บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

เหรียญจักรพรรดิมาลา
ส.อ.กําพล ใจจันทร

หนา 28 ลําดับที่ 1

นายกิตติพงษ ชนะไพริน
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
พ.จ.ท.ไกรเลิศ วงษนอย
นายควรคิด รัตนรักษ
นายชาติ เพ็ชรออน
นายทวีวัฒน หลงขาว
นายเทพสันต คชนิล
นายธงชัยยศ ปางจุติ
นายธรรมศักดิ์ เวียงวีระชาติ
นายธวัช ศรีวีระชัย
นายนิรันดร แกวกาหลง
นายนิวัติ โคตรบรรเทา
นายบัญญัติ ปยะนันท
นายบุญสง ศิริมา
นายประสาท วงษทองคํา
นายประหยัด ภูพันสาย
นายปรีชา ดวงแกว
น.ท.-ร.น.พรชัย สิงหบุญ
นายพรชัย สุขเรือง
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี
นายพินิจ บุญลอย

หนา 28 ลําดับที่ 2
หนา 28 ลําดับที่ 3
หนา 28 ลําดับที่ 4
หนา 28 ลําดับที่ 5
หนา 28 ลําดับที่ 6
หนา 28 ลําดับที่ 7
หนา 28 ลําดับที่ 8
หนา 28 ลําดับที่ 9
หนา 28 ลําดับที่ 10
หนา 28 ลําดับที่ 11
หนา 28 ลําดับที่ 12
หนา 28 ลําดับที่ 13
หนา 28 ลําดับที่ 14
หนา 28 ลําดับที่ 15
หนา 28 ลําดับที่ 16
หนา 28 ลําดับที่ 17
หนา 28 ลําดับที่ 18
หนา 28 ลําดับที่ 19
หนา 28 ลําดับที่ 20
หนา 28 ลําดับที่ 21
หนา 28 ลําดับที่ 22

สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน สมุทรปราการ หนวยบริหารจัดการ
ประมงทะเลบานแหลม เพชรบุรี
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา
เจาพนักงานสื่อสาร
ชํานาญงาน สลก. ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ สทป. สวนวิศวกรรมประมง ฝายโยธา
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.พิษณุโลก ปอ.ชาติตระการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.กระบี่ ปอ.เหนือคลอง
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.เชียงราย ปอ.แมสาย
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.อํานาจเจริญ ปอ.ลืออํานาจ
นายชางเครื่องกล
ชํานาญงาน สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.รอยเอ็ด ปอ.เสลภูมิ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.มหาสารคาม ปอ.วาปปทุม
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ปราจีนบุรี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
นายชางออกแบบเรือ ชํานาญงาน สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กลุมงานพัฒนาเรือประมง
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.สมุทรปราการ ปอ.บางบอ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.นครปฐม ปอ.บางเลน
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.นครศรีธรรมราช ปอ.ชะอวด
ตน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
ปจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.แมฮองสอน ฝายบริหารทั่วไป
เจาพนักงานเดินเรือ

ชํานาญงาน
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บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานธุรการ
นายชางไฟฟา
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
นายชางภาพ
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
ผูอํานวยการเฉพาะดาน

ระดับตําแหนง

นายพีระพงศ บุญพรอง
นายภูธิป รุจิเวชวงษ
นายมนตรี ชนะรัตน
นายมนูญ ตันติกุล
นายมานพ วัฒนแยม
นายมานพ สรอยเกียว
นายยศธร ชาลีวัลย
นายยอดรักษ ปลอดออน
นายรังสิไชย ทับแกว
นายเรวัตร เปรมปยะวัฒน
นายวันชาติ ใจมณี
นายศิลปชัย อุชุภาพ
นายศุภกร นามวิจิตร
นายสงกรานต แสงจันทร

หนา 28 ลําดับที่ 23
หนา 28 ลําดับที่ 24
หนา 28 ลําดับที่ 25
หนา 28 ลําดับที่ 26
หนา 28 ลําดับที่ 27
หนา 28 ลําดับที่ 28
หนา 28 ลําดับที่ 29
หนา 28 ลําดับที่ 30
หนา 28 ลําดับที่ 31
หนา 28 ลําดับที่ 32
หนา 28 ลําดับที่ 33
หนา 28 ลําดับที่ 34
หนา 28 ลําดับที่ 35
หนา 28 ลําดับที่ 36

นายสมคิด อุทุมโภค

หนา 28 ลําดับที่ 37 เจาพนักงานสื่อสาร

ชํานาญงาน

นายสมเดช ปลองพันธุ
นายสมบัติ สมพงษ
นายสมบูรณ โพธิกะ
นายสมพงษ กลิ่นรัตน
นายสมพล เจริญผล
นายสมโภชน กลัดวัง
นายสมโภชน อินทรบํารุง
นายสรรเสริญ ชอเจี้ยง

หนา 28 ลําดับที่ 38
หนา 28 ลําดับที่ 39
หนา 28 ลําดับที่ 40
หนา 28 ลําดับที่ 41
หนา 28 ลําดับที่ 42
หนา 28 ลําดับที่ 43
หนา 28 ลําดับที่ 44
หนา 28 ลําดับที่ 45

ชํานาญงาน
อาวุโส
อาวุโส
อาวุโส
ชํานาญการ
อาวุโส
ชํานาญการ
ชํานาญการ

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการชางศิลป
เจาพนักงานประมง
นายชางกลเรือ
นักวิชาการประมง

อาวุโส
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
สูง
ชํานาญงาน
อาวุโส
อาวุโส
ตน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน

สังกัด
ปจ.ระนอง สํานักงานประมงกิ่งอําเภอสุขสําราญ
ปจ.รอยเอ็ด ฝายบริหารทั่วไป
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) งานธุรการ
ปจ.สุราษฎรธานี
สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายโสตทัศนูปกรณ
ปจ.สระแกว ปอ.เขาฉกรรจ
ปจ.พังงา ปอ.เกาะยาว
ปจ.บึงกาฬ
สพช. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กลุมงานวิจัยและพัฒนาระบบฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเล
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงตรัง
ปจ.ขอนแกน ปอ.พระยืน
ปจ.ชุมพร ปอ.ปะทิว
ปจ.ขอนแกน ปอ.ชุมแพ
ปจ.นครนายก
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน สมุทรปราการ สถานีวิทยุประมงชายฝง
จังหวัดสมุทรสาคร
ปจ.ตรัง ปอ.กันตัง
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.ทาฉาง
ปจ.มุกดาหาร ปอ.นิคมคําสรอย
ปจ.พิจิตร ปอ.ตะพานหิน
สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายโสตทัศนูปกรณ
ปจ.ชุมพร ปอ.หลังสวน
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
2
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ชื่อ-สกุล
นายสลินทร เพชรทอง

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 28 ลําดับที่ 46 เจาพนักงานประมง
ราชกิจจา

นายสามารถ สุดสงวนเกียรติ หนา 28 ลําดับที่ 47 เจาพนักงานเดินเรือ
นายสํารวย ชมพุฒ
นายสุชาติ พิลาเดช
นายสุภกิจ เหรียญกิจการ
นายสุมล พินพังงา
นายสุเมธ ธีรธาดา
นายสุรินทร ไกรพานิช
นายสุรีย สิงหสถิตย
นายสุวัฒน เวียงเกตุ
นายอดุลย กาเตะ
นายอนุรักษ กิจเพิ่มเกียรติ
นายอภินันท รวิยะวงศ
นายอมร สัมมา
นายอํานาจ หนูทอง
นายอิทธิพล ขวาไทย
นายอุดม บุญชุม
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ
นายอุทัย รักษาพล

หนา 28 ลําดับที่ 48
หนา 28 ลําดับที่ 49
หนา 28 ลําดับที่ 50
หนา 28 ลําดับที่ 51
หนา 28 ลําดับที่ 52
หนา 28 ลําดับที่ 53
หนา 28 ลําดับที่ 54
หนา 28 ลําดับที่ 55
หนา 28 ลําดับที่ 56
หนา 28 ลําดับที่ 57
หนา 28 ลําดับที่ 58
หนา 28 ลําดับที่ 59
หนา 28 ลําดับที่ 60
หนา 28 ลําดับที่ 61
หนา 28 ลําดับที่ 62
หนา 28 ลําดับที่ 63
หนา 28 ลําดับที่ 64

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นายชางโยธา
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

นายอุทิศ โชติธรรมโม

หนา 28 ลําดับที่ 65 เจาพนักงานประมง

นายชางภาพ
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นายชางโลหะ

น.ส.กัณกาญจน ดอนละไพร หนา 28 ลําดับที่ 66 เจาพนักงานประมง
นางจันทรเที่ยง จันปาลี
หนา 28 ลําดับที่ 67 เจาพนักงานธุรการ

ระดับตําแหนง

สังกัด

อาวุโส

ปจ.เพชรบูรณ ปอ.วิเชียรบุรี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน สมุทรปราการ งานปองกันและ
ชํานาญงาน
ปราบปรามประมงทะเล
อาวุโส ปจ.มุกดาหาร ปอ.เมืองมุกดาหาร
อาวุโส ปจ.พระนครศรีอยุธยา ปอ.เสนา
อาวุโส ปจ.สตูล ปอ.ทาแพ
ชํานาญงาน สทป. สวนวิศวกรรมประมง ฝายโยธา งานออกแบบและกอสราง 7
อาวุโส ปจ.สุราษฎรธานี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
อาวุโส ปจ.นนทบุรี ปอ.บางบัวทอง
ชํานาญงาน สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายโสตทัศนูปกรณ
อาวุโส ปจ.นครราชสีมา ปอ.โนนสูง
ชํานาญการ ปจ.ประจวบคีรีขันธ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ชํานาญงาน ปจ.เชียงราย ปอ.พาน
ชํานาญการพิเศษสจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด
อาวุโส ปจ.ชลบุรี ปอ.พานทอง
ชํานาญการ ปจ.เพชรบุรี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ชํานาญงาน ปจ.นาน ปอ.ทุงชาง
ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก
ชํานาญงาน สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
ชํานาญงาน
ชีวประวัติสัตวทะเล
อาวุโส ปจ.เชียงใหม ปอ.พราว
ชํานาญงาน ปจ.พะเยา ฝายบริหารทั่วไป
3
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

