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3.ระงับเหตุ 

1.พบเหตุเพลิงไหม้ 

2. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รับแจ้งเหตุ และ 
แจ้งทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้นเข้าตรวจสอบพ้ืนที่และระงับเหตุเบ้ืองต้น 

(โทร.02 -649 -5000 ต่อ 12139) 

3.2 ระงับเหตุไม่ได้ 

4. รายงานผู้บริหารของอาคารขออนุมัติ 
ดึงกริ่งสัญญาณเตือนภัย และอพยพผู้คน 

5.1 ทมีผจญเพลิงเบ้ืองต้นโทรศัพท์แจ้ง 
     - สถานีดับเพลิงคลองเตย  
       (โทร 02 – 258-2094 หรือ 199) 
     - สถานีตํารวจทองหล่อ 
       (โทร 02 – 390-2240-3 หรือ 191) 
      - ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวณั) 
        (โทร 02-622-9246 หรือ 1646) 

5.2 หัวหน้าทมีอพยพนําทาง
และอพยพคนตามเส้นทาง 
หนีไฟไปยังจุดรวมพล 

5.3 ทมีช่างตรวจสอบ 
      - ปิดระบบลิฟต์ 
      - ปิดระบบไฟฟ้า 
      - เปิดระบบประปา 
      - เปิดระบบไฟ   
        ฉุกเฉิน 

5.4 เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย  
ปิดก้ันพ้ืนที่ 

6. หัวหน้าทีมอพยพเช็ค
จํานวนคน แจง้ช่ือ ผู้ที่ติด
อยู่ภายในอาคารให้หัวหน้า

กองอํานวยการ ทราบ 

8. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง , งานรักษาความปลอดภัย ,ทีมช่าง 
ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผล 

9. รายงานผู้บริหารที่รับผิดชอบอาคาร 

5.1.1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ระงับเหตุเพลิงไหม้ 

3.1 ระงับเหตุได้ 

3.1.1 ตรวจสอบความเสียหายของพ้ืนที่ 
และรายงานผู้บริหารของอาคาร  

7. หัวหน้ากองอํานวยการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  
และทมีช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เพ่ือช่วยเหลือผูท้ี่ติดภายในอาคาร 
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รายละเอียดข้ันตอนการอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ลําดับ ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1. พบเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเหตุ โทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร. 02 – 649-5000  ต่อ 12139  

ระบุช้ันของสถานที่เกิดเหตุ 
2. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

และทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้น 
- ทีมผจญเพลงิเบ้ืองต้น เมื่อได้รับแจ้ง ไปยังที่เกิดเหตุดําเนินการระงับ
เหตุเพลิงไหม้และควบคุมสถานการณ์โดยใช้ถังดับเพลิง                
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือผงเคมีแห้ง 

3. 3.1 ระงับเหตุได้ - ทีมผจญเพลงิเบ้ืองต้นตรวจสอบความเสียหายของพ้ืนที่  
และรายงานผู้บริหารของอาคารให้ทราบ 

3.2 ระงับเหตุไม่ได้ - หากไม่สามารถระงับอัคคีภัยได้  หัวหน้าทมีผจญเพลิงเบ้ืองต้น 
รายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ และขออนุมัติดึงกริ่งสัญญาณ 

4. ขออนุมัติดึงสัญญาณกริ่ง          
เพ่ืออพยพผู้คน 

หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้น ขออนุมัติดึงสัญญาณกริ่ง เพ่ืออพยพผู้คน 
จากผู้บริหารของอาคาร 

5 5.1 โทรศัพท์แจ้ง หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้น โทรศัพทแ์จง้เหตุเพลิงไหม้ 
1. สถานีดับเพลิงคลองเตย โทร 02 – 2582094 หรือ 199   
2. สถานีตํารวจทองหล่อ โทร 02 – 3902240-3 หรือ 191  
3. ศูนย์บริการการแพทย์ฯ(ศนูย์เอราวัณ)โทร 02-6229246 หรือ 1646 

5.2 นําทางอพยพ หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ (ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน) ถือป้ายนําทางและ
ควบคุมบุคลากรเดินเร็วไปตามเส้นทางหนีไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพล 

5.3 ปิด – เปิด ระบบสาธารณปูโภค ทีมช่างสาธารณูปโภค ดําเนินการ 
- ปิดระบบลิฟต์ / ไฟฟ้า  
- เปิดระบบประปา / ไฟฉุกเฉนิ 

5.4 ปิดก้ันพ้ืนที่ 
 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปิดก้ันพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เพ่ือก้ันไม่ให้รถที่ไม่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ และอํานวยความสะดวก         
เปิดเส้นทางให้รถดับเพลิงและรถพยาบาล 

6. เช็คจํานวนคนและผู้ที่ติดอยู่ภายใน
อาคาร 

เมื่อถึงจุดรวมพล หัวหน้าทีมอพยพตรวจสอบรายช่ือบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ถ้าไม่ครบถ้วนให้รบีแจ้ง หัวหน้ากองอํานวยการทราบ 

7. หัวหน้ากองอํานวยการแจ้งจํานวน
ผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคาร 

หัวหน้ากองอํานวยการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือบุคคลที่ติดอยู่ภายในอาคาร ระบุสถานที่ห้อง  
ช้ันที่พบล่าสุด 

8. ตรวจสอบความเสียหายและ
สรุปผล 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง , งานรักษาความปลอดภัย และทีมช่าง               
งานสาธารณูปโภค ตรวจสอบความเสียหาย และสรุปผลให้ผู้บริหาร      
ที่รับผิดชอบอาคารทราบ 
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ผู้รับผิดชอบ คุณสมบตัิ และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 การดําเนินงานตามข้ันตอนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อม  เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจัดแบ่งทีมงานผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ให้เหมาะสม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  
 
การจัดแบ่งทีมซ้อมอพยพหนีไฟ 

ผู้รับผิดชอบ คุณสมบัติ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
ผู้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย          

หรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหรือ
ดูแลด้านความปลอดภัย 

รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบุช้ันของสถานที่เกิดเหตุ 
ประสานแจ้งทมีผจญเพลิงระงับเหตุเบ้ืองต้น 

ทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้น - ผ่านการอบรมเก่ียวกับวิธีการ 
ดับเพลิงเบ้ืองต้น 
- รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  
- รู้เส้นทางหนีไฟภายในอาคาร 

- ไปยังที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งดําเนินการระงับเหตุ
เพลิงไหม้ หรือควบคุมสถานการณ์ โดยใช้ถัง
ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)      
หรือผงเคมีแห้ง  
- หากไมส่ามารถระงับเพลิงไหม้ได้ หัวหน้าทมี 
รายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุแจ้งผู้บริหาร
ของอาคารได้ทราบ พร้อมขออนุมัติดึงสัญญาณ
กริ่ง เพ่ืออพยพผู้คน 

ผู้บริหารของอาคาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบอาคารดังกล่าว 

อนุมัติดึงสัญญาณกริ่งและให้มีการอพยพ  
 

ทีมช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ผ่านการอบรมวิธีการช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้น  

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ ส่งให้ 
ทีมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ทีมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น แพทย์ พยาบาล หรือ หน่วยแพทย์
กู้ชีพ ฯลฯ 

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้นที่จุดเกิดเหตุ 
และดูแลช่วยเหลือผูอ้พยพบริเวณจุดอํานวยการ 

ทีมจัดเตรียมสถานที่ ผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ จัดเตรียมจุดรวมพล และเสน้ทางการอพยพ  
หนีไฟ 

ทีมช่าง  
ระบบสาธารณูปโภค 

เป็นช่างที่มีความรู้ในระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ 
- ระบบลิฟต์ 
- ระบบไฟฟ้า 
- ระบบประปา 
- ระบบไฟฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ดําเนินการปิดระบบ
ลิฟต์มาไว้ที่ช้ันล่าง เพ่ือไม่ใหม้ีการใช้งานขณะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้  ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด / ปิด
ระบบปรับอากาศทั้งหมด  
      เปิดระบบป้ัมนํ้าประปาทั้งหมด/เปิดระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินทัง้หมด เพ่ือให้เกิดแสงสว่างและ
มองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจน 
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ผู้รับผิดชอบ คุณสมบัติ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน          

ที่ผ่านอบรมเก่ียวกับการอพยพ  
หนีไฟเบ้ืองต้น รู้เส้นทางหนีไฟของ
อาคาร 

- เป็นผู้นําทางบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
อพยพ เมื่อได้รับเสียงกร่ิงสัญญาณเตือนภัยหรือ
คําสั่งให้อพยพ ให้นําทางและควบคุมบุคลากร
ภายในหน่วยงานของตนเองอพยพไปตาม
เส้นทางหนีไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพล โดยถือ
ป้ายนําทางและใช้วิธีการเดินเร็ว 
- เมื่อถึงจุดรวมพลให้ตรวจสอบรายช่ือผู้อพยพ
ทั้งหมด ถ้าไมค่รบถ้วนให้รีบแจ้งหัวหน้ากอง
อํานวยการทราบ 

หัวหน้ากองอํานวยการ - ผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ให้เป็นหัวหน้ากองอํานวยการ 
- ผ่านอบรมเก่ียวกับการอพยพ  
หนีไฟเบ้ืองต้น  

ปฏิบัติหน้าที่ในกองอํานวยการ บริเวณ          
จุดรวมพล เช็คช่ือบุคลากรที่อพยพหนีไฟ    
จากผู้แทน ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือ   
ทีมช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ เพ่ือเข้าช่วยเหลือบุคคล
ที่ติดอยู่ภายในอาคาร 

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

- ผ่านอบรมเก่ียวกับการอพยพ  
หนีไฟเบ้ืองต้น 
- เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ที่เกิด
เพลิงไหม้ 

- ปิดก้ันพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพ่ือก้ัน
ไม่ให้รถที่ไม่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่  
- อํานวยความสะดวกเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิง
และรถพยาบาลเข้าพ้ืนที่เกิดเหตุ 
- ควบคุมดูแลการขนย้ายทรัพย์สินของ         
ทางราชการไม่ให้มิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามา 
- เมื่อผู้คนออกจากอาคารเรียบร้อย                 
ให้ดําเนินการปิดประตูอาคาร ในส่วนที ่       
ไม่จําเป็นและอยู่รักษาการบริเวณประตูจนกว่า   
จะสงบเรียบร้อย 
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แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
 - จําลองเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย (ไม่ระบุสถานที่) - 
ผู้ประสบเหตุ  
 - ไม่ระบุ - 

-พบกลุ่มควันออกมาจากที่เกิดเหตุจํานวนมาก 
จึงได้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 02 – 649-5000 
ต่อ 12139 แจง้สถานที่เกิดเหตุและสถานการณ์
ที่เกิดพร้อมแจ้งชื่อ ตําแหน่ง และแผนกใหท้ราบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากพบเห็นกลุ่มควันจํานวนมากให้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
ทีมผจญเพลิงเบื้องต้น 
 

-ไปยังที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งดําเนินการระงับเหตุ   
เพลิงไหม้หรือควบคุมสถานการณ์ โดยใช้ถัง
ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรอืผง
เคมีแห้ง แต่ไมส่ามารถระงับได้ หัวหน้าทีม
ดับเพลิงเบื้องต้นรายงานสถานการณ์ของจุดเกิด
เหตุแจ้งผู้บริหารของอาคารได้ทราบ พร้อมขอ
อนุมัติดึงสัญญาณกริ่ง เพื่ออพยพผู้คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไปยังที่เกิดเหตุ โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าทีมดับเพลิงเบื้องต้นรายงานสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุแจ้งผู้บริหารของ
อาคารได้ทราบ พร้อมขออนุมัติดึงสัญญาณกริ่ง 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
ผู้บริหารของอาคาร - อนุมัติดึงสัญญาณกริ่งเตือนภัย และสั่งให้

อพยพผู้คน 
 

  
 
 
 
 
                                            
 
 
 

 
ผู้บริหารอาคารอนุมัติดึงสัญญาณกริ่งเตือนภัย           สญัญาณกริ่งเตือนภัย 

9.00 -
10.00 น. 

หัวหน้าทีมผจญเพลิงเบื้องต้น 
 

- ดึงกริ่งสัญญาณ พร้อมอพยพบุคลากรใน
หน่วยงาน 
- แจ้งไปยังหน่วยงานภายนอก 
  1. สถานีดับเพลิงคลองเตย โทร 02-258-2094 
หรือ 199 ( Line ID : PRARAM 199) 
  2. ทีมปฐมพยาบาล 
  3. ทีมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
  4. เจ้าหน้าที่ตํารวจทองหล่อ  
       (โทร 02 – 390-2240-3 หรือ  191) 
  5. ศูนย์บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (ศนูย์เอราวัณ) 
     โทร 02-6229246 หรือ 1646 

 
                                                 รถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงคลองเตย 
 
  
 
 
 
 
รถพยาบาลฉุกเฉินจากศูนย์บรกิาร 
การแพทย์ฉุกเฉิน (ศนูย์เอราวัณ) 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
หัวหน้าทีมนําทางอพยพ - เมื่อได้รับเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยหรือคําสั่ง

ให้อพยพ ให้นําทางและควบคุมบุคลากรภายใน
หน่วยงานของตนเองอพยพไปตามเส้นทางหนี
ไฟที่กําหนดไปยังจุดรวมพล โดยถือป้ายนําทาง
และใช้วิธีการเดินเร็ว เมื่อถึงจุดรวมพลให้
ตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด ถ้าไม่ครบถ้วน
ให้รีบแจ้งหัวหน้ากองอํานวยการทราบ โดยด่วน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บเข้าช่วยเหลือ  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

หัวหน้าทีมนําทางอพยพ ไปยังจุดรวมพลโดยใช้วิธีการเดินเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เมื่อถึงจุดรวมพลให้ตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด  
       ถ้าไม่ครบถ้วนให้รีบแจ้งหัวหน้ากองอํานวยการทราบ 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
ทีมช่าง งานสาธารณูปโภค 
 

- ปิดระบบลิฟต์ มาไว้ที่ชั้นล่าง เพื่อไม่ให้มีการใช้
งานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้/ ปิดระบบไฟฟ้า
ทั้งหมด / ปิดระบบปรับอากาศทั้งหมด 
- เปิดระบบปั้มน้ําประปาทั้งหมด / เปิดระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินทัง้หมด เพื่อให้เกิดแสงสว่างและ
มองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจน 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดระบบลิฟต์ มาไว้ที่ชั้นล่าง ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดระบบไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งหมด เพื่อให้เกิดแสงสว่าง 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
9.00 -

10.00 น. 
ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ทีมช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  ระงับเหตุเพลิงไหม้และติดตามค้นหาผู้ที่ติดอยู่

ภายในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 
- ปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อกั้น
ไม่ให้รถที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่  
- อํานวยความสะดวกเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิง
และรถพยาบาลเข้าพื้นที่เกิดเหตุ 
- ควบคุมดูแลการขนย้ายทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้มจิฉาชีพแอบแฝงเข้ามา 
- เมื่อผู้คนออกจากอาคารเรียบร้อย  
ให้ดําเนินการปิดประตูอาคารในส่วนที่ไม่จาํเป็น
และอยู่รักษาการบริเวณประตูจนกว่าจะสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปิดกั้นพื้นที่และอํานวยความสะดวกเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิง 
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เวลา ผู้ปฏิบัติ หน้าทีร่ับผิดชอบ ภาพกิจกรรมจําลองสถานการณ ์
 หลังเหตุการณส์งบเรียบร้อย  
10.00 – 
12.00 น. 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง / งานรักษา
ความปลอดภัย / ทีมช่างงาน
สาธารณูปโภค 
  

ตรวจสอบความเสียหายและสรุปผลรายงาน
ผู้บริหาร ที่ได้รบัมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังรายงาน จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมแพทย์ 
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คณะทาํงาน 
 
 

 

 

 

 

                ผศ.พินิจ   เทพสาธร    อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนากายภาพ 
 

ผู้บริหารอาคาร 

 

 

 

 

 

 

ทีมผจญเพลิงเบ้ืองต้น  พนักงานบรรเทาสาธารณภัยจากสถานีดับเพลิงคลองเตย   หัวหน้าจุดรวมพล 
หน่วยปฐมพยาบาลจากศนูย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) 

คณะทํางานจากส่วนพัฒนากายภาพ 
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หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุอัคคีภัยและศนูย์การแพทย์ช่วยชีวิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
หน่วยงาน เบอร์โทร 

แผนกรักษาความปลอดภัย ส่วนพัฒนากายภาพ 
นายปัญญาณฏัฐ์    ศรสีวรรค์ 
นายรังสรรค์         รุ่งสกุล 
นายบุญชอบ         แสงจันทร์ฉาย  

02 – 649-5000 ต่อ 12139  
มือถือ 061 – 419 – 4561 
มือถือ 085 – 357 – 9923 
มือถือ 081 – 735 - 9163 

