
หน้าที ่1

1 นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง 0922729555

2 นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 0827006203

3 นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ า กรมประมง 0813017556

4 นายวิชาญ บุญทวี นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 025620545

5 นางปภาดา ศิริสวัสด์ิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0850630171

6 นางรินทร์ลภัส ศรีพุธสมบูรณ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0631921515

7 นายนิรุต มูลมงคล นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0877099670

8 น.ส.ประภาพร แก้วมะ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ กองแผนงาน 0922624675

9 นางดารัตน์ อภัยบริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 0851562632

10 น.ส.ธนวันต์ เอี๊ยวพานิช นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ กองแผนงาน 025620586

11 น.ส.ลภัสรดา วงศ์ใหญ่ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ กองแผนงาน 0911988054

12 น.ส.สุวดี ศรีพิพัฒน์เจริญ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ กองแผนงาน 0894453314

13 น.ส.ปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ  กองแผนงาน 025613911 

14 นายสุทัศ ปุยอรุณ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (ลูกจ้างประจ า) กองแผนงาน 0942439256

15 น.ส.มารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0618842023

16 นายปริณ อัตตะสาระ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0955214422

17 น.ส.ลลิตา พวงมณี นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ กองแผนงาน 0909606003

18 น.ส.เสาวลักษณ์ สายแก้ว เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 025613911

19 น.ส.ปรารถนา อยู่คะเชนทร์ เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 025620586

20 นายสิริวุฒิ ชาวหญ้าแพรก พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองแผนงาน 0895250779

21 นายเชาว์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0655082754

22 นายทวีชัย ธนธานี หวัหน้ากลุ่มโครงการพระราชด าริในเขตพืน้ทีท่ัว่ไป กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0634744601

23 นายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0845456555

24 นายปรีชา พาชื่นใจ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0813046257

25 นางพัชรินทร์ ซ่ือสกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0815598093

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง



หน้าที ่2

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

26 นายไมตรี พละเจริญ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0955483418

27 นายวัชรกร นิยมรส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0815545256

28 นายธนพันธ์ วิจิตร์วงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0870879858

29 นายสรายุทธ กรจนารัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0812062254

30 น.ส.แสงเสริม แก้วดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0865226484

31 น.ส.สจี หอมทัว่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0833999491

32 น.ส.ปฐณีย์ พูลกล่ิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0871684588

33 น.ส.จิตสุภา ดวงแจ่มใส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0959508912

34 นายฉัตรเฉลิม กล่ันกล่ิน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0876498219

35 นายเจตนา โตทัยยะ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0803695325

36 นายด ารงค์ศักด์ิ ยิ้มสงวน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0623595926

37 นายอมรเทพ ค าไฮ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0813558880

38 นายสุทิน แสงชา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0969498535

39 น.ส.วิภา สิงห์โต นักวชิาการโสตทัศนูปกรณ์ (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0818530597

40 น.ส.บุศรินทร์ พรหมมะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0897776635

41 น.ส.สุกัลยา บุญวิเศษ เจ้าพนักงานคอมพวิเตอร์ (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0920250050

42 นายอดิศร ก าเนิดกาญจน์ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0954465553

43 ว่าทีร้่อยตรีเธียรชัย ตรีสุวรรณ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0945537108

44 น.ส.กุลวดี ร้ิวแดง นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0873796383

45 นายศศิพงศ์ ศิริเชียงพิณ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0947956352

46 น.ส.ภัทรียา บุญทองอ่อน นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0805792796

47 น.ส.สกุณา วังไทย นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0926686319

48 น.ส.วีรนุช ค าแคล้ว นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0854689284

49 น.ส.อาทิตยา ศุภวัชโรบล นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0863993813

50 น.ส.วริยา ทองเส้ง นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0873639587



หน้าที ่3

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

51 น.ส.ธนาภรณ์ คมสันต์ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0962701242

52 น.ส.ศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0914027495

53 นางธนิษฐา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 0944916111

54 น.ส.ณัฐพร สนธิ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ 0865448837

55 น.ส.สุดาภรณ์ แจ่มปัญญา นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 0634749583

56 นางปราณี ก าลังเจริญ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 0890639251

57 น.ส.วิยรัตน์ จุฬจัมบก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 0909687917

