ข้อมู ลอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำนนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพภำคฤดู รอ้ น ปี กำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ สำนักวิชำนวัตกรรมสังคม

ลำดับ

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูเก็ต

5732301046

นำงสำว พรรณี เพิ่มพูล

Aj.Akio Kawamura

2

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชียงใหม่

5631004072

นำงสำว เบญญำภำ บุญวิเศษ

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

3

สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง มูลนิธโิ ครงกำรหลวง

5732301012

นำงสำว จุฑำมำศ แก้ วน้ อย

Aj.Yuki Miyake

089-4310158

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

5732301015

นำงสำว ฉมำพร สุขธรรมรงค์

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988

4

5732301030

นำย ธำนรำ ชูมนตรี

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988

5

กรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

5732301029

นำงสำว ธัญญำมำศ เผ่ำน้ อย

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540

6

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

5732301033

นำงสำว นภัสวรรณ จันทร์ทพิ ย์มณี อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

7

ตรวจคนเข้ ำเมือง จังหวัดเชียงรำย

5732301072

นำงสำว สุนิษำ เดชน้ อย

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503051

5732301003

นำย กัปตัน มำกกุญชร

อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719472

8

กรมศุลกำกร
5832301072

นำย ณัฐพัชร์ วัฒนกิติพัฒน์

อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719472

5732301041

นำงสำว ปั ญญำรัตน์ กระจ่ำงภักดิ์

Aj. Fabio Calzolari

095-7253216

5732301045

นำงสำว พิมพ์อกั ษิพร สุขจันทร์

Aj. Fabio Calzolari

095-7253216

5732301048

นำงสำว พิมตะวัน สืบเนียม

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420

5732301057

นำงสำว รวิพร วรรณแก้ ว

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420

5732301083

นำงสำว อิงกมล เทพประดิษฐ์

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420

5732301065

นำงสำว ศศิโฉม ฤทธิ์บันเริง

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477

9

10

11

086-9365988

Royal Thai Embasy, Singapore

กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

บริษัท โซเชียลโมชั่น จำกัด

Email

Akio.kaw@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
yuki.miy@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
pathompong.man@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
wanwalee@mfu.ac.th
kaewalee.sri@mfu.ac.th
kaewalee.sri@mfu.ac.th
fabio.cal@mfu.ac.th
fabio.cal@mfu.ac.th
jaratphong.sri@mfu.ac.th
jaratphong.sri@mfu.ac.th
jaratphong.sri@mfu.ac.th
vorawan.wan@mfu.ac.th

ลำดับ

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

12

สำนักกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงประเทศ กรมประชำสัมพันธ์

5732301006

นำงสำว เกษรำพันธ์ กล่ำใย

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146 yuthpong.cha@mfu.ac.th

13

ด่ำนศุลกำกรแม่สำย

5732301002

นำงสำว กรกฏ หิรัญ

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503051 wanwalee@mfu.ac.th

5732301018

นำงสำว ณัฐชยำ เทศธีรสิทธิ์กุล

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787 krit.kha@mfu.ac.th

14

ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
5732301042

นำงสำว ปำนวำด ภู่เจริญ

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787 krit.kha@mfu.ac.th

5732301008

นำงสำว จริยำ จึงจริยำนนท์

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146 yuthpong.cha@mfu.ac.th

5732301011

นำงสำว จัสมิน ไทยอนันต์

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146 yuthpong.cha@mfu.ac.th

5732301027

นำงสำว ธนัญญำ พจนำนะกิจ

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146 yuthpong.cha@mfu.ac.th

5732301040

นำงสำว ปรียำภรณ์ หงษ์ทอง

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146 yuthpong.cha@mfu.ac.th

5732301049

นำงสำว เพชรินทร์ ปิ่ นหอมกุล

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301050

นำงสำว แพรพรรณ ปิ่ งจันดำ

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301051

นำย ภัทรพล แท่งทองหลำง

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301058

นำงสำว รัญชนำ ศิริแสน

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301059

นำงสำว รัตน์พิมพ์ ด้ วงเขียว

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301062

นำงสำว วนิดำ คชพงษ์

อ. จรัสพงศ์ ศรีรัฐนันท์

088-2676420 jaratphong.sri@mfu.ac.th

5732301034

นำงสำว นภัสศจี มณีมำส

Aj.Akio Kawamura

5631004012

นำย ณัฐพงศ์ ดวงน้ อย

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477

5631004041

นำงสำว วำสนำ จันทร์ภ่ ู

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477

15

16

สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

17

สำนักงำนประสำนงำนชำยแดนไทย-มำเลเซีย

18

กองบังคับกำรตรวจคนเข้ ำเมือง ๒ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

