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   ๘ 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์   ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนลำปาว   ตำบลลำ
คลอง   อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อตั้งขึ้นเม่ือ ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยโดยกรมประมงและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  โดยมีคณะกรรมาธิการพัฒนาลุ ่มแม่น้ำโขง ( Interim 
Mekong Committee)  เป็นผู้ประสานงาน  ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่า  ฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างลำปาว  
(Lam Pao Pilot Freshwater Fish Farm) 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้มีแผนการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง  โดยมีแผนที่จะก่อสร้างเขื่อนผามองเพื่อปิดกั้นแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว  
ซึ่งการก่อสร้างเข่ือนนี้  อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ  เนื่องจากตัวเขื่อนอาจปิดกั้นเส้นทางการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการวางไข่ของปลาบาง
ชนิด  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  ได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี้  จึงหาวิธีทดแทนผลผลิต
สัตว์น้ำที่จะลดลง  โดยพยายามส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยใช้
น้ำจากชลประทานที่ได้รับจากเขื่อนผามอง  และด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  จึงได้
วางแผนจัดตั้งโครงการฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างใน  ๔  ประเทศ  ที่เป็นสมาชิก  คือ  ประเทศไทย  ประเทศ
ลาว  ประเทศเขมร  และประเทศเวียดนาม  โดยร่วมมือกับรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นหลัก 

ในประเทศไทย  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงปลา
ตัวอย่างตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๙  และรัฐบาลไทยได้รับหลักการในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยง
ปลาตัวอย่างในประเทศไทยเมื ่อวันที ่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๑  โดยมอบหมายให้ กรมประมงเป็น
ผู้ดำเนินการ กรมประมงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดหาสถานที่ตั้งโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการได้
ตกลงเลือกสถานที่บริเวณเขตชลประทานเขื่อนลำปาว  ต.ลำคลอง  อ.เมือง     จ.กาฬสินธุ์    มีเนื้อที่
ประมาณ  ๓๐๐  ไร่  เป็นที่จัดตั้งโครงการเลี้ยงปลาตัวอย่างในประเทศไทย 

หลังจากได้มีการสำรวจและวางแผนการก่อสร้างแล้ว  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงได้
เปิดประมูลก่อสร้างโครงการฯ  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๔  โดยมีการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  บ่อปลาขนาด  ๐.๕  ไร่    จำนวน ๒๑  บ่อ 
๒.  บ่อปลาขนาด  ๑.๐  ไร่    จำนวน ๒๔  บ่อ 
๓.  บ่อปลาขนาด  ๒.๐  ไร่    จำนวน ๑๖  บ่อ 
๔.  บ่อปลาขนาด  ๖.๐  ไร่    จำนวน  ๘   บ่อ 
๕.  อ่างเก็บน้ำขนาด ๑๒.๐  ไร่   จำนวน  ๑  อ่าง 
๖. ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ  เข้า – ออก 
๗. โรงเพาะฟักพันธุ์ปลาขนาด  ๒๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑  หลัง 

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา 
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รัฐบาลไทยได้สมทบทุน  เพื่อก่อสร้าง 
    ๑.  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๕ – ๖     จำนวน ๔  หลัง 

      ๒.  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๓ – ๔   จำนวน ๕  หลัง 
      ๓.  บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๑ – ๒   จำนวน ๔  หลัง 

๔. บ่อซีเมนต์  ขนาด  ๑๐  ตารางเมตร   จำนวน ๑๒  บ่อ 
๕. บ่อซีเมนต์  ขนาด  ๕๐  ตารางเมตร   จำนวน ๑๕  บ่อ 
๖. โรงผลิตอาหารปลา  ขนาด  ๖๕  ตารางเมตร  จำนวน ๑  หลัง 

พิธีเปิดการก่อสร้าง ได้กระทำขึ ้นเมื ่อวันที ่ ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  โดยมี  H.E. Dr. 
P.H.Hauben  เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี  และหลังจากได้
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕ และทำพิธีเปิดโครงการ
อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๒๕   โดยมี  H.E.Dr. P.H. Hauben   เอกอัครราชทูต
เนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย  และฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ และในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘  ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงได้ส่ง
มอบโครงการฯ ให้อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมประมงอย่างเป็นทางการต่อไป ไดป้รับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๕๔ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่ 10  กันยายน  2562 
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๑.  นายพินิจ  สีห์พิทักษ์เกียรติ  พ.ย. ๒๕๒๓ – ธ.ค. ๒๕๒๖ 
๒.  นายวัฒนะ  ลีลาภัทร   ธ.ค. ๒๕๒๖ – ก.ย. ๒๕๓๓ 
๓.  นายมาโนชญ์  เบญจกาญจน์  ก.ย. ๒๕๓๓ – ธ.ค. ๒๕๓๕ 
๔.  นายโชคชัย  ศุภศันสนีย์   ธ.ค. ๒๕๓๕ – พ.ย. ๒๕๔๒ 
๕.  นายเดชา  รอดระรัง   พ.ย. ๒๕๔๒ – ม.ค. ๒๕๔๖ 
๖.  นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี  ม.ค. ๒๕๔๖ – ส.ค. ๒๕๔๗ 
๗.  นายสุทัศน์   เผือกจีน   ส.ค. ๒๕๔๗ – ม.ค. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
๑.  นายสุทัศน์   เผือกจีน   ม.ค. ๒๕๕๔ – ต.ค. ๒๕๕๕ 
๒.  นายสมพงษ์  การเพิ่ม   ม.ค. ๒๕๕๖ – ก.ค. ๒๕๕๙ 
๓.  นายจารึก     นาชัยเพ่ิม   ก.ค. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯ 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการศูนย์ฯ 
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ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ หมายเหตุ 

