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1
2

นางสาวจิราภรณ วงศปนทอง
นางสาวชนิสรา ทองนอก

6012409001172 เขตรักษาพันธสัตวปาคลองพระยา
6012409001161 ฝาย/แผนก งานธุรการ
เลขที่ 194 หมูที่ 9 ถ. ต.ปลายพระยา
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
โทรศัพท 075-652-099 โทรสาร 075-652-099

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

3

นายพัทรพงศ เครือแบน

6012409001135 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
ฝาย/แผนก นักสงเสริมการเกษตร
เลขที่ 401 หมูที่ 1 ถ. ต.เขาคราม
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท 075-656-388 โทรสาร 075-656-399

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

4
5

นางสาวศศิธร พรหมรักษา
นางสาวฐิติชญา เพชรพิทักษ

6012409001164 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 สาขากระบี่
6012409001188 ฝาย/แผนก เจาหนาที่ GIS, เจาหนาที่บันทึกขอมูลภาคสนาม
เลขที่ 105 หมูที่ 2 ถ. ต.ทับปริก
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท 075-656378 โทรสาร

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

6
7

นายเอกชัย บํารุงชอบ
นางสาวอันดา สมบุญ

6012409001171 สํานักงานเกษตร จังหวัดกระบี่
6012409001151 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 288 หมูที่ 7 ถ. ต.ไสไทย
อ.ไสไทย จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท 075-611-002 โทรสาร 075-620623

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

8
9

นายยศพล นบนอบ
นายสิทธินนท แกวคล้ํา

6012409001122 สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง
6012409001141 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 125 หมูที่ 2 ถ. ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-636464 โทรสาร

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

10
11

นายเพชรากร เพ็ชระ
นายปญจพล รามณรงค

6012409001138 สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดร.เบญจวรรณ คงขน
6012409001184 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
เลขที่ 116/17 อาคาร สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมู
ที่ ถ.บางขุนนนท ต.บางขุนนนท
อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 02-4355047 โทรสาร 02-4355047
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12

นางสาวมณฑิตา ราหมาน

6012409001123 สหกรณการเกษตรทาชนะ จํากัด
ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 288 หมูที่ 4 ถ. ต.ทาชนะ
อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 84172
โทรศัพท 077-313-755 โทรสาร 077-313-766

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

13

นางสาวพัชรพร นุยสุข

6012409001129 สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด
ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 274 หมูที่ 9 ถ.ทาแซะ-ปะทิว ต.ทาแซะ
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท 077-599-683 โทรสาร 077-970-140

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

14

นางสาวกรกนก เลงนอย

6012409001180 สํานักงานเกษตรอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ฝาย/แผนก ผูชวยเจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เลขที่ 89 หมูที่ 7 ถ. ต.ทาแซะ
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท 077-599245 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
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15

นางสาวผกามาศ พรมวิรัตน

6012409001133 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร
ดร.เบญจวรรณ คงขน
ฝาย/แผนก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป,เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
และแผน
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น3 หมูที่ ถ.ไตรรัตน ต.นาชะอัง
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท 077-272612 โทรสาร

16
17

นางสาวจันทิมา ศรีพัฒน
นางสาวทรายแกว แดงสี

6012409001148 สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
6012409001137 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 8/7 หมูที่ ถ.ประชาราษฎร ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท 077-541-767 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

18
19

นายภานุ เดชภักดี
นายวุฒิศักดิ์ วิรินทร

6012409001124 กรมปศุสัตวบํารุงพันธุสัตวตรัง
6012409001106 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 153 หมูที่ 4 ถ. ต.วังคีรี
อ.หวยยอด จ.ตรัง 92210
โทรศัพท 075-270907 โทรสาร

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต
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20
21

นายยุทธนา แอมโคก
นายเนติพงศ ชูจันทร

6012409001185 แปลงใหญผักบางทาขาม
6012409001156 ฝาย/แผนก
เลขที่ 139 หมูที่ 9 ถ. ต.นาแว
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท 075-809741 โทรสาร

นางณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

22
23

นางสาววรรณพร เพ็ชรแกว
นางสาวสิริลักษณ เกตุถนอม

6012409001105 สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล
อาจารยเปรมกมล ปยะทัต
6012409001179 ฝาย/แผนก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
เลขที่ สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล หมูที่ 5 ถ.คุภโยคพัฒนา ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท 075-536491 โทรสาร

24
25

นายกฤษดา ไกรนรา
นายอภิสิทธิ์ ฤทธิขาบ

6012409001147 ไรพลิศา
6012409001136 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 389 หมูที่ 5 ถ. ต.ทับใต
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110
โทรศัพท 081-385-0953 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
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26

นายกิตติพร ตุเทพ

6012409001117 วันชัยฟารม พัทลุง
ฝาย/แผนก ศึกษาดูงานภายในฟารม
เลขที่ 126 หมูที่ 6 ถ. ต.คลองใหญ
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท 091-049-9745 โทรสาร

