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1 นายบญุญกร ภมูิดี 1 4 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พษิณุโลก 6563001

2 นายวชิัย ถาวรวงศ์ 183/2 4 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พษิณุโลก 6563002

3 นายเจริญ เนตรกุมาร 172/5 4 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พษิณุโลก 6563003

4 นายสิทธศัิกด์ิ ชมภู 56/2 5 ทา่หลวง เมืองพจิิตร พจิิตร 6663001

5 นางสาวน ้าค้าง หมวกอินทร์ 9809 5 ทา่หลวง เมืองพจิิตร พจิิตร 6663002

6 นายชยพล ทบัทมิ 23/1 4 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6063001

7 นายสมควร ทองเปี่ยม 67/1 5 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6063002

8 นายนพดล พลูทะจิตร 52 6 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6063003

9 นางสาวจ้านงค์ สุทธมิงคล 67/1 5 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6063004

10 นายภานุพงษ ์ทองเนียม 45/2 8 ทบักฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ 6063005

11 นางรัชชประภา ค้าผัด 105 4 บา้นโปง่ งาว ล้าปาง 5263001

12 นางสมจิตร สายสืบ 107 4 บา้นโปง่ งาว ล้าปาง 5263002

13 นายภาณุพงษ ์สายสืบ 112 4 บา้นโปง่ งาว ล้าปาง 5263003

14 นายจรัญ ทบัประดิษฐ์ 81 5 ปา่มะม่วง เมือง ตาก 6363001

15 นายสุริยา ขัตตา 113 4 บา้นตาล ฮอด เชียงใหม่ 5063001

16 นายวชิัย โพธิ 121 8 บา้นตาล ฮอด เชียงใหม่ 5063002

17 นายมนต์ชัย แสนสัจจะ 142 8 บา้นตาล ฮอด เชียงใหม่ 5063003

18 นายสาคร สมพงษ์ 151 9 บา้นธิ บา้นธิ ล้าพนู 5163001

19 นายสมพล ปั๋นเมืองคน 3/3 10 มะเขือแจ้ เมือง ล้าพนู 5163002

20 นายแก้ว ปั๋นเมืองคน 3/4 10 มะเขือแจ้ เมือง ล้าพนู 5163003

21 นายสุกรี พงษอ์มร 29/1 9 บา้นใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1463001

22 นายวนิัด ดีประเสริฐ 2/1 1 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1463002

23 นายชะเอม อรรถารส 6/1 9 บา้นใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1463003

24 นายธนิต นัยสถิตย์ 38 2 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1463004

25 นายฉาบ เอี่ยมเส็ง 81/1 8 บา้นใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1463005

เลขประจ ำตัว 
ชปพ.ประมง

บัญชีรำยช่ือบุคคลผู้ได้รับกำรแต่งต้ังเป็น ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี (ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำส่ังกรมประมง ท่ี   244  /2563 ลงวันท่ี  23  มีนำคม พ.ศ. 2563

ท่ี ช่ือ - สกุล
ท่ีอยู่



เลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

เลขประจ ำตัว 
ชปพ.ประมง

บัญชีรำยช่ือบุคคลผู้ได้รับกำรแต่งต้ังเป็น ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี (ชปพ.ประมง)

แนบท้ำยค ำส่ังกรมประมง ท่ี   244  /2563 ลงวันท่ี  23  มีนำคม พ.ศ. 2563

ท่ี ช่ือ - สกุล
ท่ีอยู่

26 นายสมพร พว่งยิ่ง 29/3 1 บา้นปอ้ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1463006

27 นายกิติศักด์ิ ชาวเชียงยืน 86 3 บา้นใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1463007

28 นายกู้เกียรติ ศรีทอง 39/2 1 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1463008

29 นายแหลม เสนศิริ 52/4 6 โคกสลุง พฒันานิคม ลพบรีุ 1663001

30 นายพยอม เอื อสลุง 196 7 โคกสลุง พฒันานิคม ลพบรีุ 1663002

31 นายประดิษฐ์ วงศ์สิงหโ์ต 26 8 ละหาน จัตุรัส ชัยภมูิ 3663001

32 นายมานะ โชติจันทร์ 162 1 หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภมูิ 3663002

33 นายสันติ ค้าพรม 99 6 หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภมูิ 3663003

34 นายโสภณ เชื อกลาง 94 11 วศิิษฐ์ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ 3863001

35 นายชานยุธ บตุรจันทร์ 64 10 โนนสมบรูณ์ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ 3863002

36 นายสวา่ง เทยีบไธสง 211 2 นาไน พรรณนานิคม สกลนคร 4763001

37 นายสุพศิ มาลัย 181 10 ทรายมูล พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 3463001

38 นายณรงค์ศักด์ิ หาริวร 108 8 สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 3463002

39 นายพงษศั์กด์ิ จันทร์เวยีง 111 8 สวา่ง สวา่งวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 3463003

40 นางค้าฟอง ศรีจันทร์ 234 5 โนนกาหลง พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 3463004

41 นางสาวรลิศษา ลาบยิ่ง 33 3 โนนกาหลง พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 3463005

42 นางสาวพชัรี แก้วค้า 44 3 โนนกาหลง พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 3463006

43 นายคราม เร่ืองสุข 139/2 13 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 3263001

44 นายวรัิตน์ อุ่นมี 255 9 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 3263002

45 นางวเิชียร นามพทุธา 57 2 นาหวา้ ภเูวยีง ขอนแก่น 4063001

46 นางสาวนันทวนั หล้าสีดา 115 2 นาหวา้ ภเูวยีง ขอนแก่น 4063002

47 นางหอมจันทร์ ก้อมมังกร 42 2 นาหวา้ ภเูวยีง ขอนแก่น 4063003

48 นายอ้าพล ภนูิคม 11 9 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4663001

49 นายวนั ไชยสาร 27 9 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4663002

50 นายหนูจันทร์ ทานาริด 138 4 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 4663003
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