
ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

1  นางสาวสุดารัตน์    ฤกษ์ดี 08-4919-4283 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่าย/แผนก กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
เลขที่ 3/12 หมูท่ี่  ถนนอู่ทองนอก ต าบลดุสิต 
อ าเภอดุสิต จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3161 โทรสาร 0-2243-2205

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง  
ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย  
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี    
อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา

2  นางสาวจุฑารัตน์    บัวแก้ว 06-3094-5917 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ฝ่าย/แผนก กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
เลขที่ 3/12 หมูท่ี่  ถนนอู่ทองนอก ต าบลดุสิต 
อ าเภอดุสิต จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3161 โทรสาร 0-2243-2205

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง  
ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย  
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี    
อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา

3  นางสาวพนิดา    เพชรกุล 09-5094-8741 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 169 หมูท่ี่ 3 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์  โทรสาร

อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี        
ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย  
อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

4  นางสาวเบญจวรรณ    คงเขาม่วง 09-5638-3505 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 169 หมูท่ี่ 3 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์  โทรสาร

อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี        
ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย  
อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา

5  นายวษิณุ    เรืองทอง 08-0891-0365 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดชุมพร
ฝ่าย/แผนก พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่  หมูท่ี่ ศาลากลางจงัหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต าบลนาชะองั 
อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7750-2257 โทรสาร 0-7750-2257

อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา          
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี

6  นางสาวกาญจนา    วงมาเกษ 09-5275-0326 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดชุมพร
ฝ่าย/แผนก พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่  หมูท่ี่ ศาลากลางจงัหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต าบลนาชะองั 
อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7750-2257 โทรสาร 0-7750-2257

อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา          
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

7  นางสาวจิรภัทร์    รามเกือ้ 09-5451-8160 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดเชียงใหม่
ฝ่าย/แผนก ยทุธศาสตร์และการจดัการ 
เลขที่ 118/6 หมูท่ี่  ถนนอนุสาวรียสิ์งห์ ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-1470 โทรสาร 0-5322-1470

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง

8  นางสาวจิราภรณ์    ส าเภา 09-5725-1019 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดเชียงใหม่
ฝ่าย/แผนก ยทุธศาสตร์และการจดัการ 
เลขที่ 118/6 หมูท่ี่  ถนนอนุสาวรียสิ์งห์ ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5322-1470 โทรสาร 0-5322-1470

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง

9  นางสาวลลิตา    ชนะภักดี 09-8023-8683 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก การจดัการภัยพิบัติ 
เลขที่  หมูท่ี่  ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-8442 โทรสาร 0-7535-8440

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง     
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

10  นางสาวอังคณา    มัฐกุล 09-8093-0558 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่าย/แผนก การจดัการภัยพิบัติ 
เลขที่  หมูท่ี่  ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535-8442 โทรสาร 0-7535-8440

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง     
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี

11  นายสุพัฒรชัย    หีดรักษ์ 09-8049-6084 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 จงัหวัดภูเกต็
ฝ่าย/แผนก พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่ 31/3 หมูท่ี่  ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 0-7621-9532 โทรสาร 0-7621-9531

ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย

12 นางสาวเจนจิรา ทองบอ่ 08-0525-8306 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดภูเกต็
ฝ่าย/แผนก กลุ่มงานยทุธศาสตร์ 
เลขที่ 5 หมูท่ี่  ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ 0-7621-8444 โทรสาร 0-7621-8409

ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

13  นางสาววนิษา    รอดแก้ว 09-2271-4997 ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต12 สงขลา
ฝ่าย/แผนก นักนโยบายและแผน 
เลขที่ 1661 หมูท่ี่ 6 ถนนสายสนามบิน ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-1160-3 โทรสาร 0-7425-1166

อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา      
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี

14  นางสาวสุดารัตน์    บุญแทน 09-3386-7360 ศูนยป์้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต12 สงขลา
ฝ่าย/แผนก นักนโยบายและแผน 
เลขที่ 1661 หมูท่ี่ 6 ถนนสายสนามบิน ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7425-1160-3 โทรสาร 0-7425-1166

อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา     
อาจารยบ์ุษยมาศ เหมณี

15  นางสาววลิาวรรณ    จันทวงศ์ 08-2830-0452 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 8
ฝ่าย/แผนก ส่วนสารสนเทศการเกษตร 
เลขที่ 131 หมูท่ี่  ถนนธราธิบดี ต าบลท่าขา้ม 
อ าเภอพุนพิน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7731-1641 โทรสาร 0-7731-1641

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง           
 ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

16  นางสาวกนกวรรณ    บุญเชิด 09-1038-8465 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรที่ 8
ฝ่าย/แผนก ส่วนสารสนเทศการเกษตร 
เลขที่ 131 หมูท่ี่  ถนนธราธิบดี ต าบลท่าขา้ม 
อ าเภอพุนพิน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7731-1641 โทรสาร 0-7731-1641

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง            
ว่าที่รอยตรีพงศ์พล ปลอดภัย

17  นายณัฐพล    กุลน้อย 09-5074-0978 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 84 หมูท่ี่ 2 ถนนเอเชีย ต าบลหนองไทร 
อ าเภอพุนพิน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 0-7738-0641 โทรสาร 0-7738-0642

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง

18  นายณัฐพงษ์    รักกะเปา 09-3756-5216 ส านักงานทรัพยากรน้ า เขต 10
ฝ่าย/แผนก การจดัการภัยพิบัติ 
เลขที่ 3/8 หมูท่ี่ 3 ถนน ต าบลวัดประดู่ 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7720-0788 โทรสาร 0-7720-0788

อาจารยก์านต์ธิดา บุญมา
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ล าดับ ชือ่-สกุล เบอรต์ิดต่อ สถานประกอบการ อาจารยท์ี่ปรึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่..........................ลงวันที.่.........................................................

เร่ือง แต่งต้ังอาจารยน์ิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

สาขาวิชาการจดัการภัยพิบัติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึเดือน 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

19  นายกิตติพงษ์    พัฒนศิลป์ 06-5769-7022 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก นักศึกษาฝึกงาน 
เลขที่ 104 หมูท่ี่  ถนนดอนนก ต าบลมะขามเต้ีย 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7727-5847 โทรสาร 0-7727-5847

ดร.พรทิพย ์วิมลทรง
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