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รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินฯ  รุ่นท่ี 2 น ้าจืด    จ้านวนผู้เข้าสัมมนา  70 คน 
วันท่ี  27 - 28  กุมภาพันธ์  2562 
ณ. โรงแรมมารวย  การ์เด้น  กรุงทพฯ 

ล ำดับ
ท่ี  

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

1 นางสาวณัฐนีย์  ชุมแสงหริัญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 1 (เชียงใหม่) 
2 นางปิยะดา  ภมรชัยสกลุ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดล้าพูน 
3 นายธนกร  สงวนเรอืง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 2 (เชียงราย) 
4 นายปพน  เรืองทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดแพร ่
5 นางจริยา  สาหร่าย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดแพร ่
6 นางสาวดวงกมล  ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดน่าน 
7 นางสาวเบญญาภา  ค้าฟ ู พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดน่าน 
8 นายอติเทพ  ฟองเอม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 3 (พิจิตร) 
9 นางปรญิดา  รัตนแดง นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบรูณ์ 
10 นางอรุณา จั่นตอง นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพชรบรูณ์ 
11 นายบุญบรรเจิด พลฤทธ์ิ  นักวิชาการประมง( พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสุโขทัย 
12 นางสาวนิภา  กาลศร ี นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสุโขทัย 
13 นายอัครเดช  นาคประดิษฐ ์ นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร 
14 นางนพมาศ  เจียวตั้ง นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 4 (อุดรธานี) 
15 นายปัญญา  พลพาลสังข์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดหนองคาย 
16 นางสาวสรวีย์ บุญธรรม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดหนองคาย 
17 นายพิริยพงษ์  พลศักดิซ์้าย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเลย 
18 นางสาวเยาวภา  อุทาวงค์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม 
19 นางสาวดาริกา  จัยวัฒน ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 5 (ยโสธร) 
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20 นางนัฐภาภรณ์  ดวงสมร พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดศรสีะเกษ 
21 นางสาวอรด ี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอ้านาจเจรญิ 
22 นายสมพร  อาษาดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดมกุดาหาร 
23 นายศรายุทธ  อุณาพรหม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดมกุดาหาร 
24 นางสาวเบญจมาศ  มุสิแก้ว นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดขอนแก่น 
25 นางสาวจารุวรรณ  สีมา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธ์ุ 
26 นายมนตร ี สุดวิสัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด 
27 นายธวัชชัย  ธาตุทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดมหาสารคาม 
28 นางสาวจตุพร  นาคทองด ี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 7 (ชลบรุี) 
29 นางสาวจารุกร  ฟองอินทร ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบรุี 
30 นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดตราด 
31 นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระแก้ว 

32 นายวัฒนะ  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

33 นายวีร์  กี่จนา นักวิชาการประมงช้านาญการพเิศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง 
34 นางสาวผสุด ี ข้าปรางค์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปทุมธานี 
35 นายประสิทธ์ิ  นิยมไทย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอทุัยธานี 
36 นายสมชาย  สุเรรัมย ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระบุรี 
37 นางสาวภิญญ์พลอย  ศิริวารีกลุ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 10 (กาญจนบรุี) 
38 นางสาวศศิธร  ขันธ์ทอง เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสมุทรปราการ 
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39 นายอนุรักษ์  สุขโข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดราชบุรี 
40 นายปรีชา  สารบรรณ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดราชบุร ี
41 นางจินตนา  มหาสวัสดิ ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 11 (ตรัง) 
42 นายอ้านาจ  โนรัตน์ เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครศรีธรรมราช 
43 นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสตูล 
44 นางสุภาวดี  จิตต์หมั่น เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 12 (สงขลา) 
45 นายนิพร  คงทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 12 (สงขลา) 
46 นายสุมิตร  มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปัตตานี 
47 นางสาวกุสมุา ตึงโหล เจ้าพนักงานประมง(พนกังานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนราธิวาส 
48 นางศิริรัตน์  โลหะกจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 1 (พะเยา) 
49 นางสาวโสภาพรรณ  แสงผาบ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 1 (พะเยา) 
50 นางสาวพรณิชา ปิตตาทะโน นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดตาก 
51 นางนงคราญ  จิรชีวะ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง 
52 นายจิระ  แก้วหวาน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง 
53 นายภาณุเดช  สุโกมล นักวิชาการประมงช้านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลก 
54 นางสาวอวยพร  ปานเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 2 (นครสวรรค์) 
55 นางสาวรัตนาภรณ์  จินาพันธ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสพุรรณบุรี 
56 นายมานพ  เจรญิพร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดระยอง 
57 นายบรรดิษฐ ์ ชุ่มจิตต์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบรุี 
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58 นางสาวสุภาพร  โคตธา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 3 (สกลนคร) 
59 นางสาวบัวบาน บุญครอง นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ 
60 นางสาวปนัดดา บุญแจ่ม นักวิทยาศาสตร ์(พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 4 (อุบลราชธานี) 
61 นายเชิงปราชญ ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 4 (อุบลราชธานี) 
62 นางสาวขจิตพรรณ์  เจริญเนตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสรุินทร์ 
63 ว่าที่ ร.ต.หญงิอัญชลี เช้ือเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา 
64 นางสาววัฒนา  หนูนิล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
65 นางจ้านอง  อุบลสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพัทลุง 
66 นายอัรฟาน  มาปะ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยะลา 
67 นางวรกานต์  จันทา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
68 นางสาวศิริพร  วัฒนะ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
69 นายชูชาติ  ครันดอน พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
70 นางสาวพรรณทิพา  บุรรีัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าบุรรีัมย์ 

 


