
เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

1 นายมานะ ดีจริง 88/2 4 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 6562001

2 นายแมน ส้ิวอินทร์ 150 7 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 6562002

3 นายบัญชา คงหนองลาน 29/1 5 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 6562003

4 นายสุชาติ ครุธทิน 527/2 11 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6562004

5 นายฉลาด ฉิมพิภพ 14 16 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6562005

6 นายบุญส่ง สีสะท้าน 19 11 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6562006

7 นายเสน่ห์ ทองบุญรอด 397/4 11 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6562007

8 นายสุขสันต์ โพธิเ์งิน 30 11 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6562008

9 นายบุญเชิด ตุ่นนิ่ม 119 4 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 6562009

10 นายสุบิล นนทะโคตร 345 4 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 6562010

11 นายเพชรรุ่ง อยู่เชื้อ 51 3 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย 6462001

12 นายไพรรัตน์ เงินทอง 12 3 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 6462002

13 นายณัฐภูมิ เล่ือมนาค 41/1 10 ตากออก บ้านตาก ตาก 6362001

14 นายธงชัย แตงทอง 21/3 10 ตากออก บ้านตาก ตาก 6362002

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

15 นายชาญชัย สุขนันตพงศ์ 134 2 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 6362003

16 นายหวาย เคร่ืองมา 91 4 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 6362004

17 นายพัน เปีย้วเม่น 100/4 5 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 6362005

18 นายศักด์ิชัย จันทร์โท 145 5 แม่สลิด บ้านตาก ตาก 6362006

19 นายวันชัย ปัญญาล้าน 157 9 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 5062001

20 นายค าเบา จันทคาม 226/35 5 เมืองเลน สันทราย เชียงใหม่ 5062002

21 นายอ านวย จันทะค า 212 6 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5062003

22 นายสุธรรม ลือวรรณ์ 119 8 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5062004

23 นายไพรโรจน์ ปะตะนะ 192 1 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5062005

24 นางสาวอัษฎา ลันถา 67 8 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 5062006

25 ว่าที ่ร.ต.สุภัคเกษม ชัชวาลย์ 157 4 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 5062007

26 นายพัฒนา อุปละ 285/600 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 5062008

27 นายส ารวย ศรีพนม 74 12 ทุง่มหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว 5062009

28 นายชาลี ปละอุต 150 9 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 5162001



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

29 นายทรงพร อุปธรรม 207 10 มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน 5162002

30 นายอุทัย เสนางาม 49 10 มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน 5162003

31 นายพัฒนา วิเตกาศ 70 9 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน 5162004

32 นายเฉลิม สุยะใหญ่ 129 9 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 5162005

33 นายทวีศักด์ิ ใจมุข 77 9 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 5162006

34 นายมานพ ปัญโญใหญ่ 29 9 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 5162007

35 นายธรรมศักด์ิ อุ่นเรือน 269 5 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 5762001

36 นายอ านาจ ดวงงา 35 5 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 5762002

37 นายแสน ตาธิ 38 1 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 5762003

38 นายจรัญ กันทอน 247 13 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 5762004

39 นายสมบูรณ์ บัวเทศน์ 82 3 บ้านต๋อม เมือง พะเยา 5662001

40 นายเสง่ียม แก้วก๋า 180 3 บ้านต๋อม เมือง พะเยา 5662002

41 นายจิติศักด์ิ ธะดวงสอน 102 14 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 5662003

42 นายวิชัย กมลขัน 24/1 13 อ่างทอง เชียงค า พะเยา 5662004



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

43 นายไพโรจน์ ละม้าย 156 3 บ้านต๋อม เมือง พะเยา 5662005

44 นายไกรวิชญ์ วงค์ใจค า 78/5 2 วังพร้าว เกาะคา ล าปาง 5262001

45 นายอภิเดช ปานันท์ 1/2 5 วังพร้าว เกาะคา ล าปาง 5262002

46 นายเสรี นาละออง 41 5 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง 5262003

47 นายบรรจง ริบุญ 104 2 นาแส่ง เกาะคา ล าปาง 5262004

48 นายเลิศณรงค์ พรมมาตร 438/1 10 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262001

49 นายมนูญ ทองดีนอก 384 4 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262002

50 นายญาณากร ทุชุมภู 157 17 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262003