58 น.ส.รุ่งอรุณ  ครองบุญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 0 2562 0548

59 นางอรวีร์ ชูรังสฤษด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 0816863739

60 น.ส.จรรยวัลลภ์ จุ้ยหนองเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 0890769889

61 นายณรงค์ จิตรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 025620548

62 นายมุจจรินทร์ ศิริสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 0980141168

63 นางจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 0851761359

64 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 0937894445

65 นายสุพัฒน์ ไพธิจิตร พนักงานธุรการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองการเจ้าหน้าที่ 0896968932

66 น.ส.เนาวรัตน์ พลโลก เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรม (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0632359562

67 น.ส.จิตรา บุญสุภาพ เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรม (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0642454196

68 นายมงคล อุ่มบางตลาด บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0869820760

69 น.ส.สุภาวดี ตรีภพศรีสกุล บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0867335222

70 นายธนวัต เรือนเงิน บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0801697046

71 น.ส.ยุกภาภรณ์ ทศพานนท์ เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0823318157

72 นางมยุรีย์ สุนทรธรรม ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง 0850706573

73 น.ส.จิตตรา อุดมเอนกลาภ หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป กองคลัง 0655028910

74 น.ส.อังคณา ผลเจริญ หวัหนา้กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 0655028851

75 นายณัฎฐพล  ค าวาง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กองคลัง 0626544525



หน้าที ่4

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

76 น.ส.วิภาวี  ทองใบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองคลัง 0898078443

77 น.ส.อมรรัตน์ อาวรธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 0891844578

78 น.ส.วณิดา ปิน่ชูทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 0815351878

79 น.ส.ณัณทรวดี จันทร์นาค เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองคลัง 0906043801

80 นางประวิณี  จิตต์สุวรรณ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองคลัง 0871142000

81 น.ส.อัจฉรา ลีนะวัต พนกังานการเงินและบญัชี ส 3 (ลูกจ้างประจ า) กองคลัง 0884907558

82 น.ส.นิตตยา จูด้วง นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0627375577

83 นางรัตนา ทับไทย นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0844519303

84 น.ส.ปาริกชาติ นันทิชารัตน์ นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) กองคลัง 0818214995

85 น.ส.ปรียวัลล์ิ เทียมหงษ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองคลัง 0877143937

86 นายจรณินท์ ดวงพร เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0991939988

87 นางจามรี  รักษ์บางแหลม นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0818165046

88 นายไกสฤษด์ิ พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0817359055

89 นายปัถฐพล  ประพฤติ นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0970166020

90 นางยุพดี ทองมี นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0868881714

91 นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0844599524

92 นางรัตนา ศาสตร์ไขแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0917752817

93 ว่าที ่ร.ต. กิติกร  จริยาคุณาพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0806061626

94 น.ส.รุจิรา ฉลอมประโคน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0826581345

95 นายวรัชญ์ สมสุขเจริญ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0860191122

96 น.ส.ทวินันท์ ดาบเงิน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0863569131

97 น.ส.จันทร์ฉาย โพดเฟือ่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0827648389

98 นายถิร รอดชีวิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0948615269

99 นายโสภณ บริเพ็ชร เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0915056832

100 นางฉันทนา ทัพเทพ เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจยัการผลิต 0639878656



หน้าที ่5

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

101 น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0638303728

102 น.ส.ทิราภรณ์ โยธะคง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0870935953

103 น.ส.จุฑารัตน์ คชเวช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0812717511

104 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอุบลวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0890229037

105 นายจิรวัฒน์ น้อยศิริ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0853368669

106 นายภาสกร ศิริพิพัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0802345332

107 น.ส.ชลธิชา ค าอยู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0890384677

108 น.ส.วิชุดา ค านิกร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0972473499

109 นายจิรวัฒน์ สมสมัคร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0982462356

110 นายสามารถ ค้ึมสูง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0861651377

111 นายวุฒิพงศ์  ต้ังถิรวาณิชย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0649794194

112 นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กองตรวจการประมง 0982599030

113 นายกนก เจ้าประสงค์ นายช่างกลเรือช านาญการ กองตรวจการประมง 0858129492

114 นางมนสิชา เอี่ยมข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองตรวจการประมง 0865647501

115 น.ส.รสจริน อ่อนสุทธิ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0892271178

