
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นายประดิษฐ  ศรีภัทรประสิทธิ์ นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ กมป

2 นางสาวสุภมาส  ไขคํา นักวิชาการผลิตภัณฑ อาหารชํานาญการ กมป.

3 นางสาวอรวรรณ  พันนุย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กมป.

4 นางสาวเสาวภา  วัชรภิรักษ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กมป.

5 นางสาวจุฑามาศ  รักณรงค นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กมป.

6 นางสาวมะลิฉัตร  กลิ่นพยอม นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) กมป.

7 นางสาวศนิดา  คูนพานิช นักวิชาการมาตรฐาน ชํานาญการ มกอช.

8 นางสาวรุงรัศมี  มหัคฆพงศ นักวิชาการมาตรฐาน ชํานาญการ มกอช.

9 นางสาวนงลักษณ  สําราญราษฎร นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ ศพอ.ชลบุรี

10 นางสาวรมิดา  จงโยธา นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) ศพอ.ชลบุรี

11 นายวสันต  สิทธิศักดิ์ นักวิชาการประมงปฏิยัติการ ศพก.นครศรีธรรมราช

12 นายไพโรจน  ชูพยัคฆ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพก.นครศรีธรรมราช

13 นางสาวณัชชา  เฮงเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมงเพชรบุรี

14 นายนราธิป ศรีแกว นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ สปม.สมุทรสงคราม

15 นางกมลพรรณ  ฉัตรภูมิ นักวิชาการประมง ชํานาญการ สปม.สมุทรสงคราม

16 นางสาวเบญจมาศ  ทรงประเสริฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สปม.ตราด

17 นางสาวปาลิดา  หนูสวัสดิ์ เจาพนักงานประมง ศพม.อาวไทยตอนกลาง(ชุมพร)

18 นางศรีประภา  สิทธิโชคธนา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพม.อาวไทยตอนลาง (สงขลา)

19 นางเสาวคนธ  รุงเรือง นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศพม.อันดามันตอนลาง (สตูล)

20 นางสาวเกดิ์ชบา  ปนพา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กพจ.

21 นายวัฒนะ  คลายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพจ.เขต 8  (พระนครศรีอยุธยา)

22 นางสาวภิญญพลอย  ศิริวารีกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี)

23 นายพิธเนตร  อุทัศน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศปจ.สุพรรณบุรี

24 นางสาวประภาพร  ดีมาก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กพช.

25 นางสาววีณา  ตุงชีพ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กพช.

26 นางสาวฐิติรัตน  กลิ่นหาวหาญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กพช.

27 นางสาวกชพร  เทศหริ่ง นักวิชาการประมง ศพช.จันทบุรี

28 นางสาววไลลักษณ  ยาคํา นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) ศูนยฯ คุงกระเบน

29 นางสาววาสนา  มุงซอนกลาง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพช.เพชรบุรี

แจงยืนยันรายช่ือผูเขาอบรม

โครงการ สัมมนาเตรียมความพรอมและการขับเคล่ือนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเล้ียงกุงทะเล (มกษ. 

7401-2557) สูการยอมรับความเทาเทียมตามเกณฑกําหนดของ Global Sustainable Seafood Initiative : GSSI

วันท่ี 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
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30 นายมนตรี  บัวบาล นักวิชาการประมงชํานาญการ ศพช.ประจวบคีรีขันธ

31 นางสาวรัชดาภรณ  เอ่ียมสําอางค เจาพนักงานประมงชํานาญงาน ศพช.ประจวบคีรีขันธ

32 นางสาวเสาวลักษณ แกวฤทธิ์ นักวิชาการประมง ศพช.ระนอง

33 นายประพัทธพงศ  เพชรรัตน นักวิชาการประมงชํานาญการ ศูนยฯ ปากพนัง

34 นายชูศักดิ์  วุฒิพงศ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ ศูนยฯ ปากพนัง

35 นายเกษม  คงประสม เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน ศพช.ตรัง

36 นายไกรฤกษ  เพ็ชรเพ็ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพช.ตรัง

37 นางกัลยาณี  ทีปะปาล นักวิชาการประมงชํานาญการ ศพช.พังงา

38 นางสาวอรกัญญา  เมงหยู นักวิชาการประมงชํานาญการ ศพช.เขต4 (กระบี่)

39 นายสมาน  กูจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพช.ปตตานี

40 นางสาวเกสร  เทียรพิสุทธ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพช.นราธิวาส

41 นางวันดี ผกามาศ เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน ศพช.เขต 5 (ภูเก็ต)

42 นายนิเวศน อ่ิมละออ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร)

43 นางสุพาภร แกวอักษร เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน ศพช.เขต 3 (สุราษฎรธานี)

44 นางสมพิศ แยมเกษม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศพช.ระยอง

45 นายจํานง  ถีราวุฒิ เจาหนาท่ีประมง ศพช.เขต 6 (สงขลา)

46 นายวัลลภ  ทิมดี นักวิชาการประมง ชํานาญการ ศพช.เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

47 นายนรินทร  มีวงศ นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ สนง.ปจ.กระบี่

48 นายวันจักร  รัตนดู นักวิชาการประมง สนง.ปจ.ภูเก็ต

49 นางสาวอรุณี  มานะกลา หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมาสนง.ปจ.ตรัง

50 นายอดินันท  บวชเหตุ เจาพนักงานประมง ชํานาญงาน สนง.ปจ.สตูล

51 นายสมประสงค  ศุภรส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนง.ปจ.พังงา

52 นางวิลาสินี  คงเลง นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.สงขลา

53 นางสาวชอุม  สุขชวย นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช

54 นายภูษิต  จันทรเพชร นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ สนง.ปจ.สุราษฎรธานี

55 นายนพพร  สิทธิเกษมกิจ นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ

56 นางสาวชอเพชร  เกตุประจักษ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ สนง.ปจ.เพชรบุรี

57 นางสาวฐิติทิพย  ดวงเงิน นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.สมุทรสงคราม

58 นางสาวจันทรทิพย  บรรลือเดช นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.สมุทรสาคร

59 นางสาวเสาวลักษณ  นิลคุณ เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน สนง.ปจ.สมุทรปราการ

60 นางสาววาสนา  สระทองลอม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา

61 นางจารุภา  ศิริ นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.ระยอง

62 นางปรียา  ประกอบธรรม ประมงอําเภอ พนมทวน สนง.ปจ.กาญจนบุรี

63 นายชนินทร  แสงรุงเรือง ประมงจังหวัด ราชบุรี สนง.ปจ.ราชบุรี
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64 นางสาวอุบลรัตน  สุนทรรัตน นักวิชาการประมง ชํานาญการ สนง.ปจ.นครปฐม

65 นางสาวพีรนันท  เจริญจิตร เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน สนง.ปจ.สุพรรณบุรี

66 นางสาวกมลชนก  อุปริกธาติพงษ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนง.ปจ.ตราด

67 นายชัชวาล  อินทรมนตรี นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ สนง.ปจ.จันทบุรี

68 นายฐาปนพันธ  สุรจิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนง.ปจ.ชลบุรี

69 นายขจร  อิสริยานุพงศ นักวิชาการประมงชํานาญการ สนง.ปจ.ระนอง

70 นางสาวทิมาพร  พันเรือง เจาพนักงานประมงชํานาญงาน สนง.ปจ.ชุมพร