51 นายไวพจน์ ทองตุ้ม 312 4 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262004

52 นายนุกูล มาพล 295/2 10 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262005

53 นายนเรศ กันทิยา 129 17 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262006

54 นายรณชัย ไทยใหม่ 132 17 นาบ่อค า เมือง ก าแพงเพชร 6262007

55 นายดาษฟ้า ถาลี 2/1 10 วังซ่าน แม่วงศ์ นครสวรรค์ 6062001

56 นายเสน่ห์ วันหลุมข้าว 19/1 10 วังซ่าน แม่วงศ์ นครสวรรค์ 6062002



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

57 นายประกอบ ชะมาลัย 160/5 5 วังซ่าน แม่วงศ์ นครสวรรค์ 6062003

58 นายชรินทร์ มั่นแก้ว 36/1 7 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5362001

59 นายสุเทพ เงินทูล 158 7 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5362002

60 นายบริสุทธิ ์แหยมนาค 90 7 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5362003

61 นายเสมอ บ ารุงฤทธิ์ 33 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762001

62 นางสาวอมรรัตน์ พร้ิงเพราะ 116 5 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762002

63 นางกองจ่าย แสงสาร 54 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762003

64 นายยุทธนา จันทาค า 43 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762004

65 นางสาวรุจิรา ทองสุข 167 10 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6762005

66 นางสาวสุพัตรา ตุ้มค า 41 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762006

67 นายเดชา เขียวลา 51 13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 6762007

68 นางสาววิมล พิมพ์เสนา 21 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762008

69 นางปราณี เมืองเกิด 53/7 6 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6762009

70 นางสาวประภาพรรณ บุญสมจิตร์ 221 1 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 7162001



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)
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ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

71 นางสาวสุกัญญา ปานเกิด 121 1 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 7162002

72 นายจีรศักด์ิ ยังสอน 988/17 2 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 7162003

73 นายเสกสรรค์ บุญเสน 43/14 2 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 7162004

74 นายสุรชัย ผาภูมิอรุณ 15/4 8 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 7162005

75 นางพิมพิลา อินตรา 15/10 10 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 7162006

76 นายประสาท แสนสุข 9/1 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062001

77 นายสมบัติ เส้นตรง 195/1 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062002

78 นายหวัน สรวมศิริ 16/1 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062003

79 นายสมคิด ตะนนท์ 57/1 3 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 2062004

80 นายสมภพ แม่มณี 71 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062005

81 นายธรรมสิษฐ์ ศรีพรหม 85 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062006

82 นายชัชวาล เจตพล 12 8 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062007

83 นายวิวัฒน์ ชะนะภัย 79 12 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 2062008

84 นายสนธิ ปานแสงทอง 183/7 15 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062009



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

85 นายสมาน กุยกาย 116 15 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062010

86 นายวันชัย ทีรุณ 33 10 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062011

87 นายสมาน ซุนซา 183/5 15 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 2062012

88 นายธงชัย แสนสุข 12 3 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 2062013

89 นายสมาน สวัสด์ิเฉลิม 27 2 กระแชง สามโคก ปทุมธานี 1362001

90 นายบรรชา ชมเพลินใจ 17/31 - บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1362002

91 นายพรทวี ชมเพลินใจ 24/4 - บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1362003

92 นายบุญเรือง เสาวรส 80 11 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562001

93 นายเกรียงไกร พิมพ์สอน 4 5 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562002

94 นายค า แก่นปล่ัง 113 4 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562003

95 นายวิโรจน์ เทียมเสมอ 189 7 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562004

96 นายโอภาส วชิระไพโรจน์ 600 12 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562005

97 นายเกรียงไกร เสนน้อย 125 1 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 2562006

98 นายจ าเริญ เจียมตน 7 5 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 2162001



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

99 นายปรีชา อุตมเลิศ 3/2 1 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 2162002

100 นายสันติ เอี๊ยะคนอง 106 4 ซ าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง 2162003

101 นายนพรุจ สุทธิสถิตย์ 28/3 1 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 2162004

102 นายเสกสันต์ ตะเพียนทอง 128 1 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 2162005

103 นายธเนศ รักระเบียบ 9 7 กระแสร์บน แกลง ระยอง 2162006

104 นายอภิชัย หมั่นดีภักด์ิ 6 4 ซ าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง 2162007