116 น.ส.วัชรินทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0649693658

117 นางโอริศา ผุยพรม เจา้พนักงานส่ือสาร (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0817264838

118 นายอนุชา ก้อนแก้ว เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0814854649

119 นายวรวินทร์ ตูวิเชียร เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองตรวจการประมง 0894670859

120 น.ส.กมลวรรณ มานุจ า เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0994520324

121 นายนรินทร์ ศาสตร์ไขแสง เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0993233615

122 นางชนาฉัตร จิตรักษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0916984101

123 น.ส.สุพินดา จงสืบสุข นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0850648102

124 น.ส.นิศานาถ ตัณฑัยย์ นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0863089154

125 นางอุไร สืบสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0947268829



หน้าที ่6

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

126 น.ส.อรวรรณ กาญจนะ นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0892914018

127 น.ส.หัทยา ลีฬหสกุลชัย นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฎบิติัการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0876934149

128 น.ส.เกษรา อาสาสิงห์ นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฎบิติัการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0937253194

129 น.ส.วีรยา วงศ์กาฬสินธุ์ นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0870422252

130 น.ส.สายฝน มิ่งโอโล นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0927792131

131 น.ส.อรนภา พรมบุตร นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0849321578

132 น.ส.ประภาพรรณ เลิศสงคราม นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0879063401

133 น.ส.กัญญ์ภัชณัฏฐ์ ยิ่งงามแก้ว นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0837870580

134 น.ส.ณัฐนันท์ จริยานุวัฒน์ นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0811443699

135 นายธนัช  ศิริศึกษา นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0967763334

136 นางวรนุช ทองสุข เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0825432729

137 น.ส.แคทลียา โนภาศ เจา้พนกังานวทิยาศาตร์ (พนกังานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0935607018

138 น.ส.มนรวี พ่อค้า เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0633062884

139 นายสมศักด์ิ อับดุลเลาะ เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0860031243

140 นาย รัฐพงศ์ จันทร์เจริญ เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0815709025

141 น.ส.อธิชา พรมมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0943475601

142 น.ส. สุนีเมต หวานฉ่ า เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0915166442

143 น.ส.เสาวรส ใขยสาร เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0971825315

144 น.ส.เสาวรส นกแก้ว เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0896832142

145 นายจิรพัฒน์ พลายประเสริฐ พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0970953963

146 นางสุจิตรา วรรณพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0898142314

147 น.ส.วาสนา ค าชมภู นักวิชาการสถิติช านาญการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0817513061

148 น.ส.พิชญา อังศุเกียรติถาวร นักวิชาการสถิติช านาญการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0847582881

149 นางนวลจันทร์ คงคีรี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0873340444

150 นางประภาศรี พินิจชัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0865633826



หน้าที ่7

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

151 น.ส.มณีวรรณ ศรียานนท์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0832884689

152 น.ส.ฐิติมา เอียดแก้ว เศรษฐกรปฏิบัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0848552920

153 นายวินัย สามารถ พนักงานธุรการ ส 3 (ลูกจา้งประจ า) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0638258838

154 นายเอกชัย มาลัยศรี พนกังานธุรการ ส. 3 (ลูกจ้างประจ า) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0898290344

155 น.ส.พิมพ์วลัญช์ แสงใสแก้ว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0616151963

156 นายหัสดิน หุน่สุวรรณกุล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0888842044

157 นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0817538097

158 น.ส.จริยา จิวาภิบาลธนากิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0840072914

159 นางไอลดา อุดมศรี เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0869059289

160 นายราชรักษ์ มีรี เจา้หน้าทีส่ถติิ (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0802959761

161 น.ส.บุษกล ภูมิพิรัศชา เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง 0959931349

162 น.ส.สุวดี พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0633932153

163 นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0969155655

164 นายนราเดช สุขสมรัมภ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0959498156

165 นายชัยยพล มุขหิรัญพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0876639291

166 ว่าทีร้่อยตรีธันวา คงม่วง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0904098348

167 นายปรีชา โพธิท์อง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0899119286

168 น.ส.ธรารินทร์ วิทยพึง่ประจวบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0619745598

169 น.ส.กรรณิการ์ ปิน่ทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0951643559

170 น.ส.ปาจารี แจ้งประดิษฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0898034651