19

สำนักงำนเศรษฐกิจชำยแดนและโลจิสติกส์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

5732301037

นำงสำว บรรณฑรวรรณ จันทร์โสม อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

20

กองบังคับกำรตรวจคนเข้ ำเมือง ๑

5732301028

นำย ธนำธิป รัตนจินดำ

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

089-8503051
093-5836477

Akio.kaw@mfu.ac.th
vorawan.wan@mfu.ac.th
vorawan.wan@mfu.ac.th
wanwalee@mfu.ac.th
vorawan.wan@mfu.ac.th

ลำดับ

21

22

23

ชื่อสถำนประกอบกำร

กรมกำรค้ ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

5732301032

นำย ธีรกิจ มำนะสมบูรณ์พันธ์

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540 pathompong.man@mfu.ac.th

5732301060

นำงสำว ลลนำ ทองเหมือน

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540 pathompong.man@mfu.ac.th

5732301070

นำงสำว สินีรัตน์ ศร่ำงเศร้ ำ

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540 pathompong.man@mfu.ac.th

5732301075

นำงสำว หทัยกำนต์ ปำนชื่น

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540 pathompong.man@mfu.ac.th

5732301094

นำงสำว วรำงคณำ สีจันดี

อ. ปฐมพงศ์ มโนหำญ

082-3868540 pathompong.man@mfu.ac.th

5732301017

นำงสำว เชษฐ์ธดิ ำ ธรรมโน

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477 vorawan.wan@mfu.ac.th

5732301081

นำงสำว อลิสำ ทองนุช

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477 vorawan.wan@mfu.ac.th

5732301019

นำงสำว ณัฐชำ จิรพันธ์พิเชษฐ

Aj.Akio Kawamura

5732301077

นำงสำว อภินันทวรรณ สินคณำรักษ์ Aj.Akio Kawamura

ตรวจคนเข้ ำเมืองจังหวัดภูเก็ต

24

สำนักงำนจังหวัดสงขลำ

5732301086

นำงสำว พัชรำวดี ศรประสิทธิ์

Aj.Akio Kawamura

25

ด่ำนตรวจคนเข้ ำเมืองท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ ำเมือง ๒

5732301091

นำงสำว นำรำชำ จันทร์เสน

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146

26

สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ ำและกำรพัฒนำ (สคพ.)

5732301005

นำงสำว เกศินี บุญมำ

อ. ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์

089-6668146

5732301009

นำงสำว จริยำพร อ่อนพิมพ์

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988

27

สมำคมมิตรภำพไทย-เวียดนำม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
5732301074

นำงสำว สุรำงคนำ รัตนเรือง

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988

28

สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

5732301010

นำย จักรพรรดิ เวชภูติ

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988

29

ศูนย์กำรเรียนรู้ปัทมะเสวี (สำขำลำปำง)

5732301022

นำงสำว ณัฐริกำ ทำสุวรรณ์

Aj.Yuki Miyake

089-4310158

30

สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

5732301069

นำงสำว สรำวลี พริ้งพัฒนพงษ์

Aj. Fabio Calzolari

095-7253216

31

ศูนย์วิปัสสนำสำกลไร่เชิญตะวัน

5732301080

นำงสำว อรยำ จันต๊ะนำเขต

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503051

32

สำนักงำนพัฒนำชุมชน อำเภอเมืองพะเยำ

5732301088

นำงสำว ชำลิสำ เตชะวรวัฒน์

Aj.Yuki Miyake

089-4310158

Akio.kaw@mfu.ac.th
Akio.kaw@mfu.ac.th
Akio.kaw@mfu.ac.th
yuthpong.cha@mfu.ac.th
yuthpong.cha@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
chalongrat.cha@mfu.ac.th
yuki.miy@mfu.ac.th
fabio.cal@mfu.ac.th
wanwalee@mfu.ac.th
yuki.miy@mfu.ac.th