105 นายธานี สุทธิสถิตย์ 13/2 1 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 2162008

106 นายอุทัย สืบศรี 81 15 ค าเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 2162009

107 นายทนงศักด์ิ บุตตัสสะ 49 9 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2162010

108 นายอ านวย ศิริจันทร์ 86 7 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 2162011

109 นางสาวสมจิตร บุญช่วย 205/18 3 แกลง เมืองระยอง ระยอง 2162012

110 นายเฉลิมชัย ประกอบเกื้อ 197/1 5 ชากพง แกลง ระยอง 2162013

111 นายอิทธิพล ประกอบเกื้อ 36/1 3 ชากพง แกลง ระยอง 2162014

112 นายอุทัย อังคะเวที 96 1 ชากพง แกลง ระยอง 2162015



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

113 นางปราณี สังข์สุวรรณ์ 1/3 2 ชากพง แกลง ระยอง 2162016

114 นายมานพ เจริญวงศ์ 111/1 9 ทางเกวียน แกลง ระยอง 2162017

115 นายวินัย ทองสุข 89/2 1 ชากพง แกลง ระยอง 2162018

116 นางสาวยุพา อาจิณ 91/3 2 ชากพง แกลง ระยอง 2162019

117 นายราชันย์ เติมต่อ 91/3 2 ชากพง แกลง ระยอง 2162020

118 นายพิพัฒพงษ์ ภูษา 45/2 6 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 7062001

119 นายชวน ชาวนางฟาง 59/2 6 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 7062002

120 นายประนอม อาจคงหาญ 26 11 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 7062003

121 นายสงวน ท ากินดี 21 1 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 1662001

122 นายพรศักด์ิ ตะรุสะ 71 2 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 1662002

123 นายสุริยา ทองเอม 84 2 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 1662003

124 นายอเนก บุตรโชติ 4 2 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 1662004

125 นายบุญชิต พันธ์แตง 62 6 ระบ า ลายสัก อุทัยธานี 6162001

126 นายทิวาศักด์ิ ทวนขุนทด 325 6 ระบ า ลายสัก อุทัยธานี 6162002



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

127 นายมนฑล บุญเงิน 179 6 ระบ า ลายสัก อุทัยธานี 6162003

128 นายบุญเชิด พนมเวช 206 6 ระบ า ลายสัก อุทัยธานี 6162004

129 นายวิเชียร กันอ่ า 52 6 ระบ า ลายสัก อุทัยธานี 5162005

130 นายสมนึก พาสังข์ 19 4 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662001

131 นายประจวบ ชนะชัย 40/4 2 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662002

132 นายสามิตร์ ดีธรรม 130/3 16 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662003

133 นายคมสัน สมพอง 31 1 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662004

134 นายโชคอนันต์ พันธมุย 46 6 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662005

135 นายจ านงค์ ไชยวงค์ 102/1 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662006

136 นายเลไล ศรีมาวงค์ 389 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662007

137 นายประภัย เอื้อเฟือ้ 70 6 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662008

138 นายวิรัตน์ สุขนาแซง 153/1 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662009

139 นายสมชาย ภูต้ัน 207 6 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662010

140 นายสุคนธ์ สวงโท 153 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662011



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

141 นายพันธกร บุญวิเศษจินดา 404 2 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662012

142 นายสมพร ภูต้ัน 135/2 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662013

143 นายมนัส สามารถกิจ 136 1 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 3662014

144 นายนิยม สร้อยเหล้า 14 3 กุดกุง ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 3562001

145 นายส าเนียง ทาระตา 37 3 กุดกุง ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 3562002

146 นายชันฟาร์ จันทรลุทิน 30 2 นาหม้อม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 3762001

147 นายประคอง จูมทอง 26 2 นาหม้อม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 3762002

148 นายประพันธ์ เป็กเตปิน 95 8 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 3462001

149 นายณรงค์ สีเสม 130 8 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 3462002

150 นายวิเชียร แสงกล้า 31 2 หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี 3462003

151 นายพงศพัศก์ จอมขวัญ 57 3 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462004

152 นายนิยม ศรีจันทร์ 234 3 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462005

153 นายพรวิชิต อ่อนสะอาด 51 1 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462006

154 นายสุนี พลศรี 97 1 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462007



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

155 นายชาลี วงศ์ตรี 176 4 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462008

156 นายผลทวี ภาคสุโพธ์ 76 4 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3462009

157 นายมะลา ภูรี 133 3 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 4662001

158 นายบุญเลิศ ภูสีเงิน 64 3 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 4662002

159 นายสันติ บุญไสย 175 2 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4662003

160 นายสุรัจ พรมค ามูล 35 2 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4662004

161 นายเกตุ ชัยพิมูล 51 4 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4662005

162 นายเสกสรร ขันอาสา 102 1 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4662006

163 นายฤทธิ ์ภูรี 101 3 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 4662007

164 นายทวี ภูต้อม 60 3 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 4662008

165 นายเสถียร ศรีชัยโย 76 4 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 4462001

166 นายสุวัฒน์ แสงลาดบุตร 18 2 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 4462002

167 นายวิชัย ศรีเศษนาม 197 6 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 4462003

168 นายใครศรี คงเจริญ 149 8 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 4762001



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

169 นายสมศักด์ิ ชิดปราง 55 8 สามัคคีพัฒนา อากาศอ านวย สกลนคร 4762002

170 นายประสบ ว่องไว 181 6 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 4762003

171 นายเสง่ียม หลาบโพธิ 180 6 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 4762004

172 นายสุกรณ์ เพ็งทอง 83 10 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 3862001

173 นายสิงห์ อุปะเสน 199 6 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 3862002

174 นายวิบูลย์ สมบูรณ์ 18/1 8 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4062001

175 นายประสิทธิ ์สุขษาเกษ 8 8 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4062002

176 นายค าปน โสเก่าข่า 64 8 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4062003

177 นายน้อย มาสอน 100 8 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4062004

178 นายก้าน สุขสงคราม 14 8 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4062005

179 นางสาวมยุริน มะโนศิลป์ 110 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962001

180 นายสมจิตร ไชยศรี 206 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962002

181 นายวิระ วาระนุช 203 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962003

182 นายไพสุวรรณ เสนามนตรี 84 4 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 3962004



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

183 นางสาวหอมจันทร์ สิงห์เหิน 108 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962005

184 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทามะณี 164 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962006

185 นางสาวอนงค์รัตน์ แก้วโยธา 104 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962007

186 นางทิพปภา ปาหนองโปร่ง 22 5 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู 3962008

187 นายสมยศ แพงยอด 90 1 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 3162001

188 นายล าพวน สมนางรอง 249 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 3162002

189 นายสนิท โยธะสิงห์ 408/1 8 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 3162003

190 นายพิภพ สงครามพล 26 6 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 3262001

191 นายสุรศักด์ิ ยืนยาว 56 17 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 3262002

192 นายสุพรรณ เพชรนาม 31/1 4 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 3262003

193 นายโยธิน กว้างขวาง 161 8 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 3262004

194 นายมาลัย กรัญญิรัตน์ 15 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 2362001

195 นางไพรัตน์ เพ่งจินดา 15 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 2362002

196 นายณัฐพฤทธ์ อุปเวช 2/2 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 2362003



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

197 นางสาวชมพูนุช หล้าที 129/26 4 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 2362004

198 นางสาวอุไรพร ประสิทธินาวา 29/2 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 2362005

199 นางสาวอรษา คุณละ 11/12 1 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 2362006

200 นางขวัญจิต ภารพันธ์ 24/5 4 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 2362007

201 นายมรสุม นุชโสภณ 98 1 น้ าเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 2362008

202 นายปรีชา รักแดง 105/5 5 หนองโสน เมืองตราด ตราด 2362009

203 นายจามร บุญชู 13/3 1 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 2362010

204 นายชัยณรงค์ เพ่งจินดา 45/4 5 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 2362011

205 นายสรศักด์ิ อานามวัฒน์ 177 1 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 2362012

206 นายไวพจน์ บุญนาค 260/2 1 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 2362013

207 นายวสันต์ บุญทรัพย์ 257/1 2 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 2362014

208 นายประพัฒน์ ก่อเจริญ 111 1 บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 7462001

209 นางสาวธิภาภรณ์ วงษ์สวรรค์ 47/7 9 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 7462002

210 นางสาวณัฐยา เพ็ชรยืนยง 155 4 บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 7462003



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

211 นางกีรติกา ดีศิริ 12/23 4 บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 7462004