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

27
28

นายอนิรุทร วงคนิ่ม
นางสาวนุสทรี อาจหาญ

6012409001128 บริษัท เอสแอลอินเตอรแลบ จํากัด
6012409001173 ฝาย/แผนก นักพัฒนาในหนวยงาน
เลขที่ 133/1 หมูที่ 2 ถ. ต.บานไร
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท 032-910425 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

29
30

นางสาวณัชชา พงศภัคประเสริฐ 6012409001112 ศูนยเมล็ดพันธุขาว สุราษฎรธานี (กรมการขาว)
นางสาวนภาลัย วชิรัตน
6012409001154 ฝาย/แผนก งานวิชาการดานการเกษตร
เลขที่ 128 หมูที่ 4 ถ.สุราษฎร-นครศรี ต.ทาอุแท
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 077-259032 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
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31
32

นางสาวปทมาพร ดวงไกรถิ่น
นางสาวสิริยากร เขียมวัชนะ

6012409001107 สํานักงานเกษตร อําเภอกาญจนดิษฐ
6012409001104 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 204/5 หมูที่ 1 ถ. ต.กะแดะ
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 077-379-013 โทรสาร 075-620623

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

33
34

นายอัษฎาวิทย บัวทอง
นายปริวัฒน มัชฌิม

6012409001165 สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี
6012409001193 ฝาย/แผนก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
เลขที่ 116 หมูที่ 1 ถ. ต.เคียนชา
อ.เคียนชา จ.สุราษฎรธานี 84260
โทรศัพท 0-7738-7113 โทรสาร 0-7738-7113

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

35
36

นายอภิชาติ การดี
นางสาวสุวิมล แซหลี

6012409001160 ไรออดอําพันธ
6012409001153 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 111 หมูที่ 2 ถ. ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 84220
โทรศัพท 081-7190621 โทรสาร 077-379-214

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
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37
38

นางาสาวอริสา แผนบรรพต
นายปรเมษฐ รัตนานุพงษ

6012409001108 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 3 (สุราษฎร
6012409001145 ธานี)
ฝาย/แผนก เจาหนาที่ปฏิบัติการฝายประมง
เลขที่ 97/1 หมูที่ 4 ถ. ต.ตะเคียนทอง
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท 077-255288 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

39
40

นางสาวกาญจนา เทียมยม
นางสาวจุฑาทิพย ภักดี

6012409001109 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทาแซะ จํากัด
6012409001110 ฝาย/แผนก ผูชวยเจาหนาที่บัญชีธุรกิจแปรรูปปุยผสม/จัดหา
เลขที่ 1 หมูที่ 10 ถ. ต.ทาเคย
อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 84150
โทรศัพท 077-331-081 โทรสาร 077-331-081

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

41
42

นางสาวสุมินตรา โบยโสย
นางสาวอรนลิน รักรวม

6012418001114 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรานี
6012418001139 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 1 หมูที่ 5 ถ. ต.คันธุลี
อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 84170
โทรศัพท 077-381960 โทรสาร 077-381962

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

43
44

นางสาวปาณิศา กายสะอาด
นางสาวธัชพรรณ ศรีทิม

6012418001103 สํานักงานเกษตรอําเภอบานนาเดิม
อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
6012418001123 ฝาย/แผนก ผูชวยผูจัดการทั่วไปของสวน , ผูชวยเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรประจําตําบล
เลขที่ หมูที่ 2 ถ. ต.บานนา
อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 84140
โทรศัพท 077-395054 โทรสาร

45
46

นายเจษฎาวุธ บุญนํา
นายภาณุพงศ มีเดชา

6012409001115 บริษัท สุราษฎรสัมฤทธิ์ธุรกิจ จํากัด
6012409001127 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 74/13 หมูที่ 2 ถ.จุลจอมเกลา ต.พุนพิน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท 085-495-9595 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

47
48

นาวสาวอรุโณชา ทิพยพิมล
นางสาวเกตุษฎา สงอักษร

6012409001132 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
6012409001134 ฝาย/แผนก คนงานปฏิบัติการ
เลขที่ 2/10 หมูที่ ถ.ธราธิบดี 12 ต.ทาขาม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท 077-311-525 โทรสาร

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

49
50

นางสาวสุธิตา หลักทอง
นางสาวญานินท พยัคฆา

6012409001118 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6012418001117 ฝาย/แผนก นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เลขที่ 131 หมูที่ ถ.ธราธิบดี ต.ทาขาม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท 077-311-641 โทรสาร 077-311-641

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

51

นายธีรเชษฐ ชํานาญ

6012409001183 Exoflora Nursery
ฝาย/แผนก ฝายผลิตและการตลาด
เลขที่ 64/89 หมูที่ 5 ถ.สวนหลวง ร.9 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 086-928-8866 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

