


ชือ่  น.ท.กรกฎ  บวัรา

ต ำแหนง่  หน.จดัซ้ือจำ้ง           สงักดั  กบ.ฐท.สส.

โทร 71295   086 516 9304

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ : กำรส่งก ำลงับ ำรงุ (กำรจดัซ้ือ/จำ้ง)

ผลงำน : คูม่อืกำรปฏิบตังิำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ตำม พ.ร.บ.กำร

จดัซ้ือจดัจำ้งและบริหำรพสัด ุพ.ศ.๒๕๖๐  

เป็นผูส้อนงำนและใหค้ ำแนะน ำวิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง แก่

ก ำลงัพลจำกหนว่ยตำ่งๆในพ้ืนท่ีสตัหีบที่มำขอค ำปรึกษำ 

เป็นผูส้อนงำนกำรท ำงำนบนระบบ EGP



ชือ่  ร.ต.สมชำย  ผวิงำม

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

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ : กำรจดัท ำวำรสำรมำ้น ำ้ประชำสมัพนัธ์

ผลงำน :



ชือ่  ร.อ.เอนกพงษ ์  พำนเจิม 

ต ำแหนง่                        สงักดั  กรง.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรไฟฟ้ำ

ผลงำน :  กำรออกแบบแกนพนัขดลวด ในกำรซ่อมมอรเ์ตอร์

เป็นครพูี่เลี้ยง ใหน้กัศึกษำที่มำฝึกกำรปฏิบตังิำนใน

แผนกไฟฟ้ำ กรง.ฐท.สส.



ชือ่  น.ต.พิสทุธ์ิ  แสงเนตร 

ต ำแหนง่ หน.บรรทกุและขนถ่ำย       สงักดั  ทลท.กทส.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรบริกำรท่ำเรือ (กำรบรรทกุและขนถ่ำย)

ผลงำน : คูม่อืกำรท่ำเรือทัว่ไป และเคยเอ็นครสูอนหลกัสตูร      

กำรท่ำเรือทัว่ไป

มคีวำมช ำนำญกำรใชร้ถเคร่ืองทุ่นแรง ในกำรใหก้ำร

สนบัสนนุเรือรบขนำดใหญ่ เขำ้จอดเทียบท่ำ



ชือ่  น.ท.ไพบลูย ์ เทพประสิทธ์ิ

ต ำแหนง่ รอง หน.กองเวชศำสตรใ์ตน้ ำ้และกำรบิน                   

สงักดั  รพ.อำภำกรเกียรตวิงศ ์ฐท.สส.

โทร    73021   73014   089 789 0246

E-mail : Paiboon.tepprasit@gmail.com

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ :  เวชศำสตรใ์ตน้ ำ้และกำรบิน

ผลงำน :  เป็นครสูอนหลกัสตูร เวชศำสตรใ์ตน้ ำ้และกำรบิน

โครงกำรกูช้พีทำงน ำ้  กำรล ำเลียงผูป่้วยทำงอำกำศ

กำรตรวจสอบควำมพรอ้มกระเป๋ำกูช้พี ของ

รถพยำบำล  ศนูยอ์ำภำกร



ชือ่  น.ต.บรรณวฒัน ์ นธิินติยเวชย์

ต ำแหนง่ หน.โยธวำทิต แผนกดริุยำงค ์  สงักดั  กกพศ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ :  กำรโยธวำทิต

ผลงำน :  คูม่อืกำรปฏิบตั ิกำรบรรเลงเพลงเพื่อรบั สง่เรือรบ

ตำ่งประเทศ

กำรป้องกนัควำมเสียหำยของเคร่ืองดนตรีไม ้กรณีเกิด

ฝนตกระหว่ำงกำรแสดงกลำงแจง้

กำรจดัต ำแหนง่เคร่ืองดนตรีวงโยธวำทิต ในกำรรบั -

สง่เรือรบตำ่งประเทศ



ชือ่  ร.ต.ส ำเริง  ทบัอำจ

ต ำแหนง่                        สงักดั  สสส.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรสื่อสำร

ผลงำน :  คูม่อืกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรสื่อสำร ในกำรจดัตัง้ 

กอร.ถปภ.

บตัรตรวจสอบควำมพรอ้มในกำรใหบ้ริกำรสื่อสำร     

OPL วิธีกำรใชเ้คร่ืองมอืสื่อสำร (วิทยเุคลื่อนท่ี  

เคร่ืองโทรสำร ฯลฯ)



ชือ่  พ.จ.อ.ธีรยทุธ  พรหมพิชยั 

ต ำแหนง่                        สงักดั  รจ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรควบคมุผูต้อ้งขงัและฟ้ืนฟูวินยั

ผลงำน :  คูม่อืกำรปฏิบตังิำน กำรควคมุผูต้อ้งขงัและฟ้ืนฟูวินยั

ริเร่ิมกำรแลกเปลี่ยนตวัผูต้อ้งขงัคดยีำเสพติด ระหว่ำง 

รจ.ฐท.สส. และ รจ.ฐท.กท. เพ่ือแกปั้ญหำผูต้อ้งขงัคด ี     

ยำเสพตดิ ท่ีถกูขงัในพื้นที่แลว้พฤตกิรรมไม่ดขีึน้



ชือ่  น.ท.ณรงคช์ยั  งำมดี

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

โทร ๗๑๒๗๗

E-mail :

สำขำงำนที่เชีย่วชำญ :  กำรบริกำรบำ้นพกัอำศยั

ผลงำน :  คูม่อืกำรจดัท ำทะเบียนรำษฎรข์องผูพ้กัอำศัยใน 

บำ้นพกั ฐท.สส. เขตพื้นที่ ๑



ชือ่  ร.อ.ประโยชน ์ ประสมพงษ์

ต ำแหนง่                        สงักดั  กอง รปภ.ฐท.สส.

โทร

E-mail :

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรตัง้จดุตรวจ จดุสกดั เพ่ือ รปภ.พื้นที่

ผลงำน :  คูม่อืกำรตัง้จดุตรวจ จดุสกดั เพ่ือ รปภ.พื้นที่

รบัผดิชอบของ ฐท.สส.

เป็นครฝึูก เจำ้หนำ้ท่ี รปภ. 

กำรสกดัจบัผูค้ำ้ยำเสพตดิในพ้ืนท่ี ฐท.สส. และ กำร

สกดัจบัผูต้อ้งขงัที่หลบหนจีำก รร.วิวฒันพ์ลเมืองเมือ่ปี 61



ชือ่  น.ต.พิชติ  เพ็ชรรัตน์

ต ำแหนง่  ผบ.รอ้ย.บก.และบริกำร        สงักดั  พนั.สห.ทร.ที่ ๒ฯ

โทร ๐๘๑-๘๖๕-๖๖๐๙

E-mail : Phetcharat26@yahoo.com

สำขำงำนท่ีเชีย่วชำญ :  กำรรกัษำควำมปลอดภยับคุคลส ำคญั

ผลงำน :  กำรปฏิบตังิำน รปภ.บคุคลส ำคญั ทัง้ในและตำ่งประเทศ


