
ไปเอง รถรวม พักคู่ พักเด่ียว

๑ พ.อ. กวิน สิงหนาทนิติรักษ์ นายทหารปฏิบัติการประจ า มทบ.๑๑ นปอ.

๒ พ.อ. ณัฐวุฒิ หอมวิเศษวงศา ฝสธ.ประจ า กร.ทบ. กร.ทบ. ๐๘๕-๐๖๑-๓๖๙๙

๓ พ.อ. มหิศวรณ์ ชัยเพ็ชร์ รอง ผอ.กอง สห.ทบ. สห.ทบ.

๔ พ.อ. วิทูรพร เดชมงคลวัฒนา หน.ผวช.กวก.ศสพ. นสศ.

๕ พ.อ.หญิง สิริวรรณ สมจินตนา พบ.

๖ พ.อ. อ านาจ ตรีนิตย์ รอง ผอ.กอง วศ.ทบ. วศ.ทบ.

๗ พ.อ. จตุรงค์ มุธาวงศ์ ประจ า กง.ทบ. กง.ทบ.

๘ พ.อ. จีระศักด์ิ จันดาวรรณ ผช.ผอ.กอง สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๐๘๑-๘๓๔-๙๔๐๘

๙ พ.อ.หญิง พิณนภา ขุมนาค ประจ า ยย.ทบ. ยย.ทบ.

๑๐ พ.อ.หญิง สาลินี พัสดุ นายทหารปฏิบัติการประจ า วศ.ทบ. วศ.ทบ.

๑๑ พ.อ.หญิง ปฐมานุช เจริญวิศาล รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. กบ.ทบ.

๑๒ พ.อ.หญิง สมศรี ไชยมงคล ประจ า สลก.ทบ. สลก.ทบ.

๑๓ พ.ท. ภิญโญ สุรฤทธ์ิโยธิน รอง ผบ.พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓

๑๔ พ.ท. ณัฐกร เพชรปานกัน หน.นรด. นรด.

๑๕ พ.ท. คีรีบูรณ์ จ าปาเทศ อจ.รร.ส.สส. สส. ๐๙๔-๖๖๑-๕๙๗๔

๑๖ พ.ท. ไพบูลย์ พัสดร อจ.รร.ขว.ทบ. ขว.ทบ.

หมายเหตุ

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (Knowledge Management Facilitator : KM FA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ในวันท่ี ๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนท์ จว.ป.ท.
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๑๗ พ.ท. อดิเรก แจ้งอรุณ หน.กง.ทบ. กง.ทบ.

๑๘ พ.ท. อาธร สุวรรณญาณร์ หน.พธ.ทบ. พธ.ทบ.

๑๙ พ.ท. กฤษณะ แก้วอ่อน อจ.รร.ป.ศป. ศป.

๒๐ พ.ท. ชยุตรา ไผ่ล้อม ประจ า สก.ทบ. สก.ทบ.

๒๑ พ.ท. สมชาย เกตุจรัล นายทหารสถิติและทะเบียนประวัติ ปส.รร.ร.ศร. ศร.

๒๒ พ.ท. กฤษณ์ธเชษฐ์ อชิโนบุญวัฒน์ ประจ ากอง กช.ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๐๘๖-๕๖๒-๐๘๘๙

๒๓ พ.ท. ชยุตม์ ยอดเมือง หน.จบ. จบ. / ๐๙๘-๔๑๐-๖๘๐๔

๒๔ พ.ท.หญิง หงสรถ เบญจจินดา หน.จบ. จบ. / ๐๘๘-๕๘๒-๙๒๕๑

๒๕ พ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ ผช.ฝกพ.ทภ.๔ ทภ.๔

๒๖ พ.ท.หญิง วิภารัตน์ แป้นเพ็ชร์ หน.พยาบาล รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ทภ.๔

๒๗ พ.ท. โชตินรินทร์ ไชยยศ นายทหารก าลังพล ทน.๒ ทภ.๒

๒๘ พ.ต. ฐิติพันธ์ุ ตรีแสงจันทร์ ประจ าแผนก กกพ.นสศ. นสศ.