171 นางจุลารัตน์ แสงเทียน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0865671518

172 น.ส.ภาอภิภา แจ้งอนันต์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0932971559

173 นายเอกภาพ ส าเภาทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0886108513

174 น.ส.นิรชา อยู่เจริญ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 0854399652

175 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0818732607



หน้าที ่8

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

176 นายพัฒนพงศ์ ชูแสง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0634744314

177 น.ส.วิกานดา   พ่วงเจริญ นักวิชาการประมงช านาญการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0909810295

178 นายเชิดศักด์ิ ชูคง นักวิชาการประมงช านาญการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0971408801

179 น.ส.จริยา บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0858122219

180 นางพรรณวไล ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0915519890

181 น.ส.นันทวรรณ อนันต์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0633866086

182 น.ส.สุภาพร ทองทิพย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0936649422

183 น.ส.ประภัสสร เบ็ญพาด นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0955355113

184 นางขวัญฤทัย รัตเนตร เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0918540975

185 นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ 0992878132

186 นางเพชรรินทร์ วงค์ค าหล้า นักวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ กองประมงต่างประเทศ 0851118903

187 นายไชยรัตน์  บ ารุงสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0812654526

188 นายวรวุฒิ สุขเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0896293642

189 นายอังกูร ศรีวัฒนกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0972924691

190 น.ส.จุฑามาศ อักษรเมฆากุล นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0882944909

191 น.ส.ณฐมน สีสงค์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กองประมงต่างประเทศ 0872192798

192 นายวสันต์  หอมฟุงู นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0970155856

193 นายธนกร  ต้ังเจริญอารีย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0894149900

194 นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0818256425

195 น.ส.อรพรรณ ต้ังวิชัย นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0824537449

196 นายมโนมาตุ สวนแก้วมณี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0824781428

197 น.ส.มะลิฉัตร กล่ินพยอม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0840700045

198 นายธนพล ปัน้ดี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0854086012

199 น.ส.มุทุตา ขลังธรรมเนียม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0820731841

200 น.ส.ฐิติภัทร ช่วยชาติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0826522719 



หน้าที ่9

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

201 นายพิสิฐ วงศ์สง่าศรี นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130 - 45

202 นายสยาม เสริมทรัพย์ วิศวกรเคร่ืองกลช านาญการ กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

203 นายเพชรรัตน์ วงษ์จันฬา นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

204 นายวิชิตชัย วงษ์แจ้ง นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

205 น.ส.สุทธินี สีสังข์ นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

206 น.ส.วันวิสาข์ ยวงใย นกัวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

207 นายศรัณย์ โคตรมณี วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

208 น.ส.ปริศนา อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

209 นายปรีชา รัตนขันแสง พนักงานห้องปฏบิัติการ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

210 น.ส.อัจฉรา ใจสงัด นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

211 น.ส.สุธิษา อินทโชติ นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

212 น.ส.มานิดา แย้มสังข์ นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

213 น.ส.จามรี บุณยะวัน นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-46

214 น.ส.ศุภภัทรา พุม่เรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

215 นายกนิษฐ์ สุขโข ช่างไฟฟูา (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

216 นายสมปอง พิมขจร ช่างยนต์ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

217 นายกพิภัฎ ขาวลาภ พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

218 น.ส.เกศณี จันทร์เทีย่ง พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02-9406130-45

219 น.ส.อ้อมเดือน มีจุ้ย นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0860510922

220 นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0819235489

221 น.ส.วิสาขา ปุณยกนก นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0860196321

222 นางสุพัตรา แกล้วกสิกิจ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0824881469

223 นางอัญชลี นงค์นวล นักวิชาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0819151328

224 น.ส.อุไรวรรณ ช านาญเวช นักวิชาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0846539391

225 น.ส.นันทิชา สุรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0894802522



หน้าที ่10

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

226 นางวิไลวรรณ ช านาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0895524211

227 น.ส.จิณณรัตน์ ธนศิริกุลพงษ์ พนักงานธุรการ ส๔ (ลูกจ้างประจ า) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0930237605

228 น.ส.รุ่งนภา ชัยศรี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0866656355

229 ว่าทีร้่อยตรีหญิงกนกพร ทะกัน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0844814738

230 น.ส.สุรพิน คงอ้าย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0810217553

