 11358) 
- ตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวที่วัดไทยในรัฐ
นิวยอร์กและเขตกงสลุที่มีศักยภาพ     
เป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวได้ มีอาทิ 
(๓.๑) วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๖๓๑-๔๗๑-๘๐๐๖  
(๓.๒) วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๙๑๔-๖๙๙-๕๗๗๘ 
(๓.๓) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม หมายเลข
โทรศัพท์ ๗๑๘-๘๐๓-๙๘๘๑ 
(๓.๔) วัดนิวยอร์กธัมมาราม หมายเลข
โทรศัพท์ ๙๒๙-๓๓๓-๑๑๔๖    
(๓.๕) วัดโปรดเกศเชษฐาราม หมายเลข
โทรศัพท์ ๗๑๖-๗๗๕-๕๔๔๖ 
(๓.๖) วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม              
รัฐเพนซิลวาเนีย หมายเลขโทรศัพท์                
๒๑๕-๖๓๘-๙๗๕๕  
(๓.๗) วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน              
รัฐแมสซาชูเซตส์ หมายเลขโทรศพัท์               
๕๐๘-๘๒๓-๑๘๐๐ 
(๓.๘) วัดโอไฮโอธัมมาราม รัฐโอไฮโอ 
หมายเลข โทรศัพท์ ๖๑๔-๕๓๒-๑๗๘๙ 
(๓.๙) วัดภาวนานิวเจอรซ์ีย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๙๐๘-๓๒๒-๔๑๘๗ 

 



๖ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
 
 

 

(๓.๑๐) วัดป่ามอนแนสเทอรี  
รัฐนิวแฮมป์เชอร์ หมายเลขโทรศพัท์ 
๖๐๓-๖๕๔-๒๒๙๒ 
(๓.๑๑) ศูนย์ปฏิบตัิธรรมเวสต์เรดดิ้ง               
รัฐคอนเนทิคัต หมายเลขโทรศัพท์               
๒๐๓-๒๔๔-๓๑๓๐ 
- อาจพิจารณาประสานโรงแรมทีม่ีราคา 
ที่พักไม่สูงนักเพ่ือเป็นทางเลือก                     
หากอยู่ในวิสัยที่พักแรมในโรงแรมได ้

สอท./สกญ. พิจารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภยั              
โดยอาศัยระเบียบ ก.คลังวา่ด้วย               
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ                            
คนไทยในตา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๑๑ (๑) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อ
พิจารณางบประมาณสนบัสนุน 

- พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทย              
ที่ประสบภัยพิบัต/ิโรคระบาดรา้ยแรง            
โดยประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ                         
(๑) ค่าอาหาร (๒) ค่าเครื่องนุ่งห่ม                    
(๓) ค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ารักษาพยาบาล              
(๕) ค่าเช่าท่ีพัก และ (๖) ค่าใช้จ่ายอื่น            
ทีจ่ำเป็น (ซึ่งผู้ประสบภยัไม่ต้องชดใช้เงิน
คืน)จัดเตรียมเงินสดให้พร้อมและแจ้ง
กระทรวงฯ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 

 

กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสลุ/
แพทย์สนับสนุน (หากจำเป็น) 

- ในเบื้องต้น สกญ. จะพิจารณาทาบทาม
แพทย์คนไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง
เพื่อช่วยเหลือคนไทยทีต่ิดเชื้อจาก
สถานการณ์โรคระบาดรา้ยแรง 
- ในกรณีสถานการณ์โรคระบาดรา้ยแรง           
มีความรุนแรงและครอบคลุมอาณาเขต
หลายรัฐในเขตกงสลุของ สกญ.                 
สกญ. อาจขอให้กระทรวงฯ ส่ง จนท.               
หรือทีมแพทย์สนับสนุนจากประเทศไทย 
หากทางการท้องถิ่นอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้  
- ประสานให้มีแพทย์ หรือชุดตรวจวัด
อุณหภูมริ่างกายและตรวจความเสีย่ง
เบื้องต้นหรืออาจให้มีการตรวจผ่าน test 
kit ล่วงหน้า (หากเป็นไปได้) ก่อนที่                
คนไทยจะเข้าไปยังห้องโดยสารเครื่องบิน 
เพื่อให้สามารถควบคุมมิใหม้ีการระบาด 