น.ส.จารุรินทร กุลทนันท
หนา 28 ลําดับที่ 68
น.ส.จิราพร เกษรจันทร
หนา 28 ลําดับที่ 69
นางดวงใจ เอี่ยมสําอางค
หนา 28 ลําดับที่ 70
หนา 28 ลําดับที่ 71
น.ส.ดาเรศ รุงสฤษศักดิ์
นางทัศนีย วัชรกรโยธิน
หนา 28 ลําดับที่ 72
น.ส.ธัญภัสสร ขจรกลิ่นมาลา หนา 28 ลําดับที่ 73
หนา 28 ลําดับที่ 74
นางนพภา ชอเจี้ยง
นางนภาพร เณรแกว
หนา 28 ลําดับที่ 75
นางนวลสวาท เย็นรักษา
หนา 28 ลําดับที่ 76
นางนิรันดร บุญมี
หนา 28 ลําดับที่ 77
นางปรานอม ปนสีทอง
หนา 28 ลําดับที่ 78
น.ส.พิน พลไชย
หนา 28 ลําดับที่ 79
น.ส.เพียงใจ แกวจรูญ
หนา 28 ลําดับที่ 80
นางมยุรีย สุนทรธรรม
หนา 28 ลําดับที่ 81
น.ส.รจิต จาละ
หนา 28 ลําดับที่ 82
นางระวิพันธุ สุขเกษม
หนา 28 ลําดับที่ 83
นางรัชนี ชมภูนิช
หนา 28 ลําดับที่ 84
นางสาวรัชนีวรรณ ทรัพยประสหนา 28 ลําดับที่ 85
น.ส.ราณี พูลเสน
หนา 28 ลําดับที่ 86
นางศิริจันทร แยมแสน
หนา 28 ลําดับที่ 87
น.ส.สมพิศ โชติภาภรณ
หนา 28 ลําดับที่ 88
นางสําเนียง ศรีระแกว
หนา 28 ลําดับที่ 89
นางสุดาวรรณ ศรีสมชัย
หนา 28 ลําดับที่ 90
นางสุพัตรา แกลวกสิกิจ
หนา 28 ลําดับที่ 91

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
สังกัด
ในสายงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.ชัยนาท กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
นักวิชาการประมง
เชี่ยวชาญ รบก.
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.ลพบุรี ปอ.ชัยบาดาล
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยสิ่งแวดลอมทางการประมงน้ําจืด
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.นครนายก ปอ.องครักษ
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ สลก. หัวหนาฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช งานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและ ชํานาญงาน สทป. ฝายบริหารทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี งานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลย งานธุรการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.เชียงราย ปอ.แมจัน
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สกลนคร ปอ.วานรนิวาส
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.นครสวรรค ปอ.ทาตะโก
ตน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
กค.
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.กําแพงเพชร ปอ.คลองขลุง
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ กกจ. ฝายบริหารทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและ
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ชํานาญงาน
ชํานาญการ

สลก. ฝายสารบรรณ
สลก. ฝายสารบรรณ
กผง. ฝายบริหารทั่วไป
ปจ.ยโสธร ปอ.ไทยเจริญ
ปจ.ขอนแกน ปอ.ชุมแพ
สพจ. ฝายบริหารทั่วไป
4
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ตําแหนง
ในสายงาน
น.ส.อังสุมา สุวรรณะ
หนา 28 ลําดับที่ 92 เจาพนักงานสถิติ
นางอําพันธ วงศอารีราษฎร หนา 28 ลําดับที่ 93 เจาพนักงานธุรการ
จํานวนที่ไดรับมาทั้งหมด 93 ราย
บุรุษ 65 ราย
สตรี 28 ราย
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญงาน ศสท. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
ชํานาญงาน สพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง งานธุรการ
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ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายกลศกร รัตนมนตรี
นายเกียรติพงษ บุญยอง
นายขวัญชัย วุนวงศ

หนา 50 ลําดับที่ 1
หนา 50 ลําดับที่ 2
หนา 50 ลําดับที่ 3

นายคณิต เชื้อพันธุ

หนา 50 ลําดับที่ 4

นายจําลอง ไชยสุบิน
ร.อ.-ร.น.จิรัฏฐ เนื่องแสง
นายเจริญ โอมณี
นายเจษฎา เจริญวัฒน
นายชวลิต แจมหลา
นายชวลิต ชนิลกุล
นายชัยณรงค ชื่นชม
นายชัยรัตน ไทยขํา
นายณรงค กลางณรงค
นายทรงพล เดชเสนห
นายธนนชัย สืบพรม
นายธัชชัย อุบลไพศาล

หนา 50 ลําดับที่ 5
หนา 50 ลําดับที่ 6
หนา 50 ลําดับที่ 7
หนา 50 ลําดับที่ 8
หนา 50 ลําดับที่ 9
หนา 50 ลําดับที่ 10
หนา 50 ลําดับที่ 11
หนา 50 ลําดับที่ 12
หนา 50 ลําดับที่ 13
หนา 50 ลําดับที่ 14
หนา 50 ลําดับที่ 15
หนา 50 ลําดับที่ 16

นายธีรยุทธ ศรีคุม

หนา 50 ลําดับที่ 17

นายนราธิป เพียรจริง
นายนฤพน ดรุมาศ
นายนิวัติ อนุรักษชนะชัย
นายบดินทร อิทธิพงษ

หนา 50 ลําดับที่ 18
หนา 50 ลําดับที่ 19
หนา 50 ลําดับที่ 20
หนา 50 ลําดับที่ 21

เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง

อาวุโส ปจ.ตรัง ปอ.สิเกา
ชํานาญการ สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กลุมงานควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
อาวุโส ปจ.นครราชสีมา ปอ.ดานขุนทด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
งานสํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ฉะเชิงเทรา ปอ.บานโพธิ์
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.สมุทรปราการ กลุมบริหารจัดการดานการประมง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลฝงอันดามัน กระบี่
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.จันทบุรี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
นายชางกลเรือ
ชํานาญการ สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ฝายบํารุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.ไชยา
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.ยโสธร กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.อุทัยธานี ปอ.ลานสัก
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.พระนครศรีอยุธยา ปอ.บางไทร
นักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ ศสท. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.อุบลราชธานี ปอ.นาจะหลวย
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.กระบี่ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
พัฒนาเครื่องมือประมง
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สทป. สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานพัฒนาเทคนิคการประมง
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.เพชรบูรณ กลุมบริหารจัดการดานการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอาชํานาญการพิเศษกอส. กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
6
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นายบุญฤทธิ์ ขุนศรีแกว
หนา 50 ลําดับที่ 22
นายประดิษฐ เพ็ชรจรูญ
หนา 50 ลําดับที่ 23
นายประทีป เจริญทรัพย
หนา 50 ลําดับที่ 24
นายประภาส ขาวหนูนา
หนา 50 ลําดับที่ 25
นายประยุธ รัตนวรรณ
หนา 50 ลําดับที่ 26
นายประวิทย ขําราย
หนา 50 ลําดับที่ 27
นายประเวช อวิรุทธพาณิชย หนา 50 ลําดับที่ 28
นายประสาน พรโสภิณ
หนา 50 ลําดับที่ 29
นายประเสริฐ คงขน
หนา 50 ลําดับที่ 30
นายพงศเทพ จันทรชิต
หนา 50 ลําดับที่ 31
นายพงษพันธ สุนทรวิภาต หนา 50 ลําดับที่ 32
นายพลชาติ ผิวเณร
หนา 50 ลําดับที่ 33
นายกิตติพัทธ แกวใส (ชื่อเดิมพิหนา 50 ลําดับที่ 34
นายพิสิฐ วงศสงาศรี
หนา 50 ลําดับที่ 35
จ.ส.อ.ไพชนสิฏฐ โหละสุต หนา 50 ลําดับที่ 36
นายมาวิทย อัศวอารีย
หนา 50 ลําดับที่ 37
นายยุทธนา มาลากาญจน
หนา 50 ลําดับที่ 38
นายรัฐภัทร ประดิษฐสรรพ หนา 50 ลําดับที่ 39
นายวรมิตร ศิลปชัย
หนา 50 ลําดับที่ 40
นายวรวิทย คงขํา
หนา 50 ลําดับที่ 41
นายวสันต ฉิมพาลี
หนา 50 ลําดับที่ 42
นายศรายุธ บุญกําจัด
หนา 50 ลําดับที่ 43
นายสมจิตร พงษภุมมา
หนา 50 ลําดับที่ 44

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายแล ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นายชางกลเรือ
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส
นายชางกลเรือ
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
อาวุโส

สังกัด
ปจ.สงขลา ปอ.เทพา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนราธิวาส
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.กาญจนดิษฐ
ปจ.ชุมพร ปอ.ทุงตะโก
สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําสะเดา
ปจ.กระบี่ ปอ.เมืองกระบี่
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.เกาะพงัน
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา
สพก. กลุมวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตวน้ํา
สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร
กอส. กลุมนวัตกรรมผลิตภัณฑสัตวน้ําเชิงพาณิชย
กผง. กลุมวิเคราะหและประเมินผล
สพช. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝง
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลฝงอันดามัน กระบี่ งานบํารุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล
สพจ. สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กลุมงานวิจัยพรรณไมน้ํา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี
ปจ.นครนายก ปอ.ปากพลี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ฝายบํารุงรักษาเรือตรวจประมงน้ําจืด
กปต. กลุมบริหารการทําการประมงและเศรษฐกิจนอกนานน้ํา
ปจ.หนองคาย ปอ.โพนพิสัย
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บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

นายสมชาย วิบุญพันธ

หนา 50 ลําดับที่ 45 นักวิชาการประมง

ชํานาญการ

วาที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร
นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
นายสันติ ประสาทเขตตการ
นายสําราญ รื่นนาค
นายสุกิจ ทาปุย
นายสุขุม ปะทักขินัง
นายสุชาติ ไกรสุรสีห
นายเสรี เพชรฤทธิ์
นายโสภณ ทองวิเศษ
นายองอาจ คําประเสริฐ
นายอนุพงษ สนิทชน
นายอาคม สิงหบุญ
นายอํานาจ จีนขาวขํา
นายอิสระ สุวิทยาภรณ
นางกิ่งเดือน สมจิตต
นางจริยา ปลัดอิ่ม
น.ส.จริยา ภูเจริญ
นางจามรี รักษบางแหลม
น.ส.จารี ผลชนะ
น.ส.จารุวรรณ ลักษณะเกียรติ
น.ส.จิตรตรี โปรงจิตต
น.ส.จิระภา โพธิ์ศรี

หนา 50 ลําดับที่ 46
หนา 50 ลําดับที่ 47
หนา 50 ลําดับที่ 48
หนา 50 ลําดับที่ 49
หนา 50 ลําดับที่ 50
หนา 50 ลําดับที่ 51
หนา 50 ลําดับที่ 52
หนา 50 ลําดับที่ 53
หนา 50 ลําดับที่ 54
หนา 50 ลําดับที่ 55
หนา 50 ลําดับที่ 56
หนา 50 ลําดับที่ 57
หนา 50 ลําดับที่ 58
หนา 50 ลําดับที่ 59
หนา 50 ลําดับที่ 60
หนา 50 ลําดับที่ 61
หนา 50 ลําดับที่ 62
หนา 50 ลําดับที่ 63
หนา 50 ลําดับที่ 64
หนา 50 ลําดับที่ 65
หนา 50 ลําดับที่ 66
หนา 50 ลําดับที่ 67

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
อาวุโส
ชํานาญการ
ชํานาญการ
อาวุโส
อาวุโส
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นายชางกลเรือ
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
บรรณารักษ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการประมง

สังกัด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
ชีวประวัติสัตวทะเล
ปจ.ชุมพร กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
ปจ.มุกดาหาร กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.อุดรธานี ปอ.ศรีธาตุ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนลาง สงขลา
ปจ.นราธิวาส ปอ.ระแงะ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
ปจ.สมุทรสงคราม กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.พิษณุโลก กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
กตส. กลุมพัฒนาระบบคุณภาพแหลงแปรรูปสัตวน้ํา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร
ปจ.ปทุมธานี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด
สลก. กลุมงานหองสมุด
กกจ. กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี
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บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

น.ส.จุฑามาศ ชมภูนิช
หนา 50 ลําดับที่ 68
นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ หนา 50 ลําดับที่ 69
นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน หนา 50 ลําดับที่ 70
นางฉันทนา แกวตาป
หนา 50 ลําดับที่ 71
น.ส.ญาณัท แสงชื่น
หนา 50 ลําดับที่ 72
น.ส.ดวงพร ณ ปอมเพ็ชร
หนา 50 ลําดับที่ 73
นางดารัตน อภัยบริรัตน
หนา 50 ลําดับที่ 74
น.ส.ทิวารัตน เถลิงเกียรติลีลา หนา 50 ลําดับที่ 75
น.ส.ธัญภัสสร ขจรกลิ่นมาลา หนา 50 ลําดับที่ 76
นางธีรภัทร ตงวัฒนากร
หนา 50 ลําดับที่ 77
น.ส.นงคเยาว มณี
หนา 50 ลําดับที่ 78
นางนฤนารถ ภัคพงศโยธิน หนา 50 ลําดับที่ 79
น.ส.นิศานาถ ตัณฑัยย
หนา 50 ลําดับที่ 80
น.ส.ประภาพรรณ จันมณี หนา 50 ลําดับที่ 81
นางปริญดา รัตนแดง
หนา 50 ลําดับที่ 82
น.ส.ณิชารินทร แกวฤทธิ์ (พนิ หนา 50 ลําดับที่ 83
หนา 50 ลําดับที่ 84
น.ส.พัชรี ซุนสั้น
นางพิชญา ชัยนาค
หนา 50 ลําดับที่ 85
น.ส.เพียงใจ แกวจรูญ
หนา 50 ลําดับที่ 86
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
หนา 50 ลําดับที่ 87

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นิติกร
ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายแล ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ
ชํานาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง

น.ส.ภัคจุฑา เขมากรณ

หนา 50 ลําดับที่ 88 นักวิชาการประมง

นางมณฑรพ กากแกว
น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต

หนา 50 ลําดับที่ 89 นักวิชาการประมง
หนา 50 ลําดับที่ 90 นักวิชาการประมง

สังกัด
สพจ. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตวน้ําจืด
สพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยภูมิคุมกันโรคสัตวน้ําชายฝง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราด
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
สพจ. สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กลุมงานวิจัยสัตวน้ําสวยงาม
กปต. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
กผง. กลุมแผนงานและงบประมาณ 1
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลย
สลก. หัวหนาฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอางทอง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
สลก. ฝายประชาสัมพันธ
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา
ศสท. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุโขทัย

ชํานาญการ
ชํานาญการ
อาวุโส
ชํานาญการ

สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา
ปจ.นครสวรรค ปอ.ทาตะโก
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงชุมพร
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
ชํานาญการ
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ชํานาญการ สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด
ชํานาญการพิเศษสพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยและควบคุมโรคสัตวน้ําชายฝง
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บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล
น.ส.รัดเกลา เรืองขนาบ
นางลักขณา บุญสงศรีกุล
น.ส.ลัดดาวัลย ครองพงษ
นางวราภรณ หนูดี
น.ส.วลีรัตน มูสิกะสังข
น.ส.วาสนา คําชมภู
นางวิระวรรณ ระยัน
น.ส.ศิราณี งอยจันทรศรี
น.ส.ศิริเพ็ญ สรรพสุข
นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต
นางสุจนีย พรโสภิณ
น.ส.สุดารัตน บวรศุภกิจกุล
น.ส.สุธิดา โสะบีน
น.ส.สุภาพร มหันตกิจ
นางสุภาพร สิริมานุยุตต
นางสุมา รักแผน
น.ส.สุรางค ทิพยโยธิน
นางเสาวคนธ รุงเรือง
น.ส.แสงระวี เขียนเอี่ยม
นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
น.ส.โสภิศ จตุรงค(ไชยยาว)
นางอรัญญา อัศวอารีย
น.ส.อัชจิมา ถนิมพาสน
นางอาภรณ เทพพานิช

ราชกิจจา
หนา 50 ลําดับที่ 91
หนา 50 ลําดับที่ 92
หนา 50 ลําดับที่ 93
หนา 50 ลําดับที่ 94
หนา 50 ลําดับที่ 95
หนา 50 ลําดับที่ 96
หนา 50 ลําดับที่ 97
หนา 50 ลําดับที่ 98
หนา 50 ลําดับที่ 99
หนา 50 ลําดับที่ 100
หนา 50 ลําดับที่ 101
หนา 50 ลําดับที่ 102
หนา 50 ลําดับที่ 103
หนา 50 ลําดับที่ 104
หนา 50 ลําดับที่ 105
หนา 50 ลําดับที่ 106
หนา 50 ลําดับที่ 107
หนา 50 ลําดับที่ 108
หนา 50 ลําดับที่ 109
หนา 50 ลําดับที่ 110
หนา 50 ลําดับที่ 111
หนา 50 ลําดับที่ 112
หนา 50 ลําดับที่ 113
หนา 50 ลําดับที่ 114

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ

สังกัด
ปจ.สมุทรสาคร กลุมบริหารจัดการดานการประมง
กปต. กลุมความรวมมือกับตางประเทศ
สพจ. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
สพช. ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สพช. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ศสท. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
สพช. ฝายบริหารทั่วไป
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
สพจ. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
กอส. กลุมวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตวน้ํา
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก
ศสท. กลุมสารสนเทศฐานขอมูล
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช
ศสท. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนาน
สพช. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
สทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุมงานพัฒนาหลักสูตร
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี
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ตําแหนง
ในสายงาน
นางอําไพพรรณ ไกรสุรสีห หนา 50 ลําดับที่ 115 นักวิชาการประมง
จํานวนเครื่องราชฯ ที่ไดรับมาทั้งหมด 47 ราย
บุรุษ 30 ราย
สตรี 17 ราย
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

ทวีติยาภรณชางเผือก
นายกนก เจาประสงค

หนา 48 ลําดับที่ 1

นายกมลพันธ อวัยวานนท

หนา 48 ลําดับที่ 2

นายกาญจนพงศ บรรลือ
หนา 48 ลําดับที่ 3
นายกิตติพงศ ในไพศาล
หนา 48 ลําดับที่ 4
นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย
หนา 48 ลําดับที่ 5
นายขวัญไชย อยูดี
หนา 48 ลําดับที่ 6
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี
หนา 48 ลําดับที่ 7
นายจําเนียร ชุมทอง
หนา 48 ลําดับที่ 8
หนา 48 ลําดับที่ 9
นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ํา
นายชูชาติ รําแสง
หนา 48 ลําดับที่ 10
หนา 48 ลําดับที่ 11
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์
จ.อ.โชติวัตร สุวรรณโชติ
หนา 48 ลําดับที่ 12
นายเดชา ปรัชญารัตน
หนา 48 ลําดับที่ 13
ร.อ.-ร.น.ธงทัพ ศรีพลอย
หนา 48 ลําดับที่ 14
นายนิพนธ อุปการัตน
หนา 48 ลําดับที่ 15
นายบุญครื้น พรเดชอนันต หนา 48 ลําดับที่ 16
นายปกรณ คุณมี
หนา 48 ลําดับที่ 17
นายประดิษฐ ศรีภัทรประสิทธิ์ หนา 48 ลําดับที่ 18
นายประทับ ขาวมาลา
หนา 48 ลําดับที่ 19
นายประเสริฐ มั่นศิริ
หนา 48 ลําดับที่ 20
นายผจงศักดิ์ วงษสงา
หนา 48 ลําดับที่ 21
จ.อ.พิทยา ทองวิถาร
หนา 48 ลําดับที่ 22

นายชางกลเรือ

ชํานาญการ สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ฝายบํารุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ
งานพัฒนาแหลงประมง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สุโขทัย ปอ.เมืองสุโขทัย
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.พิษณุโลก ปอ.บางระกํา
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
ปจ.ระนอง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเล ปตตานี
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.พระแสง
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยสิ่งแวดลอมทางการประมงน้ําจืด
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.อุตรดิตถ ปอ.บานโคก
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สงขลา ปอ.สทิงพระ
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.สมุทรปราการ ฝายบริหารทั่วไป
นิติกร
ชํานาญการพิเศษกกจ. กลุมวินัย
นักเดินเรือ
ชํานาญการ สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ตรัง ปอ.กันตัง
เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ลําปาง ปอ.แจหม
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สทป. สวนโครงการพิเศษและบรรเทาปญหาผูประสบภัย กลุมงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ
นายชางออกแบบเรือ
อาวุโส สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กลุมงานพัฒนาเรือประมง
ตน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
ปจ.สระแกว
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สทป. สวนโครงการพิเศษและบรรเทาปญหาผูประสบภัย กลุมงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.สุราษฎรธานี ฝายบริหารทั่วไป
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ชื่อ-สกุล
นายพิสุทธิ์ ครุฑปกษี
นายไพฑูรย เกิดขาว
นายมานะชัย จําปา
นายมาโนช เรืองหิรัญ
จ.อ.ยงยุทธ อินทรรัตน
นายโยธิน เทอดวงศวรกุล
นายรังสันต ไชยบุญทัน
นายเลิศชาย โพดาพล
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
นายวีรศักดิ์ กิตติวโรดม
นายศรัณย ขจรเดช
นายศุภกิตติ์ ใสกระจาง
นายศุภวัฑฒ โกมลมาลย
นายสงกรานต แสงจันทร
นายสิทธิศักดิ์ สมศรี
นายสุชาติ แสงจันทร
นายสุทัศน เผือกจีน
นายสุธี สินสุนทร
นายสุพรม พวงอินทร
นายสุวรรณ ขันทอง
นายโสภาพ ดีบานโสก
ร.อ.-ร.น.อภิชาต สมฤทธิ์
นายอรรณพ อิ่มศิลป
นายอรรถพล โลกิตสถาพร

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
สังกัด
ในสายงาน
หนา 48 ลําดับที่ 23 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ชุมพร ปอ.ปะทิว
หนา 48 ลําดับที่ 24 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.เพชรบุรี ปอ.เขายอย
หนา 48 ลําดับที่ 25 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.ระนอง ปอ.เมืองระนอง
หนา 48 ลําดับที่ 26
อาวุโส ปจ.กาญจนบุรี ปอ.หนองปรือ
หนา 48 ลําดับที่ 27 เจาพนักงานประมง
หนา 48 ลําดับที่ 28 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
หนา 48 ลําดับที่ 29 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.เลย ปอ.วังสะพุง
ตน
หนา 48 ลําดับที่ 30 ผูอํานวยการเฉพาะดาน
ปจ.ยโสธร
หนา 48 ลําดับที่ 31 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
หนา 48 ลําดับที่ 32 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สิงหบุรี ปอ.อินทรบุรี
หนา 48 ลําดับที่ 33 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.อุตรดิตถ ปอ.ตรอน
หนา 48 ลําดับที่ 34 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําจืด
หนา 48 ลําดับที่ 35 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสทป. สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตน
หนา 48 ลําดับที่ 36 ผูอํานวยการเฉพาะดาน
ปจ.นครนายก
หนา 48 ลําดับที่ 37 นักวิชาการเผยแพร
ชํานาญการ สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายเผยแพร
หนา 48 ลําดับที่ 38 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
หนา 48 ลําดับที่ 39 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาฬสินธุ
หนา 48 ลําดับที่ 40 นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.สกลนคร ฝายบริหารทั่วไป
หนา 48 ลําดับที่ 41 นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.อุบลราชธานี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 48 ลําดับที่ 42
หนา 48 ลําดับที่ 43 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สมุทรสาคร ปอ.บานแพว
หนา 48 ลําดับที่ 44 นักเดินเรือ
ชํานาญการ สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ฝายปองกันและปราบปรามประมงทะเล
หนา 48 ลําดับที่ 45 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย
หนา 48 ลําดับที่ 46 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานี
ราชกิจจา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ระดับตําแหนง

สังกัด

นายอาคม ชุมธิ
นายเอกศักดิ์ ปุณยานุเดช
น.ส.กัณกาญจน ดอนละไพร
นางกาญจนา ขาวสะอาด
น.ส.กาญจนา จิรพันธพิพัฒน
นางจันทรฉาย โรจนมนต

หนา 48 ลําดับที่ 47
หนา 48 ลําดับที่ 48
หนา 48 ลําดับที่ 49
หนา 48 ลําดับที่ 50
หนา 48 ลําดับที่ 51
หนา 48 ลําดับที่ 52 เจาพนักงานประมง

ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
อาวุโส ปจ.พังงา ปอ.ทายเหมือง
อาวุโส ปจ.เชียงใหม ปอ.พราว
อาวุโส ปจ.ราชบุรี ปอ.โพธาราม

น.ส.จินตนา จินดาลิขิต

หนา 48 ลําดับที่ 53

น.ส.จินตนา ดํารงไตรภพ
น.ส.จินตนา โตธนะโภคา
น.ส.เจนจิตต คงกําเนิด
น.ส.ชมัยพร ชูงาน
น.ส.ณาตยา ศรีจันทึก
นางบุษบา นิวันติ
นางปรางคมณี นิรามัย
น.ส.พวงเพชร ติเยาว
นางพูลศิริ ยุติบรรณ
นางเพชรรินทร วงคคําหลา
น.ส.มณีย กรรณรงค
นางมาริษา สุขประเสริฐ
น.ส.วริษฐา บันไดเพชร
นางศิริพร ทวิชาชาติ
น.ส.ศิริลักษณ ธรรมปจจัย
นางสุจิตรา สรสิทธิ์

หนา 48 ลําดับที่ 54
หนา 48 ลําดับที่ 55
หนา 48 ลําดับที่ 56
หนา 48 ลําดับที่ 57
หนา 48 ลําดับที่ 58
หนา 48 ลําดับที่ 59
หนา 48 ลําดับที่ 60
หนา 48 ลําดับที่ 61
หนา 48 ลําดับที่ 62
หนา 48 ลําดับที่ 63
หนา 48 ลําดับที่ 64
หนา 48 ลําดับที่ 65
หนา 48 ลําดับที่ 66
หนา 48 ลําดับที่ 67
หนา 48 ลําดับที่ 68 นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ สลก. ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ งานชวยนักบริหาร
หนา 48 ลําดับที่ 69 นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี

อาวุโส

ปจ.จันทบุรี ปอ.ขลุง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ
งานชีวประวัติสัตวทะเล
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษสพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง
เศรษฐกร
ชํานาญการพิเศษกผง. กลุมแผนและนโยบายประมงแหงชาติ
เศรษฐกร
ชํานาญการพิเศษสทป. สวนเศรษฐกิจการประมง กลุมงานวิเคราะหเศรษฐกิจการประมงสัตวน้ําทะเลและชายฝง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษศสท. กลุมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขาย
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษสทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุมงานติดตามประเมินผล
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.ราชบุรี ฝายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.นครปฐม ฝายบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษสทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สุราษฎรธานี
นักวิเคราะหนโยบายแล ชํานาญการ กผง. กลุมแผนงานและงบประมาณ 2
นักวิเคราะหนโยบายแล ชํานาญการ กผง. กลุมวิเคราะหและประเมินผล
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ตําแหนง
ระดับตําแหนง
สังกัด
ในสายงาน
นางอรุณ ยากลิ่นหอม
หนา 48 ลําดับที่ 70 เจาพนักงานประมง
อาวุโส ปจ.สมุทรปราการ ปอ.บางพลี
นางอําพร เลาวพงษ
หนา 48 ลําดับที่ 71 เศรษฐกร
ชํานาญการพิเศษสทป. สวนเศรษฐกิจการประมง กลุมงานวิเคราะหเศรษฐกิจการประมงสัตวน้ําทะเลและชายฝง
น.ส.อุมาลัย สดวกดี
หนา 48 ลําดับที่ 72 นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ ปจ.ชัยนาท ฝายบริหารทั่วไป
จํานวนที่ไดรับมาทั้งหมด 36 ราย
บุรุษ 24 ราย สตรี 12 ราย
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษฎา ธงศิลา

หนา 55 ลําดับที่ 1

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายเกษตร กันธิยะวงค
หนา 55 ลําดับที่ 2
นายพงษศรันย รัตนพรหม (ชือ่ หนา 55 ลําดับที่ 3
นายคูณชัย อนันต
หนา 55 ลําดับที่ 4
นายจเร พระอภัย
หนา 55 ลําดับที่ 5

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานสถิติ

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน

นายจักรพัณน ปนพุทธศิลป หนา 55 ลําดับที่ 6

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายจิระพงศ ศิริวัฒน
นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล
นายชัยสิทธิ์ เสนา
นายเชิดศักดิ์ ชูคง
นายเชิดศักดิ์ เตี้ยวซี
นายณัฐรัฐ สานุจิตร
นายธงชัย ชาตําแย
นายธาตรี สุภาพร
นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน
นายนเรศ นาเมืองรักษ

หนา 55 ลําดับที่ 7
หนา 55 ลําดับที่ 8
หนา 55 ลําดับที่ 9
หนา 55 ลําดับที่ 10
หนา 55 ลําดับที่ 11
หนา 55 ลําดับที่ 12
หนา 55 ลําดับที่ 13
หนา 55 ลําดับที่ 14
หนา 55 ลําดับที่ 15
หนา 55 ลําดับที่ 16

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

นายนันทชัย บุญจร

หนา 55 ลําดับที่ 17 นักวิชาการประมง

นายนิติกรณ บุญญถิร
นายนิพงษ เชยขวัญ

หนา 55 ลําดับที่ 18 เจาพนักงานประมง
หนา 55 ลําดับที่ 19 นายชางโยธา

สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ปจ.เชียงใหม ปอ.ดอยสะเก็ด
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบน ชุมพร งานชุมชนสัมพันธ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแกว
ปจ.ฉะเชิงเทรา ฝายบริหารทั่วไป
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
งานชีวประวัติสัตวทะเล

สพช. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
สพช. ศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปจ.ศรีสะเกษ ปอ.ภูสิงห
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กลุมงาน
ปฏิบัติการ
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ชํานาญงาน ปจ.สงขลา ปอ.รัตภูมิ
ชํานาญงาน สทป. สวนวิศวกรรมประมง ฝายโยธา งานออกแบบและกอสราง 1
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ชื่อ-สกุล
นายบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