231 น.ส.ดวงพร ทองโปร่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0992185422

232 น.ส.จิตชญา ขมสวาท เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0852229210

233 น.ส.เกศสุดา แก้วนุช เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0881079918

234 น.ส.ยุพา ข ามิน พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0617683245

235 น.ส.สุภาภรณ์ ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0870974477

236 นายสมเกียรติ มิ่งขวัญตา พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0897044127

237 นางสุทธินี  ล้ิมธรรมมหิศร ผู้อ านวยการกองวจิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าชายฝ่ัง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0850700587

238 นายพุทธ  ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0618232027

239 น.ส.พรรณติยา  ใจอ่อน นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0929799641

240 น.ส.อัญชลี  ตันไชยฮะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 909096652

241 น.ส.สุเนตรา   บุตรธงชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 984647303

242 นายนิวรณ์  รัตนะ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0896934582

243 นายพร  บางเพ็ง พนักงานธุรการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0805982959

244 น.ส.มณีรัตน์ แซ่คู นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 875120328

245 น.ส.จรินทิพย์  ชาญนคร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0899709055

246 น.ส.กรรณิภา   มีล่าม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 898784269

247 น.ส.สายสุพิน  ใจยัง เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0935354224

248 นางอารี  อุชชิน เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0995323408

249 น.ส.ฉวีวรรณ  พฤกษาชาติ เจ้าหนา้ที่การเงินและบญัชี (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0835554765

250 นางสัมฤทธิ ์ หันพันตู พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0928628525



หน้าที ่11

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

251 น.ส.รุ่งพร มณีเอี่ยม พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0850424574

252 นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพฒันาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0937307527

253 นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0850706589

254 นาวาโทพรชัย สิงหบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองมือประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0814579306

255 เรือเอกพิทักษ์ ใจดี นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0929915199

256 เรือโทบรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0815543707

257 นายเริงฤทธิ ์จิระสถิตย์ นายช่างกลเรือช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0897674626

258 น.ส.พิทยารัตน์ สุขสุเดช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0949264095

259 เรือเอกสุธานี สุมะนังกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0811975036

260 น.ส.ศรัญญา ขันก าเหนิด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0814353933

261 นางนิรุชา อุดมวงค์ยนต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0851244719

262 นายณัฐพงศ์ พลายเถื่อน นักเดินเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0875003748

263 นายปิยวัชร สวัสดิภาพ นักเดินเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0982588966

264 นายณัฐดนัย เครือประเสริฐ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 023950222

265 นายกัมปนาท ศรีทับทิม นายช่างกลเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0865225262

266 นายวิริยะ มหาเรือนจันทร์ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0847521738

267 นายวรวุฒิ ศิริเรืองชัย นายช่างกลเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0909867876

268 น.ส.สมพิศ ประสงค์เงิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0851788244

269 นายสิทธิโชค ศักด์ิศรีวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0865365164

270 นายราชวัตร หาญบัวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0821090060

271 นายเอกฤกษ์ ดอกรัก พนักงานธุรการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0852434124

272 นายเชวง เครือวัลย์ สหโภชน์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0812596904

273 นายเสริม ใหม่ยะ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4 (ลูกจา้งประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0955977899

274 นายอดุลย์ ใจหนัก นายทา้ยเรือกลชายทะเล ชั้น3 (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0896643154

275 นายพงศ์สิน เพิม่มณีรัตน์ พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนกั ช1 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0859976327



หน้าที ่12

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

276 นางอุมาพร แก้วมณี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0863769535

277 นายภูวภัทร อี๊ธงชัย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0876751406

278 น.ส.กาญจนา ประสมทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0970456770

279 น.ส.จิตรา จิตต์รักธรรม เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0968804964

280 นางจิราภรณ์ ขันติพงษ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0896849974

281 น.ส.ศราพร หุน่สวน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0838533385

282 น.ส.ณัฎทพัทธ์ หม่องศิริ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0830164164

283 น.ส.จิรัชชญานันท์ อินทรีย์ เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0972691495

284 นายชลภัทร ลันตัน กะลาสี (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0841064328

285 นายมนตรี รัตนกฤตยากุล พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกล (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0892051581