 



๗ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
ในเครื่องบินและในประเทศไทย               
หลังลงเครื่อง 

หารือกระทรวงฯ ถึงความจำเป็น
ในการอพยพคนไทยกลับประเทศ 
(อาจอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัย
สงคราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในกรณีที่สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง
ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถใช้ชีวิต
ต่อไปได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก                
แต่หากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็น สกญ.  
จะหารือกระทรวงฯ ถึงความจำเปน็ในการ
อพยพคนไทยกลับประเทศ ซึ่งจะต้อง
ประสานงานกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน
เพื่อประสานในรายละเอียดกับรัฐบาล
สหรัฐฯ อาทิ การใช้เครื่องบินโดยสาร            
คนไทยออกจากพืน้ท่ีเขตกงสลุโดยเร่งด่วน 
โดยต้องขออนุมัติงบประมาณสำหรับเช่า
ยานพาหนะและ/หรือเครื่องบินเช่า              
เหมาลำขนส่งคนไทยออกจากพ้ืนท่ี             
แพร่ระบาดตามความจำเป็น 
- สกญ. แจ้งข่าวให้คนไทยที่ลงทะเบียน
ประสงคเ์ดินทางกลับประเทศไทยทราบ 
และกำหนดจุดนดัพบ วันเดินทาง และ
จัดทำรายชื่อผูโ้ดยสาร โดย สกญ. 
พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม
ว่า (๑) คนไทยจะเดินทางไปรวมตวักัน              
ที่จุดนัดพบเอง หรือ (๒) สกญ. จะอพยพ
คนไทยไปเปน็กลุ่มทเีดยีว หรือ (๓) คนไทย           
มีทั้งส่วนท่ีเดินทางไปท่ีจุดนดัพบเองหรือ
อพยพไปเป็นกลุม่พร้อม สกญ. 
- สกญ. จัดเตรียมน้ำดืม่ อาหาร เวชภัณฑ์ 
และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อม ณ บริเวณ
รวมตัว 
- สกญ. board ผูโ้ดยสารขึ้นเครื่องบิน 
โดยตรวจหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง
ฉุกเฉิน ช่วยเหลือกลุม่ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ และตรวจสุขภาพ
และความพร้อมของผู้โดยสารก่อน
เดินทาง รวมทั้งส่งมอบ hygiene kit              
ที่นำติดมากับเครื่องบินจากประเทศไทย 

 



๘ 

 

รายการ การดำเนินการ หมายเหตุ 
 
 
 
 

 

และจัดอบรมก่อนการอพยพโดย
คณะแพทย์ที่มาจากประเทศไทย                     
โดยกระบวนการทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง
กับข้อกำหนด/มาตรการด้านสาธารณสุข
ของทั้งสองประเทศ 

หมายเหตุ อาจใชแ้ผนการเตรียมความพร้อม ๔ ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบดว้ย 

************************** 

 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

มกราคม ๒๕๖๖ 



   สถานะ ณ วันที ่๑๙ ม.ค. ๖๖ 

รายช่ือวัดไทย/สำนักสงฆ์และศูนย์ปฏิบัติธรรม และคริสตจักรไทยในเขตอาณา 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

วัด เจ้าอาวาส รัฐ ทีอยู่ 

๑. วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์  
Vajiradhammapadip Long Island 

พระกิตติญาณวิเทศ                          
(เจ้าคุณประดิษฐ์) 

นิวยอร์ก 110, Rustic Rd., Centereach, 
 NY 11720 

๒. วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอน 
Vajiradhammapadip Mount Vernon 

พระกิตติญาณวิเทศ                        
(เจ้าคุณประดิษฐ์) 