ลำดับ

ชื่อสถำนประกอบกำร

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

33

World Wildlife Fund

5732301098

MISS KESANG YUDEN

Aj. Fabio Calzolari

095-7253216 fabio.cal@mfu.ac.th

34

สำนักนโยบำยและแผนกลำโหม กระทรวงกลำโหม

5631004054

นำย กษิดิศ ภูสถำน

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988 chalongrat.cha@mfu.ac.th

5732301023

นำงสำว ทัตพิชำ จันทรสำร

อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719472 kaewalee.sri@mfu.ac.th

5732301024

นำงสำว ธนพร ศรีวิบูลย์รัตนำ

อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719473 kaewalee.sri@mfu.ac.th

5732301063

นำงสำว วิชชญำพร โกศลธนศังกร อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719474 kaewalee.sri@mfu.ac.th

35

กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

36

มูลนิธทิ ชี ฟอร์ ไทยแลนด์

5631004021

นำงสำว บุษบำกร ติรรักธรรมกิจ

Aj. Akio Kawamura

37

S2M-Group

5732301099

MR. SEUNGHOON LEE

อ. เกวลี ศรีหะมงคล

081-7719472

38

สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

5732301013

นำย จุลิศร นครรัตนชัย

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

39

สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิ ร์ต

5732301076

นำงสำว อนรรฆวี ศรีพรหม

Aj. Fabio Calzolari

095-7253216

40

มูลนิธแิ อ๊ดเวนตีสเพื่อกำรพัฒนำและบรรเทำทุกข์ (ADRA Thailand)

5732301084

นำย อุกฤษฏ์ วิยำโรเอล

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503051

5732301026

นำงสำว ธนัชพร สถำพรนิรัติศยั

Aj. Akio Kawamura

5732301031

นำงสำว ธิดำภรณ์ แป๊ ะสมัน

Aj. Akio Kawamura

5732301035

นำงสำว นฤชำ ชัยเวชกำร

Aj. Akio Kawamura

5732301039

นำงสำว ปฏิญญำ มำนำรัตน์

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

5732301043

นำงสำว ปิ่ นสุดำ สินธุวรำกุล

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

5732301054

นำงสำว เมธำวี ช้ ำงจวง

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

5732301079

นำงสำว อมลธีรำ นีลเซ่น

อ. กฤษณ์ ขนำบศักดิ์

095-6948787

5732301073

นำงสำว สุภติ ำ ศรีขำว

อ. วรวรรณ วรรณลักษณ์

093-5836477
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สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ตรวจคนเข้ ำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ เวียงจันทน์

Akio.kaw@mfu.ac.th
kaewalee.sri@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
fabio.cal@mfu.ac.th
wanwalee@mfu.ac.th
Akio.kaw@mfu.ac.th
Akio.kaw@mfu.ac.th
Akio.kaw@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
krit.kha@mfu.ac.th
vorawan.wan@mfu.ac.th

ลำดับ
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ชื่อสถำนประกอบกำร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ - สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
อำจำรย์ผูต้ รวจรำยงำน

เบอร์โทรติดต่อ

Email

5732301089

นำย ธนพล แสงคุณ

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503051 wanwalee@mfu.ac.th

5732301092

นำย ปวีณ ฤทธิ์งำม

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503052 wanwalee@mfu.ac.th

5732301095

นำงสำว สมหฤทัย สำมัคคี

อ. วรรณวลี อินทร์ป่ิ น

089-8503053 wanwalee@mfu.ac.th

5631004023

นำงสำว เบญญำภำ เพ็ญพำน

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988 chalongrat.cha@mfu.ac.th

5631004029

นำงสำว พิมชนก บำเรอเสนำะ

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988 chalongrat.cha@mfu.ac.th

กองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
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สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

5732301064

นำงสำว วิมลวรรณ อินทร์ยัง

Aj. Yuki Miyake

089-4310158 yuki.miy@mfu.ac.th
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สำนักนโยบำยและแผน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

5732301014

นำงสำว เจณิสรำ รัตนซ้ อน

อ. ฉลองรัฐ เจริญศรี

086-9365988 chalongrat.cha@mfu.ac.th