286 นายสง่า ลีสง่า ผู้อ านวยการกองวจิยัและพัฒนาประมงน้ าจดื กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0947939955

287 นายนิพนธ์ จินดารัตน์ หวัหน้ากลุ่มบรูณะแหล่งน้ าเพือ่การประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0812854912

288 นายนิกร กันคุ้ม หวัหนา้หนว่ยบรูณะแหล่งน้ าเพือ่การประมงพิจิตร กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0892314569

289 นายบุญทอม ชุติฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ าเพื่อการประมงตาก กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0850535591

290 นายอินตา ถาแดง หวัหน้าหน่วยบรูณะแหล่งน้ าเพื่อการประมงเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0892711494

291 นายธรรมนูญ เบ้าหล่อเพชร หวัหนา้หนว่ยบรูณะแหล่งน้ าเพือ่การประมงชัยภมูิ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0817896814

292 นายธรรมฤทธิ ์วนิชเรืองชัย หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ าเพื่อการประมงอบุลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0863923344

293 นายรังสรรค์ ถิรอัปสรกุล หวัหนา้หนว่ยขุดลอกและก าจัดวัชพืชบงึบอระเพ็ด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0895667562

294 นายชูสง่า ศิริสิทธิ์ หวัหนา้หนว่ยขุดลอกและก าจัดวัชพืชกว๊านพะเยา กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0818825332

295 นายเฉลิมชัย ดวงมณี หัวหน้าหน่วยขดุลอกและก าจดัวชัพืชหนองหาร กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0910532213

296 น.ส.อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0891612561

297 น.ส.พรพรรณ พุม่พวง นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0897907335

298 น.ส.ธนิชยา แก้วค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0872963855

299 นายเฉลย รักสุข นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0813791415

300 นายณัฐพงษ์ ดวงปิก นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0816057772



หน้าที ่13

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

301 นายชนัตธาม โศธินบวรกฤต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0952614266

302 น.ส.ชัญญ์ณะนิษฐา สิงห์ครุธ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0876485982

303 นางสุกัญญา อุ่นตาดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0898289654

304 น.ส.รัตนา ยุติธรรม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0922567055

305 นายประมวล เอี่ยมอาภรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0861121650

306 น.ส.จีรวรรณ เชื้อเจ็ดองค์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0910348792

307 นายดิเรกฤทธิ ์บุญยิ่ง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0847152726

308 นายพิชิต นนทวงษา นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0878536602

309 นายปกรณ์ พรมนนท์ พนักงานธุรการ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0860363203

310 นายณรงค์ จันทรแสง พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดหนัก ช2 (ลูกจง้ประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0892728985

311 นายชยจิต ดีกระจ่าง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0892401154

312 น.ส.ประภาพร กล่ าโทก นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0873257121

313 นายเกรียงไกร แสงจันทร์ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0875548996

314 นายวิวัฒน์ แม้นปาน พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0806850955

315 นางสุญาณี ชัยชนะกสิกรรม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0968980877

316 นายสถาพร ชื่นใจ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0915525834

317 นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพนัธุกรรมสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0816888766

318 นายชัยติศักด์ิ บริบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0869735849

319 น.ส.อาริยฐาพร  พิฐศญาธรณ์ พนักงานพิมพ์ ส4 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0955610505

320 นายสุรินทร์ อภิรักษ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0892344778

321 นายบุญฤทธิ ์ ภมรประเสริฐ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0890086405

322 น.ส.วราภรณ์ โคจร นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0917370390

323 น.ส.ฉัตรสุดา แย้มแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0861201097

324 นายไวพจน์ ใจปทุม พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0915457569

325 น.ส.รจนา  ทะลิหาญ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0819564678



หน้าที ่14

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

326 นายสุภาพ บุญชู พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0814810933

327 นายเกษดา  อินธิแสน พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0989762542

328 นายสมพร รุ่งก าเนิดวงศ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0901787447

329 น.ส.นรินทรา บุญเขื่อง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0982523901

330 น.ส.ชนกภัทร อัฑฒ์ตระกูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0845198405

331 น.ส.ธณสรชนก ศักด์ิสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0614469393

332 น.ส.ศศิพร สุขพญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0966852868

333 นางแสงเดือน บุญปัน้ พนักงานธุรการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0965836725

334 นายสันติ ปานนุสา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0891049600