นิวยอร์ก 75 California Rd, Mt Vernon, 
NY 10552 

๓. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม        
Buddha Thai Thavorn Vanaram 

พระครูวิทูรธรรมประกาศ  
(พระครูถวิล) 

นิวยอร์ก 76-16, 46 Ave., Elmhurst, 
 NY 11373 

๔. วัดนิวยอร์กธัมมาราม  
Wat New York Dhammaram 

พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน นิวยอร์ก 33-37, 97th St., Corona, 
 NY 11368 

๕. วัดพุทธคุณาราม  
Buddhakunaram Temple 

พระครูปลัดเสมอ นาถธัมโม   นิวยอร์ก 2609 Niagara Falls Blvd., 
Niagara Falls, NY 14304 

๖. วัดอุษาพุฒยาราม  
Wat Usa Buddhayaram 

พระครูปลัดจำลอง ธาราไทย นิวยอร์ก 2084, Anthony Ave.,Bronx,  
NY 10457 

๗. วัดป่าไทยถาวร อัลบานี 
Watpa Buddhathai Srithavorn Albany 

พระครูวิทูรธรรมประกาศ                    
(พระครูถวิล) 

นิวยอร์ก 974 Darby Hill Road, 
Duanesburg, NY 

๘. วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
Wat Prodketchettharam 

พระมหาปิยะ อุตตมปญโญ นิวยอร์ก 2660 Bedell Rd, Grand 
island, NY 14072 

๙. วัดภาวนานวิเจอร์ซีย์  
Dhammakaya International 
Meditation Center 

พระครูภาวนา สุธรรมวิเทศ  นิวเจอร์ซีย์ 257, Midway Ave., Fanwood,  
NJ 07023 

๑๐. วัดนวมินทรราชูทิศ  
Wat Nawamintararachutis 

พระภาวนาวชิรวิเทศ  แมสซาชูเซตส์ 382 South St. E., Raynham,  
MA 02767-5130 

๑๑. วัดบอสตันพุทธวราราม  
Wat Boston Buddhavararam 

พระครูกิตติวรคุณ  แมสซาชูเซตส์ 125, North Rd., Bedford,  
MA 01730 

๑๒. วัดภาวนาบอสตัน  
Dhammakaya Meditation Center 
Boston 

พระปรัชญา โสตถิชญโญ  แมสซาชูเซตส์ 65 Roberts St., Ouincy,  
MA 02169 

๑๓. วัดมงคลเทพมุนี  
Mongkol Tepmunee 

พระราชมงคลวิเทศ                          
(เจ้าคุณน้อม กาละสังข์)  

เพนซิลเวเนีย 3304, Knights Rd., Bensalem, 
PA 19020 

๑๔. วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบิร์ก 
Wat Padhammaratana  

พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ 
ป.ธ. 9 

เพนซิลเวเนีย 2618 Monroeville Blvd., 
Monroeville, PA 15146 



๒ 

วัด เจ้าอาวาส รัฐ ทีอยู่ 

๑๕. วัดปากน้ำอเมริกา (วัดพุทธมงคล
ภาวนา) Buddhist Meditation Temple 

พระวิเทศวิสุทธิคุณ  โอไฮโอ 4545 Fishburg Rd., Huber 
Heights, OH 45424 

๑๖. วัดโอไฮโอธรรมาราม 
 Wat Ohio Dhammaram 

พระรักษพล กุลวฑฺฒโน  โอไฮโอ 1765 Huy Rd., Columbus,  
OH 43224 

๑๗. วัดพุทธสามัคคีธรรม 
Wat Bhuddasamakidham 

พระอาจารย์สุริยันต์ โอไฮโอ 3296 Watkins Rd.Columbus, 
OH 43207 

๑๘. วัดป่ามอนแนสเทอรี 
Temple Forest Monastery 

พระอาจารย์ชยันโต นิวแฮมป์เชอร์ 32 Derbyshire Ln, Temple, 
NH, 03084 

๑๙. สำนักสงฆ์แสงธรรม 
Enlightenment Temple of Ohio 

พระสิริชัฐพงษ์ ภาณโก โอไฮโอ 1829 Lockbonrne Rd., 
Columbus, OH 43207 

๒๐. ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวสต์เรดดิง 
Redding Meditation Center 

