
ประกาศรายช่ือเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“เทคนิคการจัดท าสื่อในยุคดิจิทัลและการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  11 - 14 ธันวาคม 2561 

ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล ำดับ 

 
ช่ือ - นำมสกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 
หน่วยงำน 

1 นำยอ ำนำจ จีนขำวข ำ นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร 
 

สนง.ประมงจังหวัดรำชบุร ี

2 ว่ำท่ีร.ต.หญิง พลอยณิศำ พวงบุปผำ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน 
 

สนง.ประมงจังหวัดตรำด 

3 น.ส.พงกชธร  ศรีวิไล เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร 
 

4 นำยพรหมเพชร ดวงมะลำ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวล ำภ ู
 

5 นำยอำคม จันทพันธ ์ เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส สนง.ประมงจังหวัดนครพนม 
 

6 นำยพอพงศ์ กำบเกษร นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) สนง.ประมงจังหวัดกำฬสินธุ ์
 

7 นำยพิเชษฐ์ แก้วเขียว เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส สนง.ประมงจังหวัดตำก 
 

8 นำยขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

9 นำงอภิญญำ เรณูนวล นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร สนง.ประมงจังหวัดชลบุร ี
 

10 นำงวิภำพร กุณำใหม ่ เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล สนง.ประมงจังหวัดจังหวัดแพร ่
 

11 น.ส.ธิดำ มำแป้น นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดนครสวรรค ์
 

12 นำงสุชีลำ อุบลสอำด นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

13 นำยจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร สนง.ประมงจังหวัดกำญจนบรุ ี
 

14 นำยชนำธิป ศรีสว่ำงสุข นักวิชำกำรประมง สนง.ประมงจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

15 นำยทศพร เปี๊ยอู๊ด เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล สนง.ประมงจังหวัดล ำปำง 

16 นำงสำวเข็มทอง  หรพูน เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดเลย 
 

17 น.ส.อำยุทัย ลักษณำ นักวิชำกำรประมง สนง.ประมงจังหวัดจันทบุร ี



 
18 นำยธนดล หวลจันทร ์ นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ประมงจังหวัดศรสีะะเกษ 

 
19 น.ส.ศศิธร วรพรพิสิฐผล เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดลพบุร ี

 
20 นำยนพภรณ์ ล่องหลง นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดชุมพร 

 
21 นำยอธิวัฒน์ กิติพิชยพัฒน์ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดมหำสำรคำม 

 
22 นำงยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ 

กำรประมง 
สนง.ประมงจังหวัดสระบุร ี

23 นำยอิสระ สุวิทยำภรณ ์ นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ประมงจังหวัดพิษณุโลก 
 

24 นำยณัฐพงษ์ สุขโข นักวิชำกำรประมง สนง.ประมงจังหวัดร้อยเอด็ 
 

25 นำงจิรธนิน  ปะถิรณะ  เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

26 น.ส.อัจกลับ นนทโส นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

27 น.ส.กนกพลอย แก้วสีอ่อน เจ้ำพนักงำนประมง สนง.ประมงจังหวัดล ำพูน 
 

28 น.ส.สภุิญญำ ทิพย์มำตย ์ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดสมุทรสำคร 
 

29 นำยธนะชัย เจรญิสุข นักวิชำกำรประมง สนง.ประมงจังหวัดระยอง 
 

30 นำยชยำกร มณ ี เจ้ำพนักงำนประมง 
 

สนง.ประมงจังหวัดยะลำ 

31 นำยสมศักดิ์ คงชู เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

32 น.ส.ฉวีวรรณ ทวีรัตน ์ นักวิชำกำรประมง สนง.ประมงจังหวัดปัตตำน ี
 

33 นำยชำญชัย ต้นส ำโรง เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน สนง.ประมงจังหวัดอุทัยธำน ี
 

34 น.ส.มะลิ มำฆะมนต ์ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดบุรีรมัย ์
 