335 นางวันเพ็ญ ช่วยสกุล เจ้าพนกังานประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0951219216

336 นางละเอียด เครือจันทร์ เจา้พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0946471001

337 นายเชา เดชฤทธิ์ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0814571170

338 นางคมคาย ลาวัณยวุฒิ หัวหน้ากลุ่มวิจยัและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0894536737

339 นางดาราวรรณ ยุทธยงค์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0837126222

340 น.ส.อุบลรัตน์ ล้ิมทิพย์สุนทร นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0951509904

341 น.ส.อรทัย ช่วงโชติ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0617149788

342 น.ส.อังคณา กรุ่นทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0655492426

343 นายวิชัย ชโลมกลาง พนักงานธุรการ ส.3 (ลูกจา้งประจ า) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0814981877

344 น.ส.นิศาชล พิมพ์ลา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0982720690

345 นางสุกันญา แก่นจันทร์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0845419096

346 นายสุพรินทร์ ชมภูมิ่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0895553695

347 นายพีระวัฒน์ วุฒิพศินกิจ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0843410707

348 นางขวัญเรือน ใจอยู่ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0947714184

349 น.ส.สายรุ้ง เวียงสีมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0808036993

350 น.ส.นันทิยา พูลสวัสด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0614696294



หน้าที ่15

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

351 นายอนุพงศ์ วีระกูล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0864063939

352 นายสิริวิทย์ เสมสวัสด์ิ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฎบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0635166488

353 น.ส.ฐานมาศ ใจลาด นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0988250515

354 น.ส.มัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0817756235

355 น.ส.ชันษา สมวงศ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0959266454

356 นายประพัทธ์ ประณิธานนท์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0634466473

357 นายเหรียญชัย วรรณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0952527354

358 นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0615499836

359 นายทรงสัณฑ์ สุรเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0955041745

360 น.ส.สมลักษณ์ ขุนจันทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0830224502

361 นายอนุชา พงษ์พัฒนะ นกัวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ ส านักงานเลขานุการกรม 0815335872

362 นายสาคร  ไหมคง นายช่างไฟฟูาอาวุโส ส านักงานเลขานุการกรม 0628752395

363 นายไพบูลย์ ดวงงาม นายช่างโยธาอาวุโส ส านักงานเลขานุการกรม 0896748746

364 น.ส.จารุวรรณ ลักษณะเกียรติ บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 0988326775

365 นางสุนทรี แสงแสน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0882480854

366 นายสากล เพชรน้อย เจ้าพนักงานส่ือสารช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0897470567

367 นายบัญชา สุภาราญ เจ้าพนักงานส่ือสารช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0894374674

368 นางอัญชลี กระจ่างพัตร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0819245402

369 นายสุมล พินพังงา นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0819015690

370 นายไพรัชช์ ศรีแก้วช่วง นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0830643724

371 นางสุนิสา พินพังงา นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0819085690

372 นายสัมพันธ์ พะปะเสน นายช่างไฟฟูาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0911907748

373 นายเทพฤทธิ ์มากล้น นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0859590202

374 นายวสุวัฒน์ โพธิราช นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0817396744

375 นายรฐชัย งุ้นทอง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0870813868
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ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่1
วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562

ณ ห้องประชมุ 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดรีังสิต กรุงเทพมหานคร 
รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.

กรมประมง

376 นายจิระภัทร์ จริงจิตร เจา้พนกังานหอ้งสมุดปฏบิติังาน ส านักงานเลขานุการกรม 0657724186

377 นายรัชชกิตต์ิ เรืองเพชร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0873644655

378 นายอลงกรณ์  ครพิรุณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0899319449

379 นายทองเมือง สีดา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ช2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0878186433

380 นายวินัย แสงดี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ช2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0898869212

381 นายพรชัย วัฒนา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ช2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0865456753

382 นายสุวรรณ สุวัฒโน พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ช2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0815027868

383 น.ส.นาตยา แก้วศิริ พนักงานธุรการ ส4 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0917936996

384 นายสมโภชน์ อิงคนินันท์ ช่างไฟฟูา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0840212964

385 นายณัฐวุฒิ มั่นอีนัง เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0841142421

386 นางจุฑามาส ศรีเหรัญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0894065094

387 นางจิรวรรