
ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

1  นายขจรพงศ์    หตีเพ็ง 09-3784-1611 ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยนกัวิชาการส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 126 หมูท่ี่ 4 ถ. ต.ท่าอแุท 
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี84340
โทรศัพท์ 0-7725-9445-6 โทรสาร 0-7725-9449

อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร                
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ

2  นายสันติ    รักษาพราหมณ์ 09-8965-2307 บริษทั กลุ่มสมอทอง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายผลิต และฝ่ายส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 199/2 หมูท่ี่ 10 ถ. ต.ประสงค์ 
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธาน ี84170
โทรศัพท์ 06-4017-0263 โทรสาร 0-7795-1471

ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน ์                   
ดร. วัชรี  รวยร่ืน

3  นางสาวสุรัตยา ศรีแกว้ณวรรณ 08-0710-9599 ส านกังานกรมอธุยานปา่ไมใ้ต้ร่มเย็น
ฝ่าย/แผนก บริหารทั่วไป 
เลขที่ 109 หมูท่ี่ 1 ถ. ต.ล าพูน 
อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธาน ี84120
โทรศัพท์ 09-3574-8422 โทรสาร

อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ                 
อาจารย์วิภารัตน ์ ชัยเพชร

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4  นางสาวกาญจนา    ข าเกดิ 06-2221-8621 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12
ฝ่าย/แผนก บริหารทั่วไป 
เลขที่ 199 หมูท่ี่ 3 ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร 
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7576-3367 โทรสาร 0-7576-3367

อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ          
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

5  นางสาวชมยัพร    เวชกลุ 06-3959-4253 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 12
ฝ่าย/แผนก บริหารทั่วไป 
เลขที่ 199 หมูท่ี่ 3 ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร 
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7576-3367 โทรสาร 0-7576-3367

อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ          
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

2  นางสาววิภาวรรณ    นวลช่วย 09-4792-4002 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดกระบี่
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยนกัวิชาการส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 118 หมูท่ี่  ถ.คงคา ต.ปากน้ า 
อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 0-7562-2787 ต่อ 13 โทรสาร 0-7562-2787 ต่อ 17

อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ          
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7  นางสาวจินดาพร    นวลขนาย 09-7295-1534 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชุมพร
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่  หมูท่ี่ 1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั 
อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7751-2166 โทรสาร 0-7751-2168

ดร. วัชรี  รวยร่ืน                            
ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน์

8  นางสาวจุฑามาศ    กองแกว้ 09-8028-3381 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่  หมูท่ี่  ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั 
อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7751-2166 โทรสาร 0-7751-2168

ดร. วัชรี  รวยร่ืน                            
ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน์

9  นางสาวภณัฑิรา    ต าแอ 09-3697-8084 ส านกังานเทศบาลนครภเูกต็
ฝ่าย/แผนก งานสุขาภบิาล 
เลขที่ 52/1 หมูท่ี่  ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็ 83000
โทรศัพท์ 0-7621-4306 โทรสาร 0-7621-3374

อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร        
อาจารย์นรานนัท์ ข ามณี
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10  นางสาวสุดารัตน ์   จันทรวงศ์สาลี08-4305-3770 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครภเูกต็ จังหวัดภเูกต็
ฝ่าย/แผนก นกัเคม ี
เลขที่  หมูท่ี่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ป ี ต.วิชิต 
อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็ 83000
โทรศัพท์ 0-7625-0304 โทรสาร 0-7625-0305

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี           
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

11  นางสาวมนทิรา    คล้ายทองค า 09-3717-6872 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลนครภเูกต็ จังหวัดภเูกต็
ฝ่าย/แผนก นกัเคม ี
เลขที่  หมูท่ี่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ป ี ต.วิชิต 
อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็ 83000
โทรศัพท์ 0-7625-0304 โทรสาร 0-7625-0305

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี           
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

12  นางสาวกติติยา    จันทร์หุน่ 06-2061-9191 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนล่าง
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 158 หมูท่ี่ 8 ถ.พะวง ต.เมอืงสงขลา 
อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074307079 โทรสาร 07-4430-70

อาจารย์วิภารัตน ์ ชัยเพชร           
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13  นางสาวอริสา    นวลสุวรรณ 08-0532-9677 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแหง่ชาติ                    
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ฝ่าย/แผนก งานส่ิงแวดล้อมและงานเอกสารอืน่ๆ 
เลขที่ 27/4 หมูท่ี่ 5 ถ.ปา่ไมท้่าเพชร ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7735-5611 โทรสาร

อาจารย์วิภารัตน ์ ชัยเพชร           
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ

14  นางสาวกลัชนก    อ านกัมณี 08-6484-5440 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแหง่ชาติ                      
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ฝ่าย/แผนก งานส่ิงแวดล้อมและงานเอกสารอืน่ๆ 
เลขที่ 27/4 หมูท่ี่ 5 ถ.ปา่ไมท้่าเพชร ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7735-5611 โทรสาร

อาจารย์วิภารัตน ์ ชัยเพชร           
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ

15  นางสาวเสาวณีย์ จันทร์ทองแกว้ 09-9976-5137 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                       
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ฝ่าย/แผนก ส่วนอ านวยการ 
เลขที่  หมูท่ี่  ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7728-7573 โทรสาร 0-7728-7573

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี            
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16  นางสาวนพมาศ    เยือ้งโยธา 09-5743-4306 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                       
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ฝ่าย/แผนก ส่วนอ านวยการ 
เลขที่  หมูท่ี่  ถ.ดอนนก ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7728-7573 โทรสาร 0-7728-7573

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี           
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ

17  นางสาวพุทธพร    จงจิตต์ 08-7470-4250 บริษทั พี เค มารีน เทรดด้ิง จ ากดั
ฝ่าย/แผนก งานส่ิงแวดล้อมและงานเอกสารอืน่ๆ 
เลขที่ 99/12 หมูท่ี่ 4 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรี ต.บางกุง้ 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7728-4917-9 โทรสาร 0-7760-0247

ดร. วัชรี  รวยร่ืน                    
อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี

18  นางสาวลลิตา    นลิปกัษา 09-1209-0830 ส านกังานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก ส านกัปลัดเทศบาล 
เลขที่ 18 หมูท่ี่  ถ.ภกัดีอนสุรณ์ ต.ตลาด 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี                
ดร.วัชรี  รวยร่ืน
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19  นางสาวภทัราพร    เจริญพร 09-3789-5367 ส านกังานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก ส านกัปลัดเทศบาล 
เลขที่ 18 หมูท่ี่  ถ.ภกัดีอนสุรณ์ ต.ตลาด 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

อาจารย์นรานนัท์  ข ามณี                
ดร.วัชรี  รวยร่ืน

20  นางสาวอรปรียา    พร้ิมเพรา 06-1248-1958 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี่ 4 สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายอ านวยการ 
เลขที่ 148 หมูท่ี่ 5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 077272058 โทรสาร 0-7727-2058

ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน ์              
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

21  นางสาวสิริรัตน ์   สุดสวาสด์ิ 08-4898-3070 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี่ 4 สุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/แผนก  
เลขที่ 148 หมูท่ี่ 5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 
อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทรศัพท์ 077272058 โทรสาร 0-7727-2058

ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน ์              
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร
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ล าดบั ชือ่-สกุล เบอร์ตดิตอ่ สถานประกอบการ อาจารยท์ีป่รึกษา

ตารางแนบท้ายค าส่ัง

ที่.......3632/2562........  ลงวันที.่.....17....ธันวาคม..2562...............    

เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์นเิทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา  2562

ปฏบิติังานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 20 มนีาคม พ.ศ. 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22  นางสาวกนัทิมาย    บญุอยู่ 09-4580-9832 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดกระบี่
ฝ่าย/แผนก ผู้ช่วยนกัวิชาการส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 118 หมูท่ี่  ถ.คงคา ต.ปากน้ า 
อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี ่81000
โทรศัพท์ 0-7562-2787 ต่อ 13 โทรสาร 0-7562-2787 ต่อ 17

อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ           
อาจารย์อไุรรัตน ์ รัตนวิจิตร

23  นางสาววาสนา    ชัยเนตร  06-1232-2949 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนล่าง
ฝ่าย/แผนก ส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 158 หมูท่ี่ 8 ถ. ต.พะวง 
อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074307079 โทรสาร 07-4430-70

อาจารย์วิภารัตน ์ ชัยเพชร           
อาจารย์ปณุยนชุ  สุขหรัิญ

24  นายณัฐพล    นุม่นวล 08-3486-8606 บริษทั ไทยอนิโด ปาล์มออยล์ แฟคทอร่ี จ ากดั 
ฝ่าย/แผนก ฝ่ายผลิต 
เลขที่ 145 หมูท่ี่ 2 ถ. ต.ล าทับ 
อ.ล าทับ จ.กระบี ่81190
โทรศัพท์ 0-7565-6898 โทรสาร 0-7565-6912

ดร. พงษศั์กด์ิ  นพรัตน ์              
อาจารย์วิภารัตน ์ รัตนวิจิตร
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