สถานีดับเพลิงคลองเตย 02-258-2094 หรือ 199 
( Line ID : PRARAM 199) 

สถานีตํารวจทองหล่อ 02 – 390-2240-3 หรือ 191 
หน่วยแพทย์กู้ชีพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 02 – 244-3580 หรือ 1554 
ศูนย์วิทยุปอเต็กต้ึง 02 – 226 -4444 
มูลนิธิร่วมกตัญญ ู 02 – 751 – 0951 
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.  1555 
ศูนย์เอราวัณ กทม. 1646 
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 02 – 022 - 2222 
โรงพยาบาลเพชรเวช 02 – 718 - 1515 
โรงพยาบาลพระราม 9 02 – 202 - 9999 

 

 

 



 

ผงับริเวณมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   ประสานมิตร

ซอย สขุมุวิท  23

ซอย สวสัดี ออกถนนเพชรบรีุ

ประตู 1

ประตู 2

ประตู 3

คลองแสนแสบ

ทางเข้าจากถนนอโศก

ที�ดินเอกชน

ที�ดินเอกชน

ที�ดินเอกชน

ที�ดนิเอกชน

1

2

3

25

29

6

7

28

9

10

1112

14

15

16 17

27

19

13

36

24

20

ลานอิฐแดง

ลานอิฐแดง

7

ATM

ประชาสมัพนัธ์

ถนนด้านข้างมหาวิทยาลยั

อาคาร Q-HOUSE
ที�ดินเอกชน

อาคาร 1 กีฬสถานพลศกึษา
อาคาร 2 อาคารสมัพนัธภาพสากล
อาคาร 3 อาคารประสานมติร
รางวลัพระราชทานอาคารอนรัุกษ์  พทุธศกัราช 2550
อาคาร 4 บ้านศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บวัศรี
อาคาร 5 บ้าน ม.ร.ว.จรีุพรหม  กมลาศน์  วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั
อาคาร 6 อาคารศนูย์วิทยาศาสตร์ศกึษา
อาคาร 7 อาคารพฒันาสภาพกายภาพ 1
อาคาร 8 อาคารพฒันาสภาพกายภาพ 2
อาคาร 9 อาคารสํานกังานอธิการบดี

อาคาร 15 อาคารพรีคลินิก
อาคาร 16 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคาร 17 อาคารคณะทนัตแพทยศาสตร์
อาคาร 18 อาคารกายวิภาคศาสตร์
อาคาร 19 อาคารวิทยาศาสตร์  2
อาคาร 20 อาคารบณัฑิตวิทยาลยั
อาคาร 21 อาคารวิทยาลยันานาชาติ
อาคาร 22 อาคารคณะมนษุยศาสตร์
อาคาร 23 อาคารวิทยาลยันวตักรรมสื�อสารสงัคม

อาคาร �� อาคารคณะวิ ทยาศาสตร์  �
อาคาร �� อาคารคณะสั งคมศาสตร์
อาคาร �� อาคารวิ ทยาลั ยวิ ชาการศึ กษา

อาคาร �� อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง  

อาคาร �� อาคารวิ จั ยและศึ กษาต่ อเนื� อง

อาคาร �� อาคารสาํนั กหอสมุ ดกลาง

อาคาร ��  อาคารสถาบั นวิ จั ยพฤติ กรรมศาสตร์   
อาคาร �� อาคารพั ฒนาศั กยภาพนิ สิ ต

อาคาร �� อาคารสาํนั กทดสอบทางการศึ กษาและจิ ตวิ ทยา               
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อาคาร ��  อาคารเรี ยนรวม หลวงสวั สดิ ศาสตรพุ ทธิ               

อาคาร ��  อาคารจอดรถใต้ ดิ น มศว �� ปี  
อาคาร ��  อาคารศู นย์ สารสนเทศและประชาสั มพั นธ์                      
อาคาร ��  อาคารเพชรในตม              

อาคาร ��  กลุ่ มอาคาร โรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร(ฝ่ ายมั ธยมศึ กษา)            

อาคาร ��  อาคารสวยสะอาด              
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              สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุ มารี

อาคาร ��  โภชนาคารแสนแสบ              
อาคาร ��  โภชนาคารสี เขี ยว              

อาคาร ��  อาคาร มศว บริ การ ศาสตราจารย์  ม.ล.ปิ� น  มาลากุ ล              
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