พระดา สมฺมาคโต คอนเนทิคัต 9 Picketts Ridge, West 
Redding, CT 06896 

๒๑. ศูนย์ปฏิบัติธรรม บีเวอร์ เลค 
The Buddhist Meditation Center 
Beaver Lake 

พระมหาพร นิวยอร์ก 104 Beaver Lake Road, 
Olivebridge, NY 12461   

*ลำดับที่ ๗ เป็นวดัสาขาของวัดพทุธไทยถาวรวนาราม 

คริสตจักรไทยในนครนิวยอร์ก 

คริสตจักร บาทหลวง รัฐ ที่อยู่ 

๑. คริสตจักรไทยเพรสไบทีเรียนนิวยอร์ก 
Thai Presbyterian Church New York 

ผู้ปกครองเคนเนธ สุวัจสันต์  นิวยอร์ก 23-35 Broadway, Astoria, NY 
11106 

๒. คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก 
Chour-Thai Reformed Church of 
Greater New York 

ศจ.ดร.สมบุญ เทศน์สาลี นิวยอร์ก 69, Sherman Ave., Yonkers, 
NY 10705 

๓. คริสตจักรมหาพรนิวยอร์ค 
Thai Community Mahapawn Alliance 
Church 

ศจ.อัจฉรา รัตนโสภณ นิวยอร์ก 71-17, Roosevelt Ave., 
Jackson Heights, NY 11372 

 

………………………………………………………. 



รายช่ือสมาคมไทยในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอรก์ 
(สถานะ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖) 

 

ที่ สมาคม นายกสมาคม หมายเลขโทรศัพท ์ Email Address 
๑. สมาคมชาวเหนือแห่งนครนิวยอร์ก  

(Northern Thai Association NY) 
นายจิตตพล รอดแจ่ม  
Mr. Chitapol  Rodjam 

๓๔๗-๓๑๙-๕๑๘๔ 
 

Chitapolrodjam@gmail.com 44-15 Broadway, Long Island 
City, NY 11103 

๒. สมาคมทักษิณ นิวยอร์ก  
(Southern Thai Association) 

น.พ. สุภาพ สมสุข 
Dr. Suparb Soomsook. MD 

๙๑๗-๖๒๔-๘๘๕๑ 
 

Sam.somsook@gmail.com 1 Silver pond Circle 
Commack NY 11725 

๓. สมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก 
(Thai Isan Association of New York) 

นางพรรณี โตวรานนท ์
Mrs. Punnee Touranont 

๖๑๗-๔๐๗-๘๐๗๔ 
 

ptouranont@gmail.com 32-32 204th St, Flushing, NY 
11361 

๔. สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
แห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Nurse Association 
Northeastern of America - TNANA) 

นางศรีพรรณ ผะรานนท์  
Mrs. Sripan Paranone 

๙๑๔-๒๖๒-๘๑๑๑ 
 

sripanpar@gmail.com 
 

1571 Midland Avenue, 
Bronxville, NY 10708 

๕. สมาคม Thai-American Society พญ. สมศรี รัตนประสาทพร 
Dr. Somsri Ratanaprasatporn, MD 
 

๗๑๘-๔๙๐-๓๗๔๘ 
 

somsriratana@yahoo.com 6 Lenevar Ave, Staten Island, NY 
10309 

๖. สมาคมร้านอาหารไทยในนิวยอร์กและรฐัใกล้เคียง  
(Thai Restaurant Chamber of Commerce 
Inc.) 