๑๕๘๑ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วท.บ.(สัตวศาสตร์)ประมง,กศ.ม.
(ชีววิทยา) 

ย้ายมาปฏิบัติงาน 
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ 

๑๕๘๖ น.ส.เพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

วท.บ.(ชีววิทยาประมง)  

๑๕๘๐ นางณัฐภรณ์   สุราช เจ้าพนักงานธุรการ  
ชำนาญงาน 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  

๑๕๘๗ นางกฤษณา  เขามีทอง เจ้าพนักงานประมง  
ปฏิบัติงาน 

วท.บ.(ประมง) ย้ายไปปฏิบัติงาน 
ประมงจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 ๓๑  ส.ค. ๒๕๕๙ 

๑๗๒๑ น.ส.ฐิติมา  สีอองโคตร นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง) ย้ายมาปฏิบัติงาน 
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ 

๑๕๘๗ น.ส.ศิรินุช  วะสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง  
ปฏิบัติงาน 

วท.บ.(ประมง) ย้ายมาปฏิบัติงาน 
 ๘   ก.ย. ๒๕๕๙ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลงั ปี ๒๕๖๐ 

ข้าราชการ  
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ลูกจ้างประจำ ปี ๒๕๕๘    มี รายนามดังนี้  
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ หมาย
เหตุ 

๑๘๑๒ นายนพดล  คนขยัน   ช่างเครื่องเรือ ช.๒ มัธยมศกึษาปีที่ ๓   
๑๘๑๓ นายธงชัย  ใจถวิล   พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๑๕ นายสมาน  ยลถวิล   พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  
๑๘๑๘ นายปฐมพงษ์  พวงจินดา   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๑๙ นายยุทธนา  ชาชุมวงศ์   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖  
๑๘๒๐ นายสรรเพ็ชร์  เพ็งพิศาล   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๒๗ นายประยูร  สินอ่อน   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๒๘ นายทองใส  บุญจรัล   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  
๑๘๒๙ นายบุญเฮียน  ภูมิพระบุ   พนักงานสถานที ่บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  
๑๘๓๒ นายสุปัญ  เวียงเทิ่ง   พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจำ  
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ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
พนักงานราชการ                      กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
๑. นายศุภชัย  บุตโลบล นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  
๒. นางสาวจารุวรรณ  สีมา นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  
๓. นายมนตรี     อำมะพะ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส. (เกษตรกรรม)  
๔. นายอดุลย์   จ๋ายเจรญิ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส. (เกษตรกรรม)  

กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
๑. นางสาวอรวรรณ   บุญจรัล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. (การบัญชี)  
๒. นายคำ   บุญเอื้อ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๓. นายแฉล้ม   ถนอมภักด ี พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๔. นายประมวล   ภูมิพระบ ุ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๕. นางอังคณา   บุญเกต ุ พนักงานผู้ช่วยประมง มศ.๓  
๖. นายปานทอง   ชาดี พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๗. นายชารี    ภูน้ำย้อย พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๘. นายสุรยิัน   บุญจรลั พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย  
๙. นายอดิศักดิ์   คำสมจิตร พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  

๑๐. นายพิทักษณ์   บุญเสนาะ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๑๑. นายพุทธา   พรรสินตระ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย  

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุส์ัตว์น้ำอื่นๆ 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
๑. นายสมควร    บุญจรลั คนงานประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๒. นายบุญเพ็ง   อ่ิมสง่า คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๔  
๓. นายพิสิทธ์ิ   ศรีพนา คนงานประมง ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)  
๔. นายรุ้งพร   สียาฤทธิ ์ คนงานประมง ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)  
๕. นางละอองดาว  ชาชุมวงศ์ คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
๖. นางวัฒนา  ภูน้ำย้อย คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
๗. นายก้องหล้า  แข็งขยัน คนงานประมง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)  

งานจ้างเหมาบริการ 
๑. นายสราวุธ  จันทรสมบตั ิ นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  

