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ประกาศรายช่ือผูเ้ข้าร่วมโครงการสัมมนาผูต้รวจประเมินฯ รุน่ที่ 1 ชายฝั่ง  จ านวนผู้เข้าสัมมนา 50 คน 

วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงทพฯ 
ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสาววไลลักษณ์  ยาค า นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2 นางสาวบรรจง  สิมสา เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3 นางสาวณัฐธยาน์  พรมอยู ่ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 
4 นางอิสยาภรณ์  ชนะพาห ์ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 
5 นางวิรงรอง  เลิศประเสริฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

6 นางสาวกชพร  เทศหริง่ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

7 นางสาววรรณวิภา  เกียรติพริิยะ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

8 นางสาวปิยวรรณ  ศิริโชต ิ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

9 นายสมทบ  เวชสัมฤทธ์ิ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

10 นางจีรวรรณ์  ศรีทองช่ืน เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมทุรสาคร) 

11 นายภานุวัฒน์  อดทน เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมทุรสาคร) 

12 นายนิเวศน์  อิ่มละออ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมทุรสาคร) 

13 นายมนตร ี บัวบาล นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประจวบคีรขัีนธ์ 
14 นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมส าอางค์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประจวบคีรขัีนธ์ 

15 นางสุพาภร  แก้วอักษร เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

16 นางสาวรักสิมา  วิริยะพาณิช นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
17 นายยุทธนา  อีรัสคาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนอง 
18 นายอมรเทพ  จีนหมึก เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนอง 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
19 นางสาวปิยวรรณ  แก้วใหญ่ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 
20 นางสาวจารุวรรณ  หนูแก้ว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 
21 นางสาวจรุีพร  หวันตาหลา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 

22 นางวันดี  ผกามาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

23 นางสาวศิริรัตน์  สาริกขพันธ์ุ เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

24 นายสมหมาย  เนื้ออ่อน เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพงังา 
25 นางสาวนันทวัน  มิตรวงค์ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพงังา 

26 นายตุลฮาบ  หวังสุข เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) 

27 นายพงศ์ธร  อินทร์อักษร เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปัตตานี 

28 นางสาวซูไฮบฮั  เจ๊ะโด นักวิทยาศาสตร ์(พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปัตตานี 

29 นางสาวเบญจมาศ  แดงประเสริฐ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดตราด 

30 นางสาวนิตยา  ไวนิพลี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดตราด 

31 นางภมรพรรณ  ฉัตรภูม ิ นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

32 นางสาวปานมณ ี ปรีชาศิลป ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

33 นายนราธิป ศรีแก้ว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

34 นางสาวจิตศุภา  สีด า เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

35 นางสาวสุภัชฌา  อนิลบล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

36 นายนพดล  วิประจง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
37 นางสาวอังคณา  หนูสวัสดิ ์ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

38 นายสมนึก  แซ่ห่าน เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

39 นางศรีประภา  สิทธิโชคธนา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

40 นางสาวปรีดา  จันทร์ทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

41 นายชาญชัย  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตลู) 

42 นางขวัญทนา  องอาจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช 

43 นายวสันต์  สิทธิศักดิ ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช 

44 นายไพโรจน ์ ชูพยัคฆ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช 

45 นางสาวธนาภรณ์  มังสังข์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา 

46 นางสาวนงลักษณ์  ส าราญราษฎร ์ นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบรุี 

47 นางสาวรมิดา  จงโยธา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบรุี 

48 นายประพทัธ์พงศ์  เพชรรัตน์ นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

49 นายสมเดช  คงศรีนวล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
50 นายชูศักดิ์  วุฒิพงศ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 