หนา 55 ลําดับที่ 20 นักวิชาการประมง

นายปรเมศร อรุณ
หนา 55 ลําดับที่ 21
นายปรเมษฐ มุสิการุณ
หนา 55 ลําดับที่ 22
นายประจักษ บัวเนียม
หนา 55 ลําดับที่ 23
นายประพัฒนพงศ ทักษิณสัมพัหนา 55 ลําดับที่ 24

ระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

นายประพัตร แกวมณี

หนา 55 ลําดับที่ 25 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายปราโมทย แกวยงกฎ
นายไผท รังคะภูติ
นายพนมเทียน นาควิจิตร

หนา 55 ลําดับที่ 26 เจาพนักงานประมง
หนา 55 ลําดับที่ 27 นักวิชาการประมง
หนา 55 ลําดับที่ 28 นักวิชาการประมง

ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

นายพรอนันต คีรีรัตน

หนา 55 ลําดับที่ 29 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายพิเชต พลายเพชร
นายไพรัชช ศรีแกวชวง
นายมานพ เห็นดีน
นายยุทธนา อีรัสคาน

หนา 55 ลําดับที่ 30
หนา 55 ลําดับที่ 31
หนา 55 ลําดับที่ 32
หนา 55 ลําดับที่ 33

นักวิชาการประมง
นายชางโยธา
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

นายรังสิมันต บัวทอง

หนา 55 ลําดับที่ 34 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายรุงนิรันดร จันทรแจง
นายวนัส เชิดฉัน

หนา 55 ลําดับที่ 35 เจาพนักงานประมง
หนา 55 ลําดับที่ 36 นักวิชาการประมง

ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

นายวิจักษ ขุนพลชวย

หนา 55 ลําดับที่ 37 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นายวีรชัย แสงสาย

หนา 55 ลําดับที่ 38 นายชางโยธา

ชํานาญงาน

สังกัด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
ชีวประวัติสัตวทะเล
ปจ.เพชรบุรี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
สพก. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี
ปจ.นราธิวาส กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานชีวประวัติ
สัตวทะเล
ปจ.ฉะเชิงเทรา กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานสํารวจและ
วิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
สพช. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวน้ําชายฝง
สทป. สวนวิศวกรรมประมง ฝายโยธา งานออกแบบและกอสราง 2
สพช. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยภูมิคุมกันโรคสัตวน้ําชายฝง
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
งานพัฒนาแหลงประมง
ปจ.สมุทรสงคราม ปอ.เมืองสมุทรสงคราม
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง พิษณุโลก หนวยบริหารจัดการ
ประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ
สทป. สวนวิศวกรรมประมง ฝายโยธา งานออกแบบและกอสราง 3
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ชื่อ-สกุล
นายวีรพล เรืองศรี
นายวุฒิชัย ทองล้ํา
นายสมชาย พุฒหอม
นายสันติสุข ไทยปาล
นายอมรเทพ โชติชวง
นายอาคม มุขมณีย
นายอายุวัฒน นิลศรี
นายอุดม เครือเนียม
จ.อ.เอกรัชต วีระศิริ
น.ส.กนกพร เกษสุวรรณ
น.ส.กฤษณี ศรีวัฒนเวช
นางกาญจนา จายเกิด
นางเกวลิน หนูฤทธิ์
นางจีรนันท เผาพหล
น.ส.จีรรัตน เกื้อแกว
นางจุรีรัตน หนูขาว
นางชไมพร แกวศรีทอง
นางชุติมา โพธิแสง
น.ส.ฐิตานันท มหาโภคะ
น.ส.ฐิติพร ศุภนิรันดร
น.ส.ณัฐรียา เกียรติไพบูลย

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 55 ลําดับที่ 39 นักวิชาการประมง
ราชกิจจา

ระดับตําแหนง

สังกัด

ปฏิบัติการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลฝงอันดามัน กระบี่ หนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะ
หนา 55 ลําดับที่ 40 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
สุรินทร พังงา
หนา 55 ลําดับที่ 41 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.อุทัยธานี ปอ.ทัพทัน
หนา 55 ลําดับที่ 42 นักวิชาการผลิตภัณฑอา ปฏิบัติการ กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สุราษฎรธานี
หนา 55 ลําดับที่ 43 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.ฉะเชิงเทรา กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 55 ลําดับที่ 44 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.ศรีสะเกษ ปอ.กันทรารมย
หนา 55 ลําดับที่ 45 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงราย
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
หนา 55 ลําดับที่ 46 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
ชีวประวัติสัตวทะเล
หนา 55 ลําดับที่ 47 เจาพนักงานสื่อสาร
ชํานาญงาน สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบน ชุมพร
หนา 55 ลําดับที่ 48 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพช. กลุมวิชาการ
หนา 55 ลําดับที่ 49 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.สตูล กลุมบริหารจัดการดานการประมง
หนา 55 ลําดับที่ 50 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ปจ.กระบี่ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 55 ลําดับที่ 51 เศรษฐกร
ปฏิบัติการ สทป. สวนเศรษฐกิจการประมง กลุมงานวิเคราะหเศรษฐกิจการประมงสัตวน้ําจืด
หนา 55 ลําดับที่ 52 นักวิเคราะหนโยบายแล ปฏิบัติการ กผง. กลุมแผนและนโยบายประมงแหงชาติ
หนา 55 ลําดับที่ 53 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพช. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวน้ําชายฝง
หนา 55 ลําดับที่ 54 เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง งานธุรการ
หนา 55 ลําดับที่ 55 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง
หนา 55 ลําดับที่ 56 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ปจ.ระนอง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 55 ลําดับที่ 57 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.ขอนแกน กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กลุมงาน
หนา 55 ลําดับที่ 58 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
ชีวประวัติสัตวทะเล
หนา 55 ลําดับที่ 59 เศรษฐกร
ปฏิบัติการ กปต. กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ
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น.ส.ดาหวัน บินหรีม
นางถนอมขวัญ นอศรี

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 55 ลําดับที่ 60 เจาพนักงานประมง
หนา 55 ลําดับที่ 61 นักจัดการงานทั่วไป

นางทัศนีย ศุภพฤกษ

หนา 55 ลําดับที่ 62 นักวิชาการประมง

น.ส.ทิพาวรรณ นพรัตน

หนา 55 ลําดับที่ 63 เจาพนักงานประมง

นางทิศธิยา แชมลวน

หนา 55 ลําดับที่ 64 เจาพนักงานประมง

น.ส.ธุมาวดี ใจเย็น

หนา 55 ลําดับที่ 65 นักวิชาการประมง

ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นางนพมาศ เจียวตั้ง
หนา 55 ลําดับที่ 66
นางนภัสสร พจนอนันต
หนา 55 ลําดับที่ 67
น.ส.นภาวรรณ มาชะนา
หนา 55 ลําดับที่ 68
นางนฤชยา ไกรเนตร
หนา 55 ลําดับที่ 69
น.ส.นาฏยา แสงกลา
หนา 55 ลําดับที่ 70
น.ส.นําพร เทพสุวรรณ
หนา 55 ลําดับที่ 71
น.ส.เบญจลักษณ พลายโถ หนา 55 ลําดับที่ 72
นางเบญจวรรณ รักษทอง (สกุลหนา 55 ลําดับที่ 73
นางเบญญาภา ชนะภัย
หนา 55 ลําดับที่ 74
นางผองศรี มุสตาฟา
หนา 55 ลําดับที่ 75
นางภวาณี พิมดี
หนา 55 ลําดับที่ 76
นางมิ่งขวัญ แกวปนใจ
หนา 55 ลําดับที่ 77
นางยุพดี ทองมี
หนา 55 ลําดับที่ 78
น.ส.รัตนกาญจน ฤดีเจริญสกุล หนา 55 ลําดับที่ 79
น.ส.นลินรัตน จิระเดชประไพ หนา 55 ลําดับที่ 80

ระดับตําแหนง

สังกัด

นักวิชาการประมง

ชํานาญงาน ปจ.ปตตานี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปฏิบัติการ ปจ.นาน ฝายบริหารทั่วไป
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานพัฒนาแหลง
ปฏิบัติการ
ประมง
ชํานาญงาน ปจ.บุรีรัมย กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพช. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมวิชาการ กลุมงานวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ชํานาญงาน
ทรัพยากรชายฝง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานสํารวจและ
ปฏิบตั ิการ
วิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ปฏิบัติการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย

เจาพนักงานประมง
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานการเงินและ
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา

ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ปจ.สุรินทร กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายเผยแพร
ปจ.ชลบุรี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ งานธุรการ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
สพจ. ฝายบริหารทั่วไป
สทป. สวนประมงกรุงเทพมหานคร กลุมงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ปจ.ระยอง ฝายบริหารทั่วไป
สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กลุมงานควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร
กอส. กลุมวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตวน้ํา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นางเรณุกา นิธิบุณยบดี
หนา 55 ลําดับที่ 81
น.ส.ลวไมย สาวะรก
หนา 55 ลําดับที่ 82
น.ส.ลักขณา ลีชา
หนา 55 ลําดับที่ 83
น.ส.ลัทธิดา พักตรจันทร
หนา 55 ลําดับที่ 84
น.ส.ลินดา แซลก
หนา 55 ลําดับที่ 85
นางวชิรญาณ จิระพัฒนโภคิน (หนา 55 ลําดับที่ 86
น.ส.วัชรี คงรัตน
หนา 55 ลําดับที่ 87
น.ส.วัฒนา หนูนิล
หนา 55 ลําดับที่ 88
น.ส.วารินี ปญญาวชิร
หนา 55 ลําดับที่ 89
นางวิภาวี มะลิวัลย
หนา 55 ลําดับที่ 90
น.ส.ศรัญญา เกตุมณี
หนา 55 ลําดับที่ 91
น.ส.ศันสนีย บุศรา
หนา 55 ลําดับที่ 92
นางศุภาณัฐ อินทรัพย
หนา 55 ลําดับที่ 93
นางสมพร กันธิยะวงค
หนา 55 ลําดับที่ 94
น.ส.สวรรยา สวัสดี
หนา 55 ลําดับที่ 95
น.ส.สารินี ปฏิแพทย
หนา 55 ลําดับที่ 96
น.ส.สาวิตรี วงศสุวรรณ
หนา 55 ลําดับที่ 97
หนา 55 ลําดับที่ 98
น.ส.สิริยา หนูแดง
นางสุกัญญา เสาธง
หนา 55 ลําดับที่ 99
น.ส.สุจิตรา มาเวช
หนา 55 ลําดับที่ 100
หนา 55 ลําดับที่ 101
นางสุธาทิพย เฉิดฉิ้ม
หนา 55 ลําดับที่ 102
น.ส.สุพรรณ ขันน้ําเที่ยง
น.ส.สุพัสตรา เหล็กจาน
หนา 55 ลําดับที่ 103
น.ส.สุภมาส ไขคํา
หนา 55 ลําดับที่ 104

