


ชือ่ น.ต.เอกรตัน ์  เพียรสมบติั

ต ำแหนง่   นคย.บก.กขส.ฐท.สส.    สงักดั กขส.ฐท.สส.

โทร 081- 6529919

E-mail : Ekkarat.Pa @ Hotmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรขนสง่และบรรเทำสำธำรณภยั

ผลงำน : รวบรวมองคค์วำมรู ้กำรซ่อมท ำเคร่ืองยนตเ์บนซินเดนิ

ไมส่ะดวก

คูม่อืปฏิบตังิำน ของศนูยซ่์อมรถยนต ์กขส.ฐท.สส.

คูม่อืปฏิบตังิำนกำรเคลื่อนยำ้ยของ กขส.ฐท.สส.

คูม่อืกำรปฏิบตังิำนกำรล ำเลียงอมภณัฑ ์กขส.ฐท.สส.

คูม่อืกำรปฏิบตังิำน กำรล ำเลียงก ำลงัพล กขส.ฐท.สส.



ชือ่  นายทนงศกัด์ิ  หอมมาก

ต ำแหนง่                              สงักดั  กรง.ฐท.สส.

โทร    

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรอู่และโรงงำน

ผลงำน  กำรประดษิฐเ์คร่ืองตรวจสอบกำรพนัขดลวดในมอร์

เตอร์



ชือ่  น.ต.ไพศาล  เพชรช าลิ

ต ำแหนง่                              สงักดั  กทส.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรบริกำรท่ำเรือ

ผลงำน  ระบบ ISO 9001 ทจม.กทส.ฐท.สส.



ชือ่ น.ท.หญิง ดารณี  เจรญิทวี

ต ำแหนง่ หน.บริหำรงำนคณุภำพ สงักดั  รพ.อำภำกรเกียรตวิงศ์

โทร 73012  73043 0813445061 

E-mail : mhonjaroentawee@gmail.com

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ  กำรบริกำรสขุภำพ

ผลงำน   กำรด ำเนนิกำรงำนดำ้นระบบงำนคณุภำพ                    

ISO 9001V2015



ชือ่  น.ท.ธน ู วนะสิทธ์ิ

ต ำแหนง่                              สงักดั  กกพศ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรกิจกำรพิเศษและสนบัสนนุนนัทนำกำร

ผลงำน  กำรจดัแสดงวงโยธวำทิต รบัเรือรบตำ่งประเทศ



ชือ่ ร.อ.ประทีป  ร ุง่กอ่น 

ต ำแหนง่                              สงักดั  สสส.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ   สื่อสำรและสำรสนเทศ

ผลงำน



ชือ่   พ.จ.อ.นพดล  รวมพล 

ต ำแหนง่                              สงักดั  รจ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรเรือนจ ำและฟ้ืนฟูวินยัทหำร

ผลงำน



ชือ่  น.ต.ธนัวา   แสงกลา้

ต ำแหนง่                              สงักดั  กรม กสพ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรชำ่งสนำมและกำรยทุธสะทินน ำ้สะทินบก

ผลงำน



ชือ่  น.อ.มงคล  จารวุฒัน์

ต ำแหนง่ ผูช้ว่ยหัวหนำ้ส ำนกังำน ฯ

สงักดั สน.จนท.ควบคมุดแูลอำคำรฯ

โทร 73470, 081-2905313

E-mail : MONG240707@gmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรสนบัสนนุท่ีพกัอำศยัสว่นกลำง

ผลงำน  เป็นผูเ้ชีย่วชำญกำรสแกนลำยนิว้มอืผูท้ี่พักอำศัยใน

อำคำรพกัอำศัยสว่นกลำงของ ทร.พื้นที่สตัหีบ



ชือ่ น.ท.จ านงค ์ หะรารกัษ์

ต ำแหนง่  หน.แผนกท่ีดนิ              สงักดั  กอท.ฐท.สส.