35 นำยวิสูตร รัตนสิงห ์ เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน สนง.ประมงจังหวัดแมฮ่่องสอน 
 

36 นำงสำววำสนำ  สระทองล้อม นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร 
 

สนง.ประมงจังหวัดนรำธิวำส 

37 
 

นำงสำวศิริวรรณ  กำบญุ เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล สนง.ประมงจังหวัดน่ำน 

38 นำยยงยุทธ เล็มกะเต็น นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดนรำธิวำส 
 



39 นำยวิทยำ มะสะ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดเชียงรำย 
 

40 นำยนนท์ปวิธ ออกแดง นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร สนง.ประมงจังหวัดชัยภูม ิ
 

 

**  กรุณำตรวจสอบ ค ำน ำหน้ำ และ ชื่อ-สกุล เพื่อควำมถูกต้อง  
 
หมายเหตุ : ส าคัญมากโปรดอ่านและปฏิบัติตามเพื่อให้การจัดฝึกอบรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ความสะดวกต่อทุกฝ่าย 

1. ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ยังไม่ได้ส่งแบบมอบหมำยงำนมำ หรือส่งมำแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุ
รำยละเอียด โปรดน ำแบบมอบหมำยงำนซ่ึงได้ระบุหน้ำที่และมอบหมำยงำนแล้ว พร้อมลงนำมทั้งผู้รับมอบและ
ผู้มอบหมำย ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในวันอบรม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดแจกใบประกำศนียบัตรแก่ผู้เข้ำร่วม
ฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำแบบมอบหมำยงำนมำส่ง 

2. ให้ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมน ำโน้ตบุคมำด้วย (ถ้ำมี) 
3. ให้ผู้ เข้ำร่วมฝึกอบรมโหลดแอพพลิ เคชั่น KineMaster – Pro video และ แอพพลิ เคชั่น 

Background Eraser ไว้ในมือถือของทุกท่ำนและโน้ตบุค (ส ำหรับผู้ที่น ำมำด้วย) 
 
 
 
 
 
 

 
4. ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสี้อกันหนำวมำด้วย เนื่องจำกเป็นฤดูหนำวและอุณหภูมิลดต่ ำลงมำก

ในช่วงเช้ำมืดและหัวค่ ำ 
5. หำกผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมท่ำนใดมีโรคประจ ำตัวโปรดเตรียมยำรักษำโรคประจ ำตัวมำด้วย 
6. ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมท่ำนใดที่รับประทำนอำหำรประเภท ฮำลำล หรือมังสวิรัติ โปรดแจ้งผู้จัดภำยใน

วันที่ 7 ธันวำคม 2561 ตำมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสำนงำนด้ำนล่ำงนี้  
7. หำกผู้เข้ำร่วมมีควำมประสงค์เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงตำมที่ระบุและแจ้งไว้แล้ว (เดินทำงไปเอง 

หรือเดินทำงโดยรถบัสกรมฯ) โปรดแจ้งผู้จัดภำยในวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ตำมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสำนงำน
ด้ำนล่ำงนี้ หำกไม่แจ้งจะถือตำมใบสมัครเป็นส ำคัญ 

8. ผู้ เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมที่จะเดินทำงโดยรถบัสของกรมฯ ให้มำขึ้นรถพร้อมกันบริเวณด้ำนหลัง 
ตึกจุฬำภรณ ์ในวันที่ 11 ธันวำคม 2561 เวลำไม่เกิน 06.00 น. (ออกเดินทำงเวลำ 06.00 น.) 

 
ขอบพระคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือ 

 
 
 



ประสานงานหรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. นำงนฤนำรถ ภัคพงศ์โยธิน    09-2224-6860 
2. น.ส.นทีชำ วิชัยดิษฐ  08-6103-5383 
3. นำงวรรณำงค์ พรรณำไพร    08-9953-2651 
4. นำงสำวบุญญำพร บำทเงิน      08-1498-1369 
 
 
 
 