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ปฏิบัติการ
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุ
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและ ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานสถิติ
ชํานาญงาน
นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ

สังกัด
กตส. กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย
ปจ.ชัยภูมิ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปจ.ตราด กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปจ.ตรัง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
กตส. กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
ปจ.นาน ปอ.ทาวังผา
กอส. กลุมวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตวน้ํา
ปจ.ชุมพร กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด
กค. กลุมบริหารพัสดุ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง
สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยสิ่งแวดลอมทางการประมงน้ําจืด
ปจ.ชุมพร ฝายบริหารทั่วไป
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
สพช. ฝายบริหารทั่วไป
ปจ.ชุมพร ปอ.ทาแซะ
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.เกาะสมุย
ปจ.เชียงใหม กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปจ.ลําปาง ฝายบริหารทั่วไป
กปต. กลุมวิเทศสัมพันธ
สทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุมงานติดตามประเมินผล
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร
ปจ.ขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
กตส. กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
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ชื่อ-สกุล
น.ส.สุภาพร ชุมภูวรณ

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

หนา 55 ลําดับที่ 105 เจาพนักงานประมง

ระดับตําแหนง
ชํานาญงาน

น.ส.โสภิต แกวชนะ
หนา 55 ลําดับที่ 106 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
น.ส.อภิรดี หันพงศกิตติกูล หนา 55 ลําดับที่ 107 นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นางอรวรรณ หลายประดิษฐ หนา 55 ลําดับที่ 108 นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ
นางอรสา เพชรสลับศรี

หนา 55 ลําดับที่ 109 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

น.ส.อัญชิรา มะณีวงศ
หนา 55 ลําดับที่ 110 นักวิชาการผลิตภัณฑอา ปฏิบัติการ
จํานวนเครื่องราชฯ ที่ไดรับมาทั้งหมด 22 ราย
บุรุษ 9 ราย
สตรี 13 ราย

สังกัด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
ชีวประวัติสัตวทะเล
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจริญ
สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานพัฒนาแหลง
ประมง
กตส. กลุมพัฒนามาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

ตริตาภรณชางเผือก
นายกูเกียรติ ชอมณี
นายครรชิต เขียวเลง
นายจงกล บุญงาม
นายจิรานุวัฒน ชูเพชร
นายเจริญ แสงเพ็ชร
นายเฉลียว แกวมะ
นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์
นายชรินทร ทองมา
นายณัฐชพงศ เพชรฤทธิ์
นายดุรงคฤทธิ์ เขียวแกว

หนา 52 ลําดับที่ 1
หนา 52 ลําดับที่ 2
หนา 52 ลําดับที่ 3
หนา 52 ลําดับที่ 4
หนา 52 ลําดับที่ 5
หนา 52 ลําดับที่ 6
หนา 52 ลําดับที่ 7
หนา 52 ลําดับที่ 8
หนา 52 ลําดับที่ 9
หนา 52 ลําดับที่ 10

วาที่ ร.ต.เดชวัตติ์ ทับไทร

หนา 52 ลําดับที่ 11 เจาพนักงานประมง

นายตะวัน คงสี
นายถนอม ดีจริง
นายทรงชัย เสงโสต

หนา 52 ลําดับที่ 12 นักวิชาการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 13
หนา 52 ลําดับที่ 14 เจาพนักงานประมง

นายทัศนพงษ กลมเกลียว

หนา 52 ลําดับที่ 15 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายธนดล นวลจันทร
นายธวัชชัย อาจวิชัย
นายธีระชัย ทิพยดวง
นายนที ศรีรัตน
นายนพพร สิทธิเกษมกิจ
นายนรินทร สงสีจันทร

หนา 52 ลําดับที่ 16
หนา 52 ลําดับที่ 17
หนา 52 ลําดับที่ 18
หนา 52 ลําดับที่ 19
หนา 52 ลําดับที่ 20
หนา 52 ลําดับที่ 21

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการ

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง

ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
อาวุโส
ชํานาญงาน
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ

สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนราธิวาส
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง
ปจ.พังงา กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.อํานาจเจริญ ปอ.หัวตะพาน
ปจ.นครพนม ปอ.ศรีสงคราม
ปจ.ตาก ปอ.แมสอด
ปจ.สมุทรปราการ กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูล
ปจ.ฉะเชิงเทรา ปอ.บางปะกง
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง พิษณุโลก หนวยบริหารจัดการ
ชํานาญงาน
ประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ
ปฏิบัติการ ปจ.สตูล กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
อาวุโส

ปจ.นครศรีธรรมราช ปอ.ทาศาลา
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี
ปจ.สกลนคร ปอ.อากาศอํานวย
สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร
ปจ.นครพนม กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.ดอนสัก
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
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นายนิวัฒน อึงชื่น
นายบัณฑิต กุลละวณิชย
นายบุญธง เภาเจริญ

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 52 ลําดับที่ 22 เจาพนักงานประมง
หนา 52 ลําดับที่ 23 นักวิชาการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 24 เจาพนักงานประมง

นายบุญสง พานชัยภูมิ

หนา 52 ลําดับที่ 25 นักวิชาการประมง

นายปณต กลิ่นเชิดชู
นายประชุม ดวนใหญ
นายประดิษฐ มีมงคล
นายประภาส แกวโยชน
นายประภาส บินราหมาน

หนา 52 ลําดับที่ 26
หนา 52 ลําดับที่ 27
หนา 52 ลําดับที่ 28
หนา 52 ลําดับที่ 29
หนา 52 ลําดับที่ 30

จ.อ.ประวิทย ทองเขียว

หนา 52 ลําดับที่ 31 เจาพนักงานสื่อสาร

นายประหยัด ภูพันสาย
นายปยะ อาจสัญจร
นายพงษศักดิ์ นิธิกรกุล
นายพงษศิริ ประสพสุข
นายพศิน เครือคํา
นายพาสนธรรม ใจสนุก
นายพิสิฐ ภูมิคง
นายไพรัตน แมลิ่ม
นายมงคล ขาวเงิน
นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ

หนา 52 ลําดับที่ 32
หนา 52 ลําดับที่ 33
หนา 52 ลําดับที่ 34
หนา 52 ลําดับที่ 35
หนา 52 ลําดับที่ 36
หนา 52 ลําดับที่ 37
หนา 52 ลําดับที่ 38
หนา 52 ลําดับที่ 39
หนา 52 ลําดับที่ 40
หนา 52 ลําดับที่ 41

นายมานะ พงษทองเจริญ

หนา 52 ลําดับที่ 42 เจาพนักงานประมง

ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานสถิติ
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญงาน ปจ.สุรินทร ปอ.สังขะ
ชํานาญการ สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
ชํานาญงาน ปจ.รอยเอ็ด ปอ.เกษตรวิสัย
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ หนวย
ชํานาญการ
บริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนน้ําอูน สกลนคร
ปฏิบัติการ สพช. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตวน้ําชายฝง
ชํานาญการ สพก. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย
ชํานาญงาน ปจ.สมุทรสาคร ฝายบริหารทั่วไป
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
ชํานาญงาน ปจ.ระยอง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนลาง สงขลา สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัด
ชํานาญงาน
นครศรีธรรมราช
ชํานาญงาน ปจ.สมุทรปราการ ปอ.บางบอ
ชํานาญงาน ปจ.นครพนม ปอ.เรณูนคร
ชํานาญงาน สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด
ชํานาญงาน สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
ชํานาญงาน ปจ.ลําปาง ฝายบริหารทั่วไป
ชํานาญงาน ปจ.นครศรีธรรมราช ปอ.ขนอม
ชํานาญการ สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด
ชํานาญงาน ปจ.ปตตานี ปอ.สายบุรี
ชํานาญงาน ปจ.นครปฐม ปอ.บางเลน
ชํานาญงาน ปจ.เชียงราย ปอ.ปาแดด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
ชํานาญงาน
สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ระดับตําแหนง

นายมีชัย แกวศรีทอง
นายเมธา คชาภิชาติ
นายไมตรี กําเนิดมณี
นายยุทธนา ราญฎร
นายรชพงศ ผิวดํา

หนา 52 ลําดับที่ 43
หนา 52 ลําดับที่ 44
หนา 52 ลําดับที่ 45
หนา 52 ลําดับที่ 46
หนา 52 ลําดับที่ 47

นายรวีร ฤทธิชัย

หนา 52 ลําดับที่ 48 เจาพนักงานประมง

นายโรจนรุตม รุงเรือง

หนา 52 ลําดับที่ 49 นักวิชาการประมง

นายฤทธิพร พัตรคุม
นายวชิระ กวางขวาง
นายวสันต สุเดชะ
นายวัฒนา ฉิมแกว
นายวัลลภ ปลั่งดี
นายวิชมัย โสมจันทร

หนา 52 ลําดับที่ 50
หนา 52 ลําดับที่ 51
หนา 52 ลําดับที่ 52
หนา 52 ลําดับที่ 53
หนา 52 ลําดับที่ 54
หนา 52 ลําดับที่ 55

นักวิชาการประมง
นายชางเครื่องกล
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

นายวิชิต ไชยสาลี

หนา 52 ลําดับที่ 56 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นายวิทยา รัตนะ

หนา 52 ลําดับที่ 57 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายวิระ จิตรสุวรรณ

หนา 52 ลําดับที่ 58 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นายวิรุณ เวชกุล

หนา 52 ลําดับที่ 59 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นายวิโรจน คงอาษา

หนา 52 ลําดับที่ 60 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายวิวิธนนท บุญยัง

หนา 52 ลําดับที่ 61 นักวิชาการประมง

ชํานาญการ

สังกัด

ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงราย
สพช. ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปจ.สงขลา กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.นครศรีธรรมราช ปอ.หัวไทร
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคเหนือตอนลาง พิษณุโลก หนวยบริหารจัดการ
ชํานาญงาน
ประมงน้ําจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กลุมงาน
ปฏิบัติการ
พัฒนาแหลงประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงชุมพร
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นครราชสีมา หนวย
บริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนลํานางรอง บุรีรัมย
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก ระยอง หนวยบริหารจัดการประมง
ทะเลเกาะชาง ตราด
ปจ.ลําพูน กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
พัฒนาแหลงประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดราชบุรี
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ชื่อ-สกุล
นายวิษณุ ชูวงศจันทรมาศ
นายวีระพงศ วังจํานงค
นายสดึง คํามุงคุณ
นายสมชาย แสงกลัด
นายสมบูรณ นวลศรี
นายสมพงศ จิตหมั่น
นายสมมิตร ธรรมมิยะ
นายสมรรถชัย ทองคําชุม
นายสมศักดิ์ โตพูล
นายสมศักดิ์ ทองหุล
นายสมศักดิ์ ศิริรักษ
นายสยาม เสริมทรัพย
นายสันติ สีสด
นายสันทัด มีคําแสน
นายสัมฤทธิ์ ขําพลับ
นายสิทธิพล เมืองสง
นายสินธุวัฒน สุทธิอาจ
นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
นายสุปรีชา สุขเงิน
นายสุรชัย เสริมสุข

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 52 ลําดับที่ 62 เจาพนักงานประมง
ราชกิจจา

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญงาน ปจ.เลย ปอ.วังสะพุง
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลฝงอันดามัน กระบี่ หนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะ
หนา 52 ลําดับที่ 63 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
หลีเปะ สตูล
หนา 52 ลําดับที่ 64 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.นครพนม กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนลาง สงขลา หนวยบริหารจัดการประมงทะเล
หนา 52 ลําดับที่ 65 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เกาะถ้ํา นครศรีธรรมราช
หนา 52 ลําดับที่ 66 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.นครราชสีมา ปอ.สีค้วิ
หนา 52 ลําดับที่ 67 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สทป. สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุมงานถายทอดเทคโนโลยี
หนา 52 ลําดับที่ 68 เจาพนักงานสถิติ
ชํานาญงาน ปจ.เลย ฝายบริหารทั่วไป
หนา 52 ลําดับที่ 69 นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.ลําปาง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 70 นักวิเคราะหนโยบายแล ชํานาญการ กผง. กลุมแผนงานและงบประมาณ 2
หนา 52 ลําดับที่ 71 นักวิชาการประมง
ชํานาญการ ปจ.ชัยนาท กลุมบริหารจัดการดานการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 72 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.ยะลา กลุมบริหารจัดการดานการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 73 วิศวกรเครื่องกล
ชํานาญการ กอส. กลุมวิศวอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
หนา 52 ลําดับที่ 74 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.อํานาจเจริญ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หนา 52 ลําดับที่ 75 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.หนองคาย ปอ.ศรีเชียงใหม
หนา 52 ลําดับที่ 76 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน ปจ.อุบลราชธานี ปอ.ตาลสุม
หนา 52 ลําดับที่ 77 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคใต สุราษฎรธานี หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืด
หนา 52 ลําดับที่ 78 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
หนา 52 ลําดับที่ 79 นักวิชาการประมง
ชํานาญการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน สมุทรปราการ หนวยบริหารจัดการ
หนา 52 ลําดับที่ 80 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
ประมงทะเลบานแหลม เพชรบุรี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นครราชสีมา หนวย
หนา 52 ลําดับที่ 81 เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
บริหารจัดการประมงน้ําจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

ปจ.กาญจนบุรี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สจป. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล
ปจ.นครปฐม กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.พัทลุง ปอ.ควนขนุน
ปจ.พะเยา กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยการเพาะพันธุสัตวน้ําจืด
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกําแพงเพชร
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบน ชุมพร หนวยบริหารจัดการประมงทะเล
หลังสวน ชุมพร
ปจ.พะเยา ปอ.จุน
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) งานธุรการ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครศรีธรรมราช
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเล ปตตานี สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดปตตานี
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กลุมงาน
สํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
ปจ.นราธิวาส ฝายบริหารทั่วไป
สทป. ฝายบริหารทั่วไป
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานสํารวจและ
วิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ปจ.สุรินทร ปอ.รัตนบุรี
ปจ.พังงา กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.พระแสง

นายสุเวชย สินชัย
นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์
นายหฤษฎ ดาวเรือง
นายอดิเรก กาฬสิงห
นายอนุพงษ กมลสิงห
นายอรรถพล วงศอมฤต
นายอัครเดช นาคประดิษฐ

หนา 52 ลําดับที่ 82
หนา 52 ลําดับที่ 83
หนา 52 ลําดับที่ 84
หนา 52 ลําดับที่ 85
หนา 52 ลําดับที่ 86
หนา 52 ลําดับที่ 87
หนา 52 ลําดับที่ 88

นายอาคม ดําแดง

หนา 52 ลําดับที่ 89 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นายอาทร หูเขียว
นายอานนท สมาธิ
นายอํานาจ โนรัตน
จ.อ.อําพน คงแกว
นายอิทธิกร เหมทานนท

หนา 52 ลําดับที่ 90
หนา 52 ลําดับที่ 91
หนา 52 ลําดับที่ 92
หนา 52 ลําดับที่ 93
หนา 52 ลําดับที่ 94

เจาพนักงานประมง
นายชางไฟฟา
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานสื่อสาร
เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

นายอุดมสิน อักษรผอบ

หนา 52 ลําดับที่ 95 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นายเอกมัย มาลา
น.ส.กัลยา แซหลี
น.ส.กานดา อุศุภการี

หนา 52 ลําดับที่ 96 เจาพนักงานประมง
หนา 52 ลําดับที่ 97 เจาพนักงานธุรการ
หนา 52 ลําดับที่ 98 เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

นางจริยา ฤทธิสมาน

หนา 52 ลําดับที่ 99 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน

นางจันทรัสม พิพัฒนภัทรกุล หนา 52 ลําดับที่ 100 เจาพนักงานประมง
น.ส.จาฏพัจน สวัสดิ์วงศ
หนา 52 ลําดับที่ 101 เจาพนักงานประมง
น.ส.จุฑามาศ ชนะพิทักษกุล หนา 52 ลําดับที่ 102 เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นางชาลทอง ภูนิยม
หนา 52 ลําดับที่ 103
นางชุติมา ธวัชสุภา
หนา 52 ลําดับที่ 104
นางฑิพวรรณ มหาวิจิตร
หนา 52 ลําดับที่ 105
นางณัฐธยาน รุกขสุคนธ
หนา 52 ลําดับที่ 106
น.ส.ธัญยธรณ พรหมประเสริฐ หนา 52 ลําดับที่ 107
นางธันยาภรณ สุขชวย (สกุลเดิ หนา 52 ลําดับที่ 108

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
นายชางภาพ
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑอา ชํานาญการ

นางธิดารัตน คงชัย

หนา 52 ลําดับที่ 109 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

น.ส.ธีรวรรณ กิมยงค
น.ส.นงลักษณ สําราญราษฎร
นางนัทธมน แสงประดับ
นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล

หนา 52 ลําดับที่ 110
หนา 52 ลําดับที่ 111
หนา 52 ลําดับที่ 112
หนา 52 ลําดับที่ 113

เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง

ชํานาญงาน
ปฏิบตั ิการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ

น.ส.นิภา กุลานุจารี

หนา 52 ลําดับที่ 114 นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ

นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร
หนา 52 ลําดับที่ 115
น.ส.บุณฑริกา ศิริ
หนา 52 ลําดับที่ 116
น.ส.เบญจพร สัมฤทธิเวช หนา 52 ลําดับที่ 117
น.ส.เบญจมาศ มุสิแกว
หนา 52 ลําดับที่ 118
น.ส.ประนอม ไชยสันต
หนา 52 ลําดับที่ 119
น.ส.ปรางทิพย ประเสริฐวัฒนะหนา 52 ลําดับที่ 120
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคลาย หนา 52 ลําดับที่ 121
นางเปรมสุข โกตระกูล
หนา 52 ลําดับที่ 122
นางพนิดา ชาลี

เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานพัสดุ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน

หนา 52 ลําดับที่ 123 นักวิชาการประมง

ชํานาญการ

สังกัด
สทป. สวนเผยแพรการประมง ฝายโสตทัศนูปกรณ
กปต. กลุมบริหารการทําการประมงและเศรษฐกิจนอกนานน้ํา
ปจ.นครสวรรค ปอ.หนองบัว
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
ปจ.พิจิตร กลุมบริหารจัดการดานการประมง
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) กลุมงาน
ชีวประวัติสัตวทะเล
ปจ.ชลบุรี ปอ.ศรีราชา
สพช. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง กลุมงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตวน้ําชายฝง
ปจ.ประจวบคีรีขันธ ฝายบริหารทั่วไป
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
งานสํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
ปจ.จันทบุรี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยสิ่งแวดลอมทางการประมงน้ําจืด
สพจ. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
กค. กลุมบริหารพัสดุ
ปจ.ชัยภูมิ กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
ปจ.รอยเอ็ด ปอ.เมืองรอยเอ็ด
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานชีวประวัติ
สัตวทะเล
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ระดับตําแหนง
ในสายงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและ ชํานาญงาน
เจาพนักงานประมง
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
นักวิชาการประมง
ชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุ
ชํานาญงาน

นางพรทิพย ทองบอ
นางพัชรินทร ซื่อสกุล
นางมัลลิกา ทองสงา
น.ส.มาลาศรี คําศรี
นางยุวดี เวชกุล
น.ส.รุงฤดี อินทโชติ
น.ส.วรรณา ถวิลวรรณ
น.ส.วิภาพร ดีมั่นคง