โทร   71150

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรปกครองท่ีดนิ

ผลงำน



ชือ่  ร.อ.เทพปัญญา  คลอ่งเชิงสาร

ต ำแหนง่                              สงักดั กอง รปภ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรรกัษำควำมปลอดภยัพื้นที่ตัง้ฐำนทพั

ท่ำเรือ

ผลงำน



ชือ่  ร.อ.ศภุชยั  ดว้งค า

ต ำแหนง่ นำยทหำรกำรขำ่ว     สงักดั  พนั สห.ทร.ที่ ๒ฯ

โทร 095 801 9810

E-mail : mpc01rtn@hotmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและกวดขนั

ระเบียบวินยัทหำร

ผลงำน รวบรวมองคค์วำมรู ้กำรล ำเลียงอมภณัฑ ์(รถน ำขบวน)



ชือ่  ร.ต.สรุพจน ์ วนัดี

ต ำแหนง่                              สงักดั  พนั สห.ทร.ที่ ๒ฯ

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและวินยั

ทหำร

ผลงำน



ชือ่  ร.ต.สาธ ุ สวุรรณพิทกัษ์

ต ำแหนง่                              สงักดั  พนั สห.ทร.ที่ ๒ฯ

โทร

E-mail -:

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ กำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและวินยั

ทหำร

ผลงำน



ชือ่  ร.อ.หญิง แสงศิร ิ  สงัขป้์อง

ต ำแหนง่                              สงักดั  กพ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  ก ำลงัพล

ผลงำน



ชือ่  น.ต.ช านาญ  สมใจ

ต ำแหนง่  ประจ ำแผนกสง่ก ำลงัฯ    สงักดั  กบ.ฐท.สส.

โทร  71296    089 929 7290

E-mail : CHAMNAN2605@gmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรสง่ก ำลงับ ำรงุ

ผลงำน  คูม่อืกำรปฏิบตังิำน กำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยวิธี E –bidding 

เป็นผูเ้ชีย่วชำญกำรปฏิบตังิำนทัง้ดำ้นกำรพสัด ุและกำร

จดัซ้ือจดัจำ้ง และถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บัก ำลงัพลทัง้ในและนอก    

ฐท.สส. รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำกำรปฏิบตัใินกำรจดัท ำเอกสำรจัดซ้ือจำ้ง

แกผู่ป้ระกอบกำรที่มำตดิตอ่กบั ฐท.สส.



ชือ่   พ.จ.อ.ชยัรตัน ์ หอมชิต

ต ำแหนง่  เสมยีนแผนกซ่อมบ ำรงุ       สงักดั  กบ.ฐท.สส.

โทร  71046   064 697 0017

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  กำรสง่ก ำลงับ ำรงุ

ผลงำน  เป็นผูเ้ชีย่วชำญกำรท ำงำนบนระบบ RTN ERP และเป็น

ผูส้อนงำนกำรท ำงำนและแกไ้ขปัญหำบนระบบ RTN ERP

ใหก้บัก ำลงัพลของ กบ.ฐท.สส. และ นขต.ฐท.สส.อ่ืน



ชือ่ พ.จ.อ.น าภกัด์ิ  ดามา

ต ำแหนง่ เสมยีน กบ.ฐท.สส.   สงักดั  กบ.ฐท.สส.

โทร  71287   094 556 3691

E-mail : NUMPAK2013@gmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ กำรสง่ก ำลงับ ำรงุ

ผลงำน  เป็นผูเ้ชีย่วชำญกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยวิธีเฉพำะเจำะจง 

และสอนงำนใหก้บัก ำลงัพลจำกหนว่ยอ่ืนๆ



ชือ่  ร.อ.มณเฑียร   แกว้ประถม

ต ำแหนง่                              สงักดั  กพร.ฐท.สส. (เพ่ือพลำง)

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ   กจิกำรพลเรือน

ผลงำน



ชือ่  น.อ.ภราดร  หว้ยอ าพนั

ต ำแหนง่                              สงักดั  นธน.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ  พระธรรมนญู

ผลงำน