52
53

นายศุภกร เกิดเกลี้ยง
นางสาวกัลยารัตน ใจกวาง

6012409001101 การยางแหงประเทศไทยสาขาสุราษฎรธานี
6012418001135 ฝาย/แผนก ธุรการและพัสดุ
เลขที่ 86 หมูที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-283-621 โทรสาร 077-273-220

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

54

นายศราวุฒิ ทองแกว

6012409001169 คายไกเพชรสุขสม
ฝาย/แผนก ดูแลพอพันธุแมพันธุไก
เลขที่ 60 หมูที่ 3 ถ. ต.บางใบไม
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 092-254-3157 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

55
56

นายธัญยธรณ โยธา
นางสาวกมลชนก พิทักษ

6012409001144 สํานักงานปศุสัตว เขต8
6012409001168 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ 63/1 หมูที่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-282320 โทรสาร 077-272-117

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

57

นางสาวพรธีรา ศรีเทพ

6012409001178 หนวยปองกันรักษาปาที่ สฎ.16(เกาะสมุย)
ฝาย/แผนก เอกสาร/ประชาสัมพันธดานปองกันรักษาปา
เลขที่ 7/11 หมูที่ 2 ถ. ต.หนาเมือง
อ.เกาะสุมย จ.สุราษฎรธานี 84140
โทรศัพท 081-7879291 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

58
59

นายปญญากร ปนเพชร
นายอนุวัฒน บมไล

6012409001182 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
6012409001150 ฝาย/แผนก นักศึกษาฝกงาน
เลขที่ 292/3 หมูที่ 5 ถ.สุราษฎร-นาสาร ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100
โทรศัพท 077-297710 โทรสาร 077-297710

อาจารยเปรมกมล ปยะทัต

60
61

นายเจษฎากร ซื่อตรง
นายธนภูมิ ดานสมพงศ

6012409001191 ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 12 สุราษฎรธานี
6012409001190 ฝาย/แผนก ผูชวยเจาหนาที่ปาไม
เลขที่ หมูที่ 5 ถ. ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
โทรศัพท 077-355029 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

62
63

นางสาวเเบบไทย เพ็งหอม
นายโชคดี บุญหวาน

6012409001130 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
6012409001140 ฝาย/แผนก ตามภารกิจสนับสนุน
เลขที่ หมูที่ ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0-7727-2390 โทรสาร 0-7727-2662

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

อาจารยที่ปรึกษา

64
65

นางสาวสุธิดา วองไว
นางสาวเจนจิรา ทองวิเศษ

6012418001130 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานีอาคารศาลากลาง ดร.เบญจวรรณ คงขน
6012418001119 จังหวัดสุราษฎรธานี ชั้น 5
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
ฝาย/แผนก ธุรการและงานทั่วไป
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี ชั้น 5 หมูที่ ถ.ดอนนก ต.
มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0-7728-2953 โทรสาร

66
67

นายสหพล ชางสุวรรณ
นายเจตณรงค ไชยวาริน

6012409001163 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
6012409001162 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ อาคาร สวนราชการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
หมูที่ ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-284808 โทรสาร 077-284808

ดร.เบญจวรรณ คงขน
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
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เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
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อาจารยที่ปรึกษา

68
69

นางสาวสุดารัตน ศรีอาวุธ
นางสาวหยดเทียน อยูเย็น

6012409001177 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลางจังหวัด ตึก ดร.เบญจวรรณ คงขน
6012409001152 อัยการ (ชั้น2)
อาจารยกมลวรรณ เหลายัง
ฝาย/แผนก สหกิจศึกษา
เลขที่ อาคารอัยการ ชั้น 2 หมูที่ ถ. ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-206-985-6 โทรสาร

70
71

นางสาวกาญจนา นุนกุล
นางสาวจุฑาลักษณ ศรีใส

6012409001131 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 11 (สุราษฎรธานี)
6012409001143 ฝาย/แผนก ธุรการ
เลขที่ 5 หมูที่ 5 ถ. ต.บางกุง
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-275-816 โทรสาร 077-275-816

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

72
73

นางสาวฐิติมา นาคเสนา
นายเอกรินทร รมศรี

6012409001142 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎรธานี
6012409001170 ฝาย/แผนก งานดานการเกษตร
เลขที่ หมูที่ 5 ถ.ปาไมเขาทาเพชร ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 077-355890 โทรสาร

อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

ตารางแนบทายคําสั่ง
ที่ 3242/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

.

เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
ปฏิบัติงานระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ
74
75

ชื่อ-สกุล
นายจารุกิตติ์ อุปลา
นายนฤเบศ ชํานาญ

รหัสนักศึกษา

สถานประกอบการ

6012409001102 สวนลุงสงค
6012409001139 ฝาย/แผนก จัดตกแตงสวนเพื่อการทองเที่ยว
เลขที่ 109 หมูที่ 3 ถ. ต.บางไม
อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 081-589-8635 โทรสาร

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ

