
หนา้ที ่ 1 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)

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.ศิริขวัญ ศรีเส้ง นักวิชาการเผยแพร๋ปฏิบัติการ 08 6293 1415 น.ส.ศิริขวัญ ศรีเส้ง นักวิชาการเผยแพร๋ปฏิบัติการ 08 6293 1415 สลก.

น.ส.นทีชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการเผยแพร๋ช านาญการ 08 6103 5383 น.ส.นทีชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการเผยแพร๋ช านาญการ 08 6103 5383 สลก.

4 น.ส.สมจิตร์ ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธรุการ (พนักงานราชการ) 08 1870 1219 น.ส.สมจิตร์ ศิริวัฒน์ เจา้หน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 08 1870 1219 กกม.

5 นายวสันต์ สถิตพงศ์สถาพร หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ 06 5502 8861 นายนราวุธ ศรีอนันต์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ 08 5046 0060 กค.

น.ส.สริญญา เฟือ่งฟุง้ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 06 5502 8914 น.ส.วันทร์เพ็ญ ข าเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 08 5022 6195 กค.

นางปัจฉิมา มณีเอี่ยม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 06 1102 9896 กค.

6 นางสรินยา จันทิโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 09 1772 8032 นางวราภรณ์ ตันชาลี เจา้หน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 09 9078 8369 กคส.

7 นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 6610 1259 นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 6610 1259 กคพ.

8 นายศักดา ขอนแก่น เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) 09 8259 8507 นายศักดา ขอนแก่น เจา้พนักงานประมง (พนักงานราชการ) 09 8259 8507 กตป.

นายพฤฒ ธีระวิชิตชัยนันท์ นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ) 08 2585 6773 กตป.

9 นางชนาฉัตร จิตรักษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 09 1698 4101 น.ส.สรัลพิมพ์ กุลนาจันขวัญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 09 2417 3636 กตส.

10 น.ส.วาสนา สบายเขต เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป (พนักงานราชการ) 08 9126 7559 นางพวงชมภู ศรีวงศ์ตา พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) 09 2263 9336 กนป.

สังกัด

รายชือ่ผู้ประสานงาน และเจา้หน้าที่รับลงทะเบียน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกั์บประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันจนัทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ที่

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน



หนา้ที ่ 2 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)

สังกัด

รายชือ่ผู้ประสานงาน และเจา้หน้าที่รับลงทะเบียน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกั์บประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันจนัทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ที่

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน

11 น.ส.สุภวรรณ คล้ายมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 7474 3629 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนวิวัลย์ นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 08 1571 1286 กบม.

นางสิวินีย์ กระต่ายทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 08 5846 2350 น.ส.พรศิริ ม่วงไทย เจา้พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 08 5676 5184 กบม.

น.ส.จุฑามาศ ยศทองเจิม นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 06 2716 1010 กบม.

12 นางวราภรณ์ สินปรุ เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 5116 7297 นางวราภรณ์ สินปรุ เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 5116 7297 กบร.

13 น.ส.ธนัชชา นวลมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 09 4647 6998 น.ส.ธนัชชา นวลมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 09 4647 6998 กปต.

14 นางกฤษณา เตชะสัตยา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 06 5502 6358 น.ส.วัลยลดา ธนประโยชนศั์กด์ิ นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) กผง.

น.ส.ประภาพร แก้วมะ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 09 2262 4675 กผง.

15 น.ส.พรประภา จึงแย้มแน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 6358 6774 น.ส.พรประภา จึงแย้มแน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 6358 6774 กมป.

นายธนกฤต สิงหาไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 3264 6646 กมป.

16 น.ส.ชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 5188 9938 น.ส.ชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 5188 9938 กพจ.

น.ส.ธิดารัตน์ วงศ์นางาม นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ) 08 3664 9353 น.ส.ธิดารัตน์ วงศ์นางาม นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 08 3664 9353 กพจ.

17 น.ส.ศิริเพ็ญ สรรพสุข นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 08 7981 8907 นายอภิเดช เพ็ชร์ทอง นกัวชิาการเงินและบญัช ี(พนกังานราชการ) 09 2273 2569 กพช.

18 นางจารุวรรณ ชื่นชูใจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 08 9673 8745 นางจารุวรรณ ชื่นชูใจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 08 9673 8745 กอส.

19 น.ส.พุทธิดา เชื้อทอง นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ) 08 7737 9558 น.ส.นวพร เลิศอ านวยโชค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 9405 4433 กพท.



หนา้ที ่ 3 จาก 3

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

(มอืถือ)

สังกัด

รายชือ่ผู้ประสานงาน และเจา้หน้าที่รับลงทะเบียน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกั์บประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันจนัทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ที่

ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน

20 น.ส.ธนิชยา แก้วค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 7296 3855 น.ส.กาญจนา เดชฤทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) 06 4397 4217 กปจ.

น.ส.สุภาภรณ์ สังเกต พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) 08 9857 3917 น.ส.สุจิตรา เสริฐสอน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) 08 9486 3648 กปจ.

นางศรัณรันต์ จอมวงศ์ เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) 08 7028 4440 กปจ.

21 น.ส.สุจิตรา เพชรคง นักวชิาการประมงช านาญการพเิศษ 06 3494 3850 น.ส.สุวรักษ์ วงษ์โท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 9890 3665 กพก.

22 น.ส.ณัฐกานต์ สาลีติด นักวิชการประมงปฏิบัติการ 09 4682 5999 น.ส.ศิริพร สินโพธิ์ นักวชิการประมง (พนักงานราชการ) 08 5170 1379 กพส.

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

23 น.ส.บัณฑิตา ไสวงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 9770 1211 น.ส.โสภิต มาลัยวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 4020 4339 กพอ.

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

24 นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 08 1278 4873 น.ส.กนกอร ห่อนาค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 08 1278 4873 ศทส.

25 นายนราธิป เพียรจริง นักวิชาการประมงช านาญการ 09 5826 6555 น.ส.เจนจิรา พินสอน นกัวิชาการประมง (พนกังานราชการ) 08 3214 0587 สปก.

26 น.ส.เตือนใจ พรหมศรีวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 1913 8106 นางกุหลาบ ดวงรัศมี เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มลู (พนักงานการราชการ) 09 6802 9600 กตน.

27 นางวีระพร สุขสมจิตร นักวชิาการประมงช านาญการพเิศษ 08 4648 0890 นางวีระพร สุขสมจิตร นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 08 4648 0890 กพร.

28 นายไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์ นักวิชการประมง (พนักงานราชการ) 09 0984 3818 นายไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์ นักวชิการประมง (พนักงานราชการ) 09 0984 3818 กปน.

29 นางจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 5176 1359 นางวราภรณ์ เก็บเงิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 08 2091 3487 กกจ.