๒๙ พ.ต. ธเนศ บุรพลชัย ประจ าแผนก สบ.ทบ. สบ.ทบ.

๓๐ พ.ต. ชาญณรงค์ สินเจริญ ผช.หน.ฝกพ.พล.ช. กช.

๓๑ พ.ต. สุทิน เฟ่ืองฟุ้ง ประจ าแผนก สก.ทบ. สก.ทบ.

๓๒ พ.ต. สนอง ศรีสุธรรม นายทหารงบประมาณ รร.นส.ทบ. รร.นส.ทบ.

๓๓ พ.ต. ปรีญา โนนสัง รอง ผบ.พัน.บ.๙ ศบบ.

๓๔ พ.ต. ศราวุฒิ การภูธร อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ศม.
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๓๕ พ.ต. โกมินทร์ แก้วผลึก ผช.หน.ฝกพ.ขกท. ขกท.

๓๖ พ.ต. อรุณ สุภะโกศล อศจ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.

๓๗ พ.ต. นิรเชตต์ แสงอ่ิม ผช.หน.ฝกพ.พล.ป. พล.ป.

๓๘ พ.ต. เลอพงศ์ สะเดา อจ.รร.ป.ศป. ศป.

๓๙ พ.ต. พงษ์เมศฐ์ วิสิฐภัทรกร ประจ า มทบ.๓๙ ทภ.๓

๔๐ พ.ต. รัชชัย จันทร์สาร ประจ าแผนก ยก.ทบ. ยก.ทบ.

๔๑ พ.ต. อัตชัย สุขขา นายทหารธุรการและก าลังพล มทบ.๔๓ ทภ.๔

๔๒ พ.ต.หญิง จิตตมาส ลาล  า ประจ าแผนก ยศ.ทบ. ยศ.ทบ.

๔๓ ร.อ. ธนพนา วิศรุตวงศ์ รรก.หน.ก าลังพล กผน.สธน.ทบ. สธน.ทบ.

๔๔ ร.อ. ย่ิงยง อุดมหรรษากุล ประจ าแผนก สห.ทบ. สห.ทบ.

๔๕ ร.อ. รัตนมงคล เอ่ียมสอาด ครู ผยน.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๐๘๗-๙๗๙-๙๙๙๔

๔๖ ร.อ. สุรพันธ์ โพธ์ิทอง ประจ าแผนก กกพ.กช. กช.

๔๗ ร.อ.หญิง อนันตญา ทองเปราะ ประจ าแผนก รร.รด.ศศท. นรด.

๔๘ ร.อ.หญิง สิรีธร ยุทธนาถจินดา ประจ าแผนก รร.ขว.ทบ. ขว.ทบ.

๔๙ ร.ท. ด ารงค์ นิลบุตร นายทหารส่งก าลัง มว.บร.ร้อย.สสช.พัน.ปฐบ. ศบบ.

๕๐ ร.ท. สุชาติ พุทธประจบ ประจ าแผนก กบ.ทบ. กบ.ทบ.

๕๑ ร.ท. ภวิณท์ภัทร ช่วยชนะ ประจ าแผนก ยก.ทบ. ยก.ทบ.

๕๒ ร.ท. สุภกิจ แห้งสอาด ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร. ศร.
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๕๓ ร.ท. ภาคภูมิ นิลวิเชียร อจ.กศณ.กศ.รร.ร.ศร. ศร. ส ารอง

๕๔ ร.ท.หญิง เพชรรัตน์ รักษี ประจ าแผนก ยย.ทบ. ยย.ทบ.

๕๕ ร.ท.หญิง เหมือนฝัน มนูญผล รอง หน.มว.ดย.ทบ. ดย.ทบ.

๕๖ ร.ท. ประวิทย์ ภู่ดาย อจ.รร.สบ.สบ.ทบ. สบ.ทบ.

๕๗ ร.ต. วันชัย มากล  า อจ.แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ศม.

๕๘ ร.ต. วรวุฒิ พิมพา นสก.พล.ร.๔ ทภ.๓

๕๙ ร.ต. ธนเดช ขาวสบาย ประจ าแผนก รร.กร.กร.ทบ. กร.ทบ. ๐๒-๒๔๑-๕๖๒๕

๖๐ ร.ต. ปรัชญา น าศรีรัตน์ รรก.นสวส.พล.ร.๓ ทภ.๒

๖๑ ร.ต. สมชาย กระแสโสม ทภ.๒

๖๒ ร.ต. ธีร์ริทธ์ิ บุญเกิด ประจ าแผนก ศสร. นรด. ส ารอง

๖๓ ร.ต.หญิง กุลิสรา ยุทธศิลป์กุล นายทหารบ ารุงความรู้ มทบ.๓๓ ทภ.๓

๖๔ ร.ต.หญิง ประวิญานี ธะประวัติ ประจ าแผนก ดย.ทบ. ดย.ทบ.

๖๕ ร.ต.หญิง กรศิมา ชยันตร์สุภาพ ประจ าแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ. ช่วยราชการ กกพ.กส.ทบ. กส.ทบ. ๐๘๔-๔๙๙-๑๗๖๗

๖๖ ร.ต.หญิง จิตนพา วุ่นบัว นายทหารธุรการและก าลังพล มทบ.๔๑ ทภ.๔

๖๗ ร.ต.หญิง สิริรัตน์ บุดดาค า นายทหารบ ารุงความรู้ กยก.มทบ.๒๔ ทภ.๒

๖๘

๖๙

๗๐
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๗๑
๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙ พ.อ.หญิง วรรณทิมา เหรียญราชา หก.การพยาบาล รพ.ค่ายจิรประวัติ วิทยากร

๘๐ พ.ท.หญิง มลฤดี โภคศิริ รอง ผบ.หน่วยศัลยกรรมสนาม พัน.สร.๒๓ บชร.๓ วิทยากร

๘๑ พ.อ. ฤทธิรณ ศรีภักดี ผอ.กอง กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๘๒ พ.อ. กิตติณัฏฐ์ ภิรมย์รักษ์ นายทหารฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๘๓ พ.อ. กริช อินทราทิพย์ นปก.ประจ า กบ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๘๔ พ.อ. คงฤทธ์ิ ศรีช่ืน รอง ผอ.กอง กพ.ทบ ส่วนอ านวยการ

๘๕ พ.อ.หญิง พัดชา บุณยรักษ์ ประจ า กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๘๖ พ.ท.หญิง นฤมล ทองวัชรไพบูลย์ หน.พยาบาล รพ.ค่ายสุรนารี ส่วนอ านวยการ

๘๗ ร.ท.หญิง ณัฐธิดา ยืนยง ประจ า ยศ.ทบ. ช่วยราชการ กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๘๘ ร.ต. นิติลักษณ์ ชัยปัน ประจ าแผนก กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ
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๘๙ จ.ส.อ.หญิง บุญตา ภูมิสวัสด์ิ เสมียน กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๙๐ จ.ส.อ.หญิง รัตนวดี สุภารส เสมียน กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๙๑ จ.ส.อ. วงศ์สถิตย์ แก้วเขียว พลขับ กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๙๒ ส.ต. วรพล ภาคสุทธิผล พลขับ กพ.ทบ. ส่วนอ านวยการ

๙๓ พลขับ ขส.ทบ. พลขับ ขส.ทบ. ส่วนอ านวยการ

หมายเหตุ  ****การพักเด่ียว ผู้พักต้องช าระเงินเพ่ิมเติมจากสิทธิท่ีได้รับ ราคา  650.- บาท ต่อคน ต่อคืน*****  

ตรวจถูกต้อง

ร.ท.หญิง

( ณัฐธิดา   ยืนยง )

ประจ า ยศ.ทบ. 

........./ พ.ย. / ๖๑