นายพิสิษฐ์ จรูญศรีสวัสดิ์ ๙๑๗-๓๐๖-๔๖๓๒ 
๒๑๒-๖๙๕-๙๙๔๐ 
๗๑๘-๕๐๗-๕๖๒๐ 

thairestaurantgroupnyc@gmail.com 62-04 34th  Avenue, 
Woodside, NY 11377 

๗. ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก 
(Thai Cultural Center of New York) 

นางสุจิตรา ปาลวีงศ์  ๒๐๑-๒๖๔-๖๒๑๒ 
๗๑๘-๕๐๗-๖๕๒๐ 
๒๐๑-๒๖๑-๕๘๑๙ 

info@paleewongtrading.com 405 James Wood Court 
New Milford, NJ 07646 

๘. สมาคมไทยบอสตัน  
(Thai Association of Boston) 

คุณศศิวิมล ชำนาญกิจ 
 

๙๗๘-๗๗๕-๕๔๔๐ 
 

sasiwi@icloud.com  

๙. ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
(Anurak Thai Dance Association) 

นางสิรินาฏ เดวิโดวีส ๙๑๔-๕๒๒-๓๘๐๓ 
 

intorn888@hotmail.com 266 Pelham Rd. Apt.# 6G 
New Rochelle NY, 10805 

๑๐. ชมรมฟุตบอลคนไทยในนิวยอร์ค 
(Thai Soccer Club in New York) 

นายเกรียงอนันต์ รวิโอภาพ 
 

๖๔๖-๖๒๐-๐๘๕๕ 
 

bobbyohap@hotmail.com  

๑๑. ชมรมศิลปินไทยในนิวยอร์ก 
(Thai Artists in New York -TANY) 

นางสาวกฤตย์วล ีเสณีตันติกุล ๙๒๙-๔๒๔-๘๓๓๐ 
 

tanythailand@gmail.com  

๑๒. สมาคม Thai American Friendships นางรัตนาภรณ์ ซาวเวอร ์ ๖๑๐-๗๕๑-๓๔๗๖ 
 

nasarver@me.com 4789 Concord circle  
Easton, PA 18045 

๑๓. ชมรมจุฬาฯ แห่งนครนิวยอรก์  
(Chula Alumni of New York) 

ดร.เมธี เวชารัตนา  
 

๙๗๓-๘๖๘-๒๗๒๘ 
๙๗๓-๒๙๙-๗๙๙๒ 

methinjit@yahoo.com  
 
 



รายช่ือสมาคมไทยในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอรก์ 
(สถานะ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖) 

ที่ สมาคม นายกสมาคม หมายเลขโทรศัพท ์ Email Address 
๑๔. สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์  

(Thammasat Alumni Association of New 
York & Neiboring States) 

นายทองเติม สิมมา  ๓๔๗-๒๕๕-๕๒๑๘ tsimma@peoplepc.com  

๑๕. สมาคมรวมใจไทยนิวยอร์ก  
(Thai Society of New York Inc.) 

นายวีรชาติ โภคพูนพิพัฒน์  ๙๑๗-๕๓๙-๐๘๓๒ 
๗๑๘-๓๐๙-๓๑๑๖ 

virachart@aol.com  

๑๖. สมาคมช่วยเหลือนกัธุรกจิ 
(Business Center) 

นายยุทธนา ลิ้มเลิศวาที  ๖๔๖-๗๒๙-๖๒๓๖ 
๗๑๘-๕๖๕-๙๕๘๕ 
๒๑๒-๙๘๘-๔๒๖๔ 

moonabon@hotmail.com  

๑๗. สมาคมหอการค้าไทย 
(Thai Chamber of Commerce, USA Inc.) 

นายวิชยั ชลาลัยวัลย์  
 

๙๑๗-๘๔๘-๒๕๓๓ 
๗๑๘-๓๔๙-๖๙๑๑ 

vasinee@msn.com 
victor@vasinee.com 

 

๑๘. ชมรมเกษตรศาสตร์  
(Kasetsart Alumni of New York) 

นายวจิิตร กาญจนวงศ์  ๓๔๗-๔๒๑-๔๓๕๔ 
 

w.kanchanawong@yahoo.com   

**หมายเหต ุลำดับที่ ๑-๑๒ มีความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสมาคมอยา่งสม่ำเสมอ ส่วนลำดับที ่๑๓-๑๘ ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสมาคม 




