
 

 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องลำตะคลอง 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................... .......... 

ตำแหน่ง ...........................................................................หนว่ยงาน....................................................................... 

ที่อยู่ ......................................................... ......................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร........................................................................ 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที ่2 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้) 

ติดต่อ  นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 หรือ นางสาวอัจฉรียา โล่ห์วชิรหัตถ์ : ผู้ประสานงานจัดประชุม (087-014-3579)  
 หรือ LINE ID : sasithorn9901  
สถานที ่บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 
 โทรศัพท์ 0-2617-0429 โทรสาร 0-2617-0426 
 อีเมล์ : sasithorn_ou@hotmail.com , warisara.awi@gmail.com 

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด LINE 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 

คิวอาร์แชท 
 

เอกสารการประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. 



 

 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วสิเรสซเิดนซ์  จังหวัดปทุมธาน ี

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................... .......... 

ตำแหน่ง ...........................................................................หนว่ยงาน....................................................................... 

ที่อยู่ ......................................................... ......................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร........................................................................ 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้) 

ติดต่อ  นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 หรือ นางสาวอัจฉรียา โล่ห์วชิรหัตถ์ : ผู้ประสานงานจัดประชุม (087-014-3579)  
 หรือ LINE ID : sasithorn9901  
สถานที ่บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 
 โทรศัพท์ 0-2617-0429 โทรสาร 0-2617-0426 
 อีเมล์ : sasithorn_ou@hotmail.com , warisara.awi@gmail.com 

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด LINE 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 

คิวอาร์แชท 
 

เอกสารการประชุม 

mailto:warisara.awi@gmail.com


 

 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบุรี  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................. .............. 

ตำแหน่ง ...........................................................................หนว่ยงาน....................................................................... 

ที่อยู่ ......................................................... .......................................................................................... ............... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร........................................................................ 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้) 

ติดต่อ  นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 หรือ นางสาวอัจฉรียา โล่ห์วชิรหัตถ์ : ผู้ประสานงานจัดประชุม (087-014-3579)  
 หรือ LINE ID : sasithorn9901  
สถานที ่บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 
 โทรศัพท์ 0-2617-0429 โทรสาร 0-2617-0426 
 อีเมล์ : sasithorn_ou@hotmail.com , warisara.awi@gmail.com 

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด LINE 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 

คิวอาร์แชท 
 

เอกสารการประชุม 

mailto:warisara.awi@gmail.com


  

 

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คร้ังที่ ๑) 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

โดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

การแจ้งความประสงค์เข้าประชุม 

ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................  

ตำแหน่ง ...........................................................................หนว่ยงาน....................................................................... 

ทีอ่ยู่ ......................................................... .......................................................................................... ............... 

โทรศัพท์ ..............................................................................โทรสาร........................................................................ 

o สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom  

o ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom   

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ 
1    

2    
 
 

 

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารสามารถถ่ายเอกสารได้) 

ติดต่อ  นางสาวศศิธร  หล้าศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (๐๘9-๗๑๑-๑๑๓๘) 
 หรือ นางสาวอัจฉรียา โล่ห์วชิรหัตถ์ : ผู้ประสานงานจัดประชุม (087-014-3579)  
 หรือ LINE ID : sasithorn9901  
สถานที ่บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 
 โทรศัพท์ 0-2617-0429 โทรสาร 0-2617-0426 
 อีเมล์ : sasithorn_ou@hotmail.com , warisara.awi@gmail.com 

หมายเหตุ :  สามารถดาวน์โหลด ข่าวสาร เอกสารตา่งๆ และช่องทางการเข้าร่วมประชุมตามคิวอาร์โค้ด  

 

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด LINE 

Zoom Meeting  
ID : 875 8508 8635  
Passcode : 640855 

เว็บไซต์ของโครงการ 
www.mrmapdoh.com 

 

คิวอาร์แชท 
 

เอกสารการประชุม 

mailto:warisara.awi@gmail.com

