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สถานะ ๑ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กาหนดการนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ – วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
-------------------------------------------------วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ช่วงเช้า : จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๐๖.๓๐ น. - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เวลา ๐๖.๔๕ น. - ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเฮลิคอปเตอร์
(ใช้เวลา ๒๐ นาที)
เวลา ๐๗.๐๕ น. - เดินทางถึงจุดจอด ฮ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
- นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๐๗.๒๐ น. - ออกเดินทางจากสถาบันการพลศึกษาฯ ไปยังมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๓ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๐๗.๓๐ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion
๐๘.๓๐ น.
Network Foundation : LPN) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
[ใช้เวลา ๑ ชม.]
 นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อานวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ผู้ได้รับรางวัล
บุคคลทีม่ ีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๖๐
ต้อนรับและนาคณะชมการดาเนินงานของมูลนิธฯิ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ออกเดินทางจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ไปยังบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๘ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๐๘.๔๐ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ต.ท่าทราย อ.เมือง
๑๐.๑๐ น.
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood
[ใช้เวลา
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (นายธีรพงศ์ จันศิริ) รายงาน
๑ ชม. ๓๐ น.]
การดาเนินกิจการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเล
 นายกรัฐมนตรี พบปะพนักงาน/แรงงานของบริษัทฯ
เวลา ๑๐.๑๐ น. - ออกเดินทางจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ไปยังองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๔ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๐.๒๐ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง
๑๑.๒๐ น.
 กลุ่มชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ รอต้อนรับ (ประมาณ ๒๐๐ คน)
[ใช้เวลา ๑ ชม.]
 ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา (นายมานพ กาญจนบุรางกูร) บรรยายสรุปภาพรวมการดาเนินงาน
ขององค์การสะพานปลา
 ผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ) รายงานการติดตั้งระบบระบุตาแหน่งเรือประมงไทย
(Vessel Monitoring System : VMS) และการควบคุมการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

-๒ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา (Iris Scan System) และการรายงานผลการดาเนินการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๑๑.๒๐ น. - ออกเดินทางจากองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ไปยังจุดจอด ฮ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๔ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๑.๓๐ น. - เดินทางถึงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
- นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๑.๕๐ น. - ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ไปยังจุดจอด ฮ.
มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์ ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์
(ใช้เวลา ๒๕ นาที)
ช่วงบ่าย : จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๒.๑๕ น. - เดินทางถึงจุดจอด ฮ. มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์
- ออกเดินทางไปยังร้านอาหารป้าหยัน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยขบวนรถยนต์
(ระยะทาง ๘ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๒.๓๐ – - นายกรัฐมนตรีและคณะ รับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมกิจการร้านอาหารทะเลเพชรบุรี
๑๓.๓๐ น.
ณ ร้านอาหารป้าหยัน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ออกเดินทางจากร้านอาหารป้าหยัน ไปยังธนาคารปูม้า - แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบีย้
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๑๔ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๓.๔๐ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า – แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย
๑๔.๒๐ น.
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
[ใช้เวลา ๔๐ น.]
 กลุ่มชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ รอต้อนรับ (ประมาณ ๒๐๐ คน)
 นายกสมาคมประมงแหลมผักเบี้ย (นายสุเทพ มานิช) ต้อนรับและนาชมธนาคารปูม้า
เวลา ๑๔.๒๐ น. - ออกเดินทางจากธนาคารปูม้า - แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๒ กม./ใช้เวลา ๕ นาที)
เวลา ๑๔.๒๕ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
๑๖.๐๐ น.
พระราชดาริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
[ใช้เวลาประมาณ  รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการแม่น้าเพชรบุรีและการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
๑ ชม. ๓๐ น.]
โดยโครงการชลประทานเพชรบุรี และสานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
 เยี่ยมชมระบบบาบัดน้าเสียและการกาจัดขยะโดยใช้ระบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
นาชมโดยผู้อานวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย (นายเกษม จันทร์แก้ว)
- นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ออกเดินทางจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ไปยังอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครคีรี (เขาวัง) ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยขบวนรถยนต์
(ระยะทาง ๒๕ กม./ใช้เวลา ๓๐ นาที)


สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

-๓เวลา ๑๖.๓๐ – - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ต.คลองกระแซง อ.เมือง
๑๗.๐๐ น.
- นายกรัฐมนตรี นัง่ รถรางไฟฟ้าขึ้นพระนครคีรี (เขาวัง)
- นายกรัฐมนตรี พักอิรยิ าบถ ณ ห้องรับรองอาคารสันถาคารสถาน
- นายกรัฐมนตรี สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
เวลา ๑๗.๐๐ – - นายกรัฐมนตรี พบผูน้ าท้องถิ่นของกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
๑๘.๓๐ น.
(เพชรสมุทรคีรี : เพชรบุร-ี สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-ประจวบคีรีขนั ธ์)
[ใช้เวลา ๑ ชม. ๓๐ น.] ณ อาคารราชธรรมสภา อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
เวลา ๑๘.๓๐ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ต.คลองกระแซง อ.เมือง
๒๐.๐๐ น.
 ชมทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขาวัง และชมการสาธิต
[ใช้เวลา ๑ ชม. ๓๐ น.]
สกุลช่างเมืองเพชร ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
เวลา ๒๐.๐๐ น. - เดินทางกลับโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอา จ.เพชรบุรี และรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
เวลา ๐๗.๕๐ น. - นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ
- นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ๔ จังหวัด ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ
เวลา ๐๘.๐๐ – - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
[ใช้เวลา ๒ ชม.] (คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมทั้งคณะ)
เวลา ๑๐.๐๐ น. - นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๐.๓๐ – - นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรอยัล ดุสิต บอลรูม เอ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
[ใช้เวลา ๓ ชม.] (รับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม)
เวลา ๑๓.๔๕ น. - นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เวลา ๑๔.๑๕ น. - นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไปยังโรงสีแห่งความสุข บ้านลาด
ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยขบวนรถยนต์ (ระยะทาง ๔๐ กม./ใช้เวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๔.๔๕ – - นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโรงสีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลไร่มะขาม
๑๕.๑๕ น.
(โรงสีแห่งความสุข บ้านลาด)
 กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รอต้อนรับ (ประมาณ ๑๐๐ คน)
[ใช้เวลา ๓๐ น.]
เวลา ๑๕.๑๕ น. - ออกเดินทางจากโรงสีแห่งความสุข บ้านลาด ไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลไร่มะขาม
ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ระยะทาง ๒ กม./ใช้เวลา ๕ นาที)

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

-๔เวลา ๑๕.๒๐ – - นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด
๑๖.๕๐ น.
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ
[ใช้เวลา ๑ ชม. ๓๐ น.]  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนภาคกลาง (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี)
ให้แก่ผวู้ ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 นายกรัฐมนตรี กล่าวพบปะประชาชน (ประมาณ ๕๐๐ คน)
 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน
เวลา ๑๖.๕๐ น. - ออกเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตาบลไร่มะขาม ไปยังจุดจอด ฮ. มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ค่ายรามราชนิเวศน์ ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ระยะทาง ๖ กม./ใช้เวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เดินทางถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์
- นายกรัฐมนตรี พักอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
เวลา ๑๗.๑๕ น. - ออกเดินทางจากมณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ.
เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ (ใช้เวลา ๓๕ นาที)
เวลา ๑๗.๕๐ น. - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. ๒ รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ

-------------------------------------------------หมายเหตุ
๑. รัฐมนตรีที่ร่วมองค์ประกอบการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) นรม. (๒) รอง นรม. (พล.อ.ประวิตร)
(๓) รอง นรม. (สมคิด) (๔) รอง นรม. (พล.อ.ฉัตรชัย) (๕) รมว.มท. (๖) รมว.กษ. (๗) รมว.คค. (๘) รมว.ทส. (๙) รมว.รง.
(๑๐) รมว.พณ. (๑๑) รมว.พม. (๑๒) รมว.อก. (๑๓) รมต.นร. (กอบศักดิ์) (๑๔) รมว.กก. (เพชรบุรี) (๑๕) รมว.วธ. (เพชรบุรี)
๒. การแต่งกาย วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑
วันที่ ๖ มี.ค. ๖๑

ภารกิจตรวจราชการ
: ชุดสุภาพ
การประชุม ครม. และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ : ชุดผ้าไทย
ภารกิจตรวจราชการ (ช่วงบ่าย) : ชุดสุภาพ

๓. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้ประสานงาน นำงสำวพัชนี เลิศดิษยวรรณ โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๘๐-๓๓๙๗
นำงสำวนิธินำถ คงมีธรรม โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๔๗-๒๔๙๘
กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๘-๔๔๑๐

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

รายชื่อ/เบอรติดตอผูประสานงาน
ในการเดินทางไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี
และประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561
ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันจันทรที่ 5 - อังคารที่ 6 มีนาคม 2561
ที่
สถานที/่ จุดดูงาน
ผูประสานงาน
ฟ วิสาหกิจชุมชนกลุมแพปลาชุมชน - ผูประสานงาน
1 ธนาคารปูมา
1) นายศรีธรรม ราชแกว
นายอําเภอบานแหลม
2) นายสุเทพ สงวนคัมธรณ
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
ผูบรรยาย
1) นางอัจฉรี เสริมทรัพย (ผูใหญสมเกลี้ยง)
วิสาหกิจชุมชนกลุมแพปลาชุมชน
2 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ผูประสานงาน
1) นายศรีธรรม ราชแกว
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
นายอําเภอบานแหลม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) นายจุลบุตร จันทรสูรย
รอง ผอ.โครงการแหลมผักเบี้ยฯ
3) นางสาวอรอนงค ผิวนิล
เลขานุการ ผอ.โครงการฯ
ผูบรรยาย
1) นายเกษม จันทรแกว
ผอ.โครงการแหลมผักเบี้ยฯ
3) นายสันต จรเจริญ
ผอ.โครงการชลประทาน เพชรบุรี
4) นายบรรณรักษ เสริมทอง
ผอ.สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ 4 เพชรบุรี
3 อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี ผูประสานงาน
(เขาวัง) ต.คลองกระแชง อ.เมือง
อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี
จ.เพชรบุรี
1) นางสาวประภาพรรณ ศรีสขุ
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี
งานสกุลชางเมืองเพชร
2) นางสาวกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผูบรรยาย
อธิบดีกรมศิลปากร หรือผูแทน

เบอรติดตอ
081 - 867 3441
084 - 874 0600
080 - 250 2537
081 - 867 3441
086 - 364 7795
081 - 824 8649

081 - 445 4736
081 - 719 9229

081 - 861 3060

081 - 870 9831

/ ที่ 4 โรงสีแหงความสุข ..

ที่
สถานที/่ จุดดูงาน
4 โรงสีแหงความสุข และองคการ
บริหารสวนตําบลไรมะขาม
ต.ไรมะขาม อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

5

รานปาหยัน ต.นาพันสาม
(อาหารกลางวัน)

ผูประสานงาน

ผูประสานงาน
1) นางสาวสุนียรัตน ภูขํา
นายอําเภอบานลาด
2) นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์
ปลัดอําเภออาวุโส อําเภอบานลาด
3) นายสุทธิพงษ พรมมาตร
นายก อบต.ไรมะขาม
4) นางอุไร กาลปกษ
เกษตรอําเภอบานลาด
ผูบรรยาย
1) นายบรรพต มามาก
วิสาหกิจศูนยขาวชุมชนตําบลไรมะขาม
2) นายอนัส เทศกลั่น
3) นางสาวกนกนุช พูลพิพิธ
4) นายสุพล หมอนทอง
ผูประสานงาน
1) นายธนภัทร ณ ระนอง
นายอําเภอเมืองเพชรบุรี
2) นางวันเพ็ญ มังศรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
3) นายสุชาติ สุขสะอาด
ผอ.กลุมงานอํานวยการ สนจ.เพชรบุรี

เบอรติดตอ
081 - 867 3460
063 - 203 0866
089 - 254 6699
087 - 803 5884
094 - 345 5199
089 - 824 8698
084 - 134 2316
081 - 915 4847
081 - 867 3430
089 - 897 9264
084- 387 8781

