
หน้าที ่1 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายวันชนะ ประภาวิชา นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ) 08 8515 8692 นายวันชนะ ประภาวิชา นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 08 8515 8692 รบก. (ผชช.)

2 น.ส.วาสนา ใจเมือง เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) 08 7675 3433 น.ส.วาสนา ใจเมือง เจ้าพนักงานธรุการ (พนักงานราชการ) 08 7675 3433 รบก. (ผต.)

3 น.ส.เตือนใจ พรหมศรีวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 1913 8106 นางปภาดา ศิริสวัสด์ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 08 5063 0171 กตน.

4 นางรินทร์ลภัส ศรีพุธสมบูรณ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 06 3192 1515 นางรินทร์ลภัส ศรีพุธสมบูรณ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 06 3192 1515 กพร.

5 นางกฤษณา เตชะสัตยา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 08 6397 1684 น.ส.ประภาพร แก้วมะ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 09 2262 4675 กผง.

6 นายเชาว์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 06 5508 2754 นางพัชรินทร์ ซ่ือสกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 1559 8093 กคพ.

7 น.ส.วริยา ทองเส้ง นิติกร (พนักงานราชการ) 08 7363 9587 กกม.

น.ส.วีรนุช ค าแคล้ว นิติกร (พนักงานราชการ) 08 5468 9284 น.ส.วีรนุช ค าแคล้ว นิติกร (พนักงานราชการ) 08 5468 9284 กกม.

8 นางจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 5176 1359 นางจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 5176 1359 กกจ.

9 น.ส.จิตตรา อุดมเอนกลาภ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 06 5502 8910 น.ส.อมรรัตน์ อาวรธรรม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ 08 9184 4578 กค.

น.ส.อังคณา ผลเจริญ หวัหนา้กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 06 5502 8851 น.ส.วณิดา ปิน่ชูทอง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ 08 1535 1878 กค.

น.ส.ณัณทรวดี จันทร์นาค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 09 0604 3801 กค.

10 นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 09 1775 2817 นางฉันทนา ทัพเทพ เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 06 3987 8656 กคส.

นายโสภณ บริเพ็ชร เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน (พนกังานราชการ) 09 1505 6832 น.ส.จันทร์ฉาย โพดเฟือง นักวชิการประมง (พนักงานราชการ) 08 2764 8389 กคส.

11 น.ส.ชลธิชา ค าอยู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 9038 4677 น.ส.ชลธิชา ค าอยู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 9038 4677 กปน.

12 นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 09 8259 9030 นายอนุชา ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 08 1485 4649 กตป.

นางมนสิชา เอี่ยมข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 6534 7501 กตป.

สังกัด

รายชื่อผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน
ที่

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1

ในวันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)



หน้าที ่2 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
สังกัด

รายชื่อผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน
ที่

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1

ในวันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

13 นางชนาฉัตร จิตรักษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 09 1698 4101 น.ส.สุนีเมต หวานฉ่ า เจา้หน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 09 1516 6442 กตส.

14 นางไอลดา อุดมศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป (พนักงานราชการ) 08 6905 9299 น.ส.บุษกล ภูมิพิรัศชา เจา้หน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 09 5993 1349 กนป.

15 นายนราเดช สุขสมรัมภ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 09 5949 8156 นายนราเดช สุขสมรัมภ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 09 5949 8156 กบร.

16 น.ส.จริยา บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 5812 2219 นางพรรณวไล ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 09 1551 9890 กบม.

นางขวัญฤทัย รันเนตร เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน (พนกังานราชการ) 09 1854 0975 น.ส.นันทวรรณ อนันต์ นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 06 3386 6086 กบม.

น.ส.ประภัสสร เพ็ญพาด นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 09 5535 5113 กบม.

17 น.ส.ณฐมน สีสงค์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน 08 6405 9629 น.ส.ณฐมน สีสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 08 6405 9629 กปต.

18 น.ส.พรประภา จึงแย้มปิน่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 6358 6774 น.ส.ฐิติภัทร ช่วยชาติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 08 2652 2719 กมป.

นายธนกฤต สิงหาไทย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 3264 6646 กมป.

19 น.ส.ปริศนา อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 09 2637 3469 น.ส.ปริศนา อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 09 2637 3469 กอส.

น.ส.ศุภภัทรา พุม่เรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 09 5465 1983 น.ส.ศุภภัทรา พุม่เรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 09 5465 1983 กอส.

20 นางสุพัตรา แกล้วกสิกิจ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 08 2488 1469 นางวิไลวรรณ ช านาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 9552 4211 กพจ.

นางวิไลวรรณ ช านาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 9552 4211 น.ส.เกศสุดา แก้วนุช เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 08 8107 9918 กพจ.

น.ส.ดวงพร ทองโปร่ง นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 09 9218 5422 กพจ.

21 น.ส.พรรณติยา ใจอ่อน นักวิชาการประมงช านาญการ 09 2979 9641 น.ส.สายสุพิน ใจยัง เจา้พนักงานประมง (พนักงานราชการ) 093 535 4224 กพช.

นางอารี อุชชิน เจา้หน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 09 9532 3408 กพช.

น.ส.ฉวีวรรณ พฤกษาชาติ เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 08 3555 4765 กพช.



หน้าที ่3 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
สังกัด

รายชื่อผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน
ที่

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1

ในวันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

22 นางนิรุชา อุดมวงค์ยนต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 5124 4719 น.ส.พิทยารัตน์ สุขสุเดช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 09 4926 4095 กพท.

23 น.ส.ธนิชยา แก้วค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 7296 3855 น.ส.รัตนา ยุติธรรม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 08 7325 7121 กปจ.

น.ส.ประภาพร กล่ าโลก นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ) 08 73257121 น.ส.จีรวรรณ เชื้อเจ็ดองค์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 09 1034 8792 กปจ.

24 น.ส.สุจิตรา เพชรคง นักวชิาการประมงช านาญการพเิศษ 06 3494 3850 นายชัยติศักด์ บริบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 08 6973 5849 กพก.

25 น.ส.ณัฐกานต์ สาลีติด นักวิชการประมงปฏิบัติการ 09 4682 5999 น.ส.ธณสรชนก ศักด์ิสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 06 1446 9393 กพส.

น.ส.พรพิมล ทิวแพ นักวิชการประมงปฏิบัติการ 09 5101 9449 กพส.

26 น.ส.บัณฑิตา ไสวงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 9770 1211 น.ส.อุบลรัตน์ ล้ิมทิพย์สุนทร นักวิชการประมงช านาญการ 09 5150 9904 กพอ.

น.ส.นิศาชล กรัตะนตถะ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) 08 9235 0514 กพอ.

27 นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญฏาร 08 1278 4873 นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงศ์ นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ 06 1549 9836 ศทส.

28 นางสุนทรี แสงแสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 8248 0854 นางสุนทรี แสงแสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 8248 0854 สลก.

นางอัญชลี กระจ่างพัตร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 1924 5402 นางอัญชลี กระจ่างพัตร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 1924 5402 สลก.

29 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญฏาร 08 6549 9570 น.ส.สุกานดา แก้วโต เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 08 9547 3947 สปก.