๒. น.ส.ณัฐพร   ทวาศร ี ปฏิบัติงานด้านบัญชี ปวส. (การบัญชี)  
๓. น.ส.ปิยพร  เหล่าก้อนคำ ปฏิบัติงานธุรการ ปวส. (การบัญชี)  
๔. นายธนกฤต  อุบลเวช พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
๕. นางอมรศรี  คนขยัน แม่บ้าน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๖. นายณรินทร์  ฉายถวิล งานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น  
๗. นายบุญมี  คำสมจติร คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๘. นายจิตติชัย  เพ็งพิศาล คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว   



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

   ๑๔ 

 
 

 
 
 

 
 

 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ หมายเหตุ 

๑๕๘๑ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วท.บ.(สัตวศาสตร์)ประมง,กศ.ม.
(ชีววิทยา) 

 

๑๕๘๖ น.ส.เพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

วท.บ.(ชีววิทยาประมง)  

๑๕๘๐ นางณัฐภรณ์   สุราช เจ้าพนักงานธุรการ  
ชำนาญงาน 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  

๑๗๒๑ น.ส.ฐิติมา  สีอองโคตร นักวิชาการประมง 
ปฏิบัติการ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง)  

๑๕๘๗ น.ส.ศิรินุช  วะสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง  
ปฏิบัติงาน 

วท.บ.(ประมง) ย้ายไปจังหวดั
มหาสารคาม 
25 ก.ค. 2561 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลงั ปี ๒๕๖๑ 

ข้าราชการ  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

   ๑๕ 

 
 
 

ลูกจ้างประจำ ปี ๒๕๕๘    มี รายนามดังนี้  
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ หมาย
เหตุ 

๑๘๑๓ นายธงชัย  ใจถวิล   พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๑๙ นายยุทธนา  ชาชุมวงศ์   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖  
๑๘๒๐ นายสรรเพ็ชร์  เพ็งพิศาล   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๒๗ นายประยูร  สินอ่อน   พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑๘๒๙ นายบุญเฮียน  ภูมิพระบุ   พนักงานสถานที ่บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  
๑๘๓๒ นายสุปัญ  เวียงเทิ่ง   พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจำ  



รายงานประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสนิธุ์  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดื  กรมประมง 

   ๑๖ 

 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
พนักงานราชการ                      กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
๑. นายศุภชัย  บุตโลบล นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  
๒. นางสาวจารุวรรณ  สีมา นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  
๓. นายมนตรี     อำมะพะ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส. (เกษตรกรรม)  
๔. นายอดุลย์   จ๋ายเจรญิ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส. (เกษตรกรรม)  

กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 
๑. นางสาวอรวรรณ   บุญจรัล เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส. (การบัญชี)  
๒. นายคำ   บุญเอื้อ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๓. นายแฉล้ม   ถนอมภักด ี พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๔. นายประมวล   ภูมิพระบ ุ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๕. นางอังคณา   บุญเกต ุ พนักงานผู้ช่วยประมง มศ.๓  
๖. นายปานทอง   ชาดี พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๗. นายชารี    ภูน้ำย้อย พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๘. นายสุรยิัน   บุญจรลั พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย  
๙. นายอดิศักดิ์   คำสมจิตร พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  

๑๐. นายพิทักษณ์   บุญเสนาะ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๑๑. นายพุทธา   พรรสินตระ พนักงานผู้ช่วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย  

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุส์ัตว์น้ำอื่นๆ 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
๑. นายสมควร    บุญจรลั คนงานประมง มัธยมศึกษาตอนต้น  
๒. นายบุญเพ็ง   อ่ิมสง่า คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๔  
๓. นายพิสิทธ์ิ   ศรีพนา คนงานประมง ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)  
๔. นายรุ้งพร   สียาฤทธิ ์ คนงานประมง ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม)  
๕. นางละอองดาว  ชาชุมวงศ์ คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
๖. นางวัฒนา  ภูน้ำย้อย คนงานประมง ประถมศึกษาปีท่ี ๖  
๗. นายก้องหล้า  แข็งขยัน คนงานประมง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)  

งานจ้างเหมาบริการ 
๑. นายสราวุธ  จันทรสมบตั ิ นักวิชาการประมง วท.บ. (ประมง)  

๒. น.ส.ณัฐพร   ทวาศร ี ปฏิบัติงานด้านบัญชี ปวส. (การบัญชี)  
๓. น.ส.วรารัตน ์ บุญเอื้อ ปฏิบัติงานธุรการ ปวส. (การบัญชี)  
๔. นายธนกฤต  อุบลเวช พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
๕. นางอมรศรี  คนขยัน แม่บ้าน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๖. นายณรินทร์  ฉายถวิล งานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น  
๗. นายบุญมี  คำสมจติร คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
๘. นายจิตติชัย  เพ็งพิศาล คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น  
 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว   


