
ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ตน้สังกัด

1 นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม รบก.
2 น.ส.ธญัภสัสร์ ขจรกล่ินมาลา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สลก.

3 นางธนิษฐา ศรีวชิัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กกจ.

4 นางปรางค์มณี นิรามัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กกจ.

5 น.ส.อัชจิมา ถนิมพาสน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กกจ.

6 นางเครือวลัย์ สุรัตนเมธากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กกจ.

7 นายสกล ล้ิมสวสัด์ิ ช่างเคร่ืองเรือ 3 (ลูกจ้างประจ า) กตป.

8 นายธน พูลทจิตร ช่างเคร่ืองเรือ 2 (ลูกจ้างประจ า) กตป.

9 นายวรพจน์ เวยีงเกตุ พนักงานห้องปฏบิัติการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กตส.

10 น.ส.ผัดแก้ว อ้อยหวาน พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กตส.

11 น.ส.วริษฐา บันไดเพชร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กผง.

12 นายไวยพจน์ เครือเสน่ห์ นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ กพช.

13 นายศิลาดล ชาสุวรรณ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน กพช.

14 นายดนัย ทาสวสัด์ิ พนักงานห้องปฏบิัติการ ส4 (ลูกจ้างประจ า) กอส.

15 น.ส.ดวงใจ ทาสวสัด์ิ พนักงานห้องปฏบิัติการ ส4 (ลูกจ้างประจ า) กอส.

16 นางศรีโสภา โยธาสมุทร พนักงานธรุการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กอส.

17 นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ กพท.

18 นายปัญญา ศิลา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก ช2 (ลูกจ้างประจ า) กปจ.

19 นายชาตรี ทองขาว พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจ า) กปจ.

20 นายประภทัธ ์เวทประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กปจ.

21 นายมงคล แซ่โค้ว พนักงานทั่วไป บ2 กปจ.

22 นายประมวล แป๊ะอุ้ย ช่างเคร่ืองยนต์ ช2 กปจ.

23 นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปก.

24 นายจาตุรนต์ ชัมพาลี เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สปก.

25 นางศิวมิล ติรณะรัต เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สปก.

26 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สปก.

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะเลกาซ่ี รเิวอรแ์คว รสีอรท์ จังหวัดกาญจนบุร ีและจังหวัดราชบุรี
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27 นางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.

28 นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวดัเชียงราย สนง.ปจ.
เชียงราย

29 นายศุภธชั ด าค า เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สนง.ปจ.
นครราชสีมา

30 นายพรชัย ทับบุญมี เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สนง.ปจ.
นครสวรรค์

31 นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวดัปทุมธานี สนง.ปจ.
ปทุมธานี

32 นายธวชั ศรีวรีะชัย ประมงจังหวดัล าพูน สนง.ปจ.
ล าพูน

33 นางสมพร จันทะพรม เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สนง.ปจ.
สกลนคร

34 น.ส.สุพลี เพ็งพุ่ม ประมงจังหวดัสุโขทัย สนง.ปจ.
สุโขทัย

35 นางณัชชา นาคเทศานนท์ เจ้าพนักงานประมงอาวโุส สนง.ปจ.
สุรินทร์

36 นางเพ็ญพิมล รวกีิตติวฒัน์ เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส สนง.ปจ.
สุรินทร์

37 นายอนันต์ เหล่าแช่ม ประมงจังหวดัอุทัยธานี สนง.ปจ.
อุทัยธานี

38 นายธริาช อินทุใส ประมงจังหวดัจันทบุรี สนง.ปจ.
จันทบุรี

หมายเหต ุ: รถบสัเดนิทางออกจากกรมประมง เวลา 08.00 น.