212 นายฉันทภณ พิพัฒน์ธีรโชติ 77/6 6 บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 7462005

213 นายปรีชา ชาวปากน้ า 235/5/7 4 บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 7462006

214 นายวิษณุ พูลศรี 83 5 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 7662001

215 นายยุทธพงศ์ นิ่มน้อย 69 5 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 7662002

216 นายโสภณ ปานพันธ์ 59/1 4 แหลมผักเบีย้ บ้านแหลม เพชรบุรี 7662003

217 นายมานิตย์ เมืองงาม 19/8 5 ปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7762001

218 นายโกศล จิตรจ าลอง 221/2 3 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7762002

219 นายจิรศักด์ิ มีฤทธิ์ 280/1 3 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7762003

220 นายธีระนันท์ จันทรสม 5 2 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 7762004

221 นายธวัชชัย เชื้อชะเอม 106/5 10 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 7762005

222 นายนิวัติ ธัญญะชาติ 2/4 7 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี 2262001

223 นายอุบล เขียวหวาน 8/35 9 ทุง่เบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 2262002

224 นายสมนึก สุวรรณรัตน์ 60/1 2 ปากน้ าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 2262003



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

225 นายไพริน โอฬารไพบูลย์ 84 2 บางชัน ขลุง จันทบุรี 2262004

226 นายศักด์ิแสน ศิริบุญ 92 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162001

227 นายนุกูล แดงถาวร 25 4 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162002

228 นายสุชาติ เจริญพงค์ 165 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162003

229 นายพูลศักด์ิ ส าโรง 54 2 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 1162004

230 นายธนันชัย ศิริบุญ 520 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162005

231 นายเกริกเกียรติ เกษมธีระสมบูรณ์ 15 - ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162006

232 นายสมชาย เร็มศรีงาม 88 8 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 1162007

233 นายสมชาย เลิศมงคลสมุทร 21/2 4 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 1162008

234 นายนิรันดร์ ศรวันเพ็ญ 15 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162009

235 นายชัยวัฒน์ สมโภชน์ 302/226 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162010

236 นายประสิทธิ ์นิลรัตน์ 31 6 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1162011

237 นายอะหมัด เหล็มมะ 85/14 1 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 9062001

238 นายสุอีป หมัดอาหลี 88/2 1 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 9062002



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

239 นายไพรบูรณ์ ลุนพิลา 190/6 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 9062003

240 นางสายฝน ลุนพิลา 190/6 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 9062004

241 นายอับดุลเราะห์มาน มะเซ็ง 42/1 11 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 9662001

242 นายรุสลัน อาแว 58 11 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 9662002

243 นายการียา เจะซือแม 2/41 - บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 9662003

244 นายแฟนดี มะเด็ง 330/3 1 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 9662004

245 นายเจ๊ะหรง ทองดี 98/2 8 บ้านกลาง ปานาเระ ปัตตานี 9462001

246 นายมะลุตฟี มะนุ 97/4 8 บ้านกลาง ปานาเระ ปัตตานี 9462002

247 นายพลฤทธิ ์กรุณกิจ 7/26 - สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 9462003

248 นายธนา มานพับ 81 2 ปากพูน เมืองนครศรธรรมราช นครศรีธรรมราช 8062001

249 นายถนอม เลขสม 44/2 4 ปากพูน เมืองนครศรธรรมราช นครศรีธรรมราช 8062002

250 นายประชา พวงมณี 42/5 4 ปากพูน เมืองนครศรธรรมราช นครศรีธรรมราช 8062003

251 นายราเชษฐ โต๊ะสาร 59/3 ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 8062004

252 นายวิรัช โต๊ะหมาด 11/1 6 ท่าศาลา ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 8062005



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

253 นายอดิศักด์ิ โต๊ะอิแต 147/2 5 ท่าศาลา ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 8062006

254 นายเพชรัตน์ ชูจันทร์ 41/1 4 ปากพูน เมืองนครศรธรรมราช นครศรีธรรมราช 8062007

255 นายจ านอง รุ่งเรือง 12 5 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 8462001

256 นายสมนึก สมสุข 46/7 7 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 8462002

257 นายชาญชัย ทองมาก 40/1 4 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 8462003

258 นายอครินทร์ อุทมสกุลรัตน์ 36 7 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 8462004

259 นายวิราช หนูทอง 24 9 ก้าวเจริญ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 8462005

260 นายสมเกียรติ มาฮาวี 15/3 4 ปากน้ า เมืองระนอง ระนอง 8562001

261 นายสมชาย คุณอาจ 9/2 4 ปากน้ า เมืองระนอง ระนอง 8562002

262 นายจันทร์ รอดพล 89 5 หงาว เมืองระนอง ระนอง 8562003

263 นายสมชาย สุขแสง 93/34 5 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 8362001

264 นายเกษม หาญทะเล 104 4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 8162001

265 นายทัศธยา ช้างน้ า 299 3 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 8162002

266 นายจิระศักด์ิ แต้มต่อผล 5/20 4 ทุง่มะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 8262001



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

267 นายชุมพล ปิน่แก้ว 9/10 2 ทุง่มะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 8262002

268 นายประสานตร์ ภุมรินทร์ 52/9 2 ทุง่มะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 8262003

269 นายปราโมทย์ มีลือ 143 2 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง 9262001

270 นายประกิจ พิทักษ์กาญจน์ 12/3 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262002

271 นายจรัล หนูช่วย 13/3 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262003

272 นายสมญา หัตถสุวรรณ์ 76/13 2 วังวน กันตัง ตรัง 9262004

273 นายณัชพล บุญเรือง 78/1 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262005

274 นายธงชัย ซ้อนซ่ี 12/10 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262006

275 นายนิคม ซ้อนซ่ี 71 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262007

276 นางงอุมาภรณ์ ศรีบุตราช 12/10 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262008

277 นางเล้ียน ทองชู 3/1 3 กันตังใต้ กันตัง ตรัง 9262009

278 นางนัยนา หนูช่วย 13/3 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262010

279 นางสาวชนนิกานต์ หนูช่วย 18/4 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262011

280 นางสาวนฤนาท ทองชู 12/5 1 วังวน กันตัง ตรัง 9262012



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

281 นายวารี นุ้ยตีเตบ 148 3 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล 9162001

282 นายสมบูรณ์ ส าสู 270 2 ปากน้ า ละงู สตูล 9162002

283 นายสุธรรม ลังเมือง 376 6 ปากน้ า ละงู สตูล 9162003

284 นายช านาญ เมืองปลอด 17/2 3 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 8462006

285 นายพันลพ บ ารุงภักด์ิ 7 4 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 8462007

286 นายสามารถ สร้างทองดี 128 4 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 8462008

287 นายณรงค์ ช่วยเพ็ง 47 2 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 8462009

288 นายวสันต์ พัฒนกุล 105/1 1 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 8462010

289 นายไชยันต์ จันทวงษ์ 78 1 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 8462011

290 นายวิชาญ สุขอนันต์ 78 1 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 8462012

291 นายวิริยะ ชุมทอง 6 4 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 8462013

292 นายสมเกียรติ ชนะ 127 5 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 8462014

293 นางกาญจนา รักมาก 20 2 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 8462015

294 นางเพ็ญพะโยม นิลบุญ 712/2 4 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 8462016



เลขที่ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชรีำยชื่อบุคคลผู้ไดร้ับกำรแตง่ตั้งเป็น ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำสั่งกรมประมง ที ่  751  /2562 ลงวันที ่  17   กันยำยน พ.ศ.2562

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ เลขประตวั ชปพ.

ประมง

295 นายธงชัย ชูวารี 129 5 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 8462017

296 นายบุญเสริม อักษรชู 30/1 5 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 9362001

297 นายสราวุฒิ แสงประดับ 225 8 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 9362002

298 นายบุญเทียน แสงแก้ว 220 8 ล าป า เมืองพัทลุง พัทลุง 9362003

299 นายปวิช ขาวสุวรรณ 84 15 นาพญา หลังสวน ชุมพร 8662001

300 นายประเสริฐ พงศ์มุขสุวรรณ 33 18 นาพญา หลังสวน ชุมพร 8662002

301 นายอวยชัย สุวรรณยอด 76 15 นาพญา หลังสวน ชุมพร 8662003

302 นายอรุณ สุวรรณยอด 76 15 นาพญา หลังสวน ชุมพร 8662004

303 นายสมพงศ์ เทีย่งมณี 53 5 นาพญา หลังสวน ชุมพร 8662005