หนา 52 ลําดับที่ 124
หนา 52 ลําดับที่ 125
หนา 52 ลําดับที่ 126
หนา 52 ลําดับที่ 127
หนา 52 ลําดับที่ 128
หนา 52 ลําดับที่ 129
หนา 52 ลําดับที่ 130
หนา 52 ลําดับที่ 131

น.ส.ศิริ วัดสวาง

หนา 52 ลําดับที่ 132 เจาพนักงานประมง

นางศุภรา ไชยหาญ (สกุลเดิมต ีหนา 52 ลําดับที่ 133
หนา 52 ลําดับที่ 134
นางสมนึก พานิชสวัสดิ์
นางสมพิศ แยมเกษม
หนา 52 ลําดับที่ 135
น.ส.สิริรัตน จงฤทธิพร
หนา 52 ลําดับที่ 136
นางสิริวรรณ หนูเซง
หนา 52 ลําดับที่ 137
นางสุชีลา อุบลสอาด
หนา 52 ลําดับที่ 138
น.ส.สุธาทิพย ทิพยวงศ
หนา 52 ลําดับที่ 139
นางสุพัตรา เผือกจีน
หนา 52 ลําดับที่ 140
นางสุพาภร แกวอักษร
หนา 52 ลําดับที่ 141
นางสุพิชชา (สายจิตร) เหมทานหนา 52 ลําดับที่ 142
น.ส.สุพินดา จงสืบสุข
หนา 52 ลําดับที่ 143
น.ส.สุรังษี ทัพพะรังสี
หนา 52 ลําดับที่ 144
น.ส.เสาวมล ภูตีกา
หนา 52 ลําดับที่ 145
น.ส.อรกัญญา เมงหยู
หนา 52 ลําดับที่ 146

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการผลิตภัณฑอา
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

สังกัด
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร
สทป. ฝายบริหารทั่วไป
สพก. กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุโขทัย งานธุรการ
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจริญ
สพจ. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กค. กลุมบริหารพัสดุ
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี หนวยบริหารจัดการประมงน้ํา
จืดเขื่อนแกงกระจาน เพชรบุรี
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
ปจ.นครปฐม ฝายบริหารทั่วไป
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง
กอส. กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี
ปจ.สุราษฎรธานี กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
ปจ.นครสวรรค กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี
ปจ.สมุทรสาคร กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
กตส. กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
สพท. กลุมวิชาการ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
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น.ส.อรุณา เมืองหมุด

ตําแหนง
ในสายงาน
หนา 52 ลําดับที่ 147 นักวิชาการประมง

นางอัญชลีย ยะโกะ

หนา 52 ลําดับที่ 148 นักวิชาการประมง

ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

นางอาภรณ บุญสงค
หนา 52 ลําดับที่ 149
นางอามีเนาะ มะหมัด
หนา 52 ลําดับที่ 150
นางอําไพ ลองลอย
หนา 52 ลําดับที่ 151
น.ส.อุบลรัตน ลิ้มทิพยสุนทร หนา 52 ลําดับที่ 152
นางอุบลสิริ ดอนแพงชา
หนา 52 ลําดับที่ 153
นางอุไร สืบสุข
หนา 52 ลําดับที่ 154
นางเอริสา บุรินทร
หนา 52 ลําดับที่ 155
จํานวนเครื่องราชฯ ที่ไดรับมาทั้งหมด 31 ราย
บุรุษ 19 ราย
สตรี 12 ราย

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานสถิติ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

ระดับตําแหนง

สังกัด

ปฏิบัติการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบูรณ
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต) กลุมงานชีวประวัติ
ชํานาญการ
สัตวทะเล
ชํานาญงาน ปจ.พังงา ปอ.ตะกั่วปา
ชํานาญงาน ปจ.ยะลา กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ปฏิบัติการ สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
ชํานาญการ ปจ.นครพนม ปอ.ธาตุพนม
ชํานาญงาน ปจ.ขอนแกน ฝายบริหารทั่วไป
ชํานาญงาน กตส. ฝายบริหารทั่วไป
ชํานาญงาน ปจ.สระบุรี ฝายบริหารทั่วไป

29

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 2552
ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายกิติศักดิ์ บัวลาด
นายจิรวิช จุลบุษปะ
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูศักดิ์ จงงาม
นายณรงค พลวารี
นายธงชัย เย็นเปง
นายนิธิวัฒน วงศวิวัฒน
นายบุญยี่ หมื่นไธสง

หนา 57 ลําดับที่ 1
หนา 57 ลําดับที่ 2
หนา 57 ลําดับที่ 3
หนา 57 ลําดับที่ 4
หนา 57 ลําดับที่ 5
หนา 57 ลําดับที่ 6
หนา 57 ลําดับที่ 7
หนา 57 ลําดับที่ 8

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

นายประลอง ชนะภัย

หนา 57 ลําดับที่ 9

เจาพนักงานประมง

นายปองสิทธิ ตันติกาโมทย
นายรักขา สุวรรณชาตรี
นายวชิรวิทย ตันติบรรณกุล
นายวรกิต ขั้วแกว
นายวัชรพงษ มั่นหมาย
นายวุฒิชัย วงษจันทร
นายสรเมษ ชโลวัฒนะ

หนา 57 ลําดับที่ 10
หนา 57 ลําดับที่ 11
หนา 57 ลําดับที่ 12
หนา 57 ลําดับที่ 13
หนา 57 ลําดับที่ 14
หนา 58 ลําดับที่ 15
หนา 58 ลําดับที่ 16

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ปจ.เพชรบุรี กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพจ. สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระนอง
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม
สจป. สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด ศูนยบริหารจัดการประมงน้ําจืดภาคใต สุราษฎรธานี หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืด
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนลาง สงขลา หนวยบริหารจัดการประมงทะเล
ปฏิบัติงาน
ปากพนัง นครศรีธรรมราช
ปฏิบัติงาน สพจ. ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ
ปฏิบัติงาน ปจ.ระนอง กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

นายสุชาติ เดชแดง

หนา 58 ลําดับที่ 17 เจาพนักงานประมง

ปฏิบัติงาน

นายสุธีร ศรีเพชร
นายเสนห รัตนสําเนียง
นายอดิเรก เอกเพชร
นายอวิรุธ เชื้อผูดี

หนา 58 ลําดับที่ 18
หนา 58 ลําดับที่ 19
หนา 58 ลําดับที่ 20
หนา 58 ลําดับที่ 21

ปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
ปจ.สกลนคร กลุมบริหารจัดการดานการประมง
สพจ. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด กลุมงานวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด
กอส. กลุมวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตวน้ํา
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบน ชุมพร หนวยบริหารจัดการประมงทะเล
บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
สจป. สวนบริหารจัดการประมงทะเล ศูนยบริหารจัดการประมงทะเล ปตตานี งานปองกันและปราบปรามประมงทะเล
ปจ.สุราษฎรธานี ปอ.ไชยา
ปจ.แมฮองสอน กลุมบริหารจัดการดานการประมง
ปจ.ภูเก็ต กลุมบริหารจัดการดานการประมง
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ตําแหนง
ในสายงาน
นายอํานาจ คลองแคลว
หนา 58 ลําดับที่ 22 เจาพนักงานประมง
นายอุเทน บุญดํา
หนา 58 ลําดับที่ 23 เจาพนักงานประมง
นายเอกราช รุงรังษี
หนา 58 ลําดับที่ 24 เจาพนักงานประมง
นางสาวกรรณิการ ธรรมเพชร หนา 58 ลําดับที่ 25
ชื่อ-สกุล

นางขจรพรรณ แกวเขียว

ราชกิจจา

หนา 58 ลําดับที่ 26 เจาพนักงานประมง

น.ส.จีรวรรณ สมเลข
หนา 58 ลําดับที่ 27
นางจุฑามาศ ชัยนนท
หนา 58 ลําดับที่ 28
น.ส.ทิมาพร พันเรือง
หนา 58 ลําดับที่ 29
น.ส.วรรณไล ภูแยม
หนา 58 ลําดับที่ 30
น.ส.หรรษา ชิตกุล
หนา 58 ลําดับที่ 31
จํานวนเครื่องราชฯ ที่ไดรับมาทั้งหมด 6 ราย
บุรุษ 5 ราย
สตรี 1 ราย

เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมง

ระดับตําแหนง

สังกัด

ชํานาญงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร
ปฏิบัติงาน ปจ.สตูล ปอ.ละงู
ปฏิบัติงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน

สพช. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุมบริหาร กลุมงานประสานงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ปจ.ระนอง ฝายบริหารทั่วไป
สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม
กตส. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร
สพท. กลุมวิชาการ
สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา
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ชื่อ-สกุล

ราชกิจจา

ตําแหนง
ในสายงาน

ระดับตําแหนง

สังกัด

จัตุรถาภรณชางเผือก
นายนพดล ทรัพยเรืองศรี

หนา 57 ลําดับที่ 1

นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กลุมงานสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) กลุมงาน
นายบัณฑิต ยังพลขันธ
หนา 57 ลําดับที่ 2 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
ชีวประวัติสัตวทะเล
นายประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน หนา 57 ลําดับที่ 3 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพช. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ
สพท. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กลุม
นายปวโรจน นรนาถตระกูล หนา 57 ลําดับที่ 4 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ
งานสํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง
น.ส.กัลยาพร สงจันทร
หนา 57 ลําดับที่ 5 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแมฮองสอน
น.ส.ณัฐนีย ชุมแสงหิรัญ
หนา 57 ลําดับที่ 6 นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สพจ. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด
นางนงนภัส อภิกรรัตน
หนา 57 ลําดับที่ 7 เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สพก. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี
นางประวิณี จิตตสุวรรณ
หนา 57 ลําดับที่ 8 เจาพนักงานการเงินและ ปฏิบัติงาน กค. กลุมการเงิน
น.ส.ริญนภัสฆ ทาวใคร
หนา 57 ลําดับที่ 9 เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สพจ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครพนม งานธุรการ
นางธัญกัญจน(ชื่อเดิมศิริรัตน) หนา 57 ลําดับที่ 10 เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน กผง. ฝายบริหารทั่วไป
จํานวนเครื่องราชฯ ที่ไดรับมาทั้งหมด 2 ราย
บุรุษ 1 ราย
สตรี 1 ราย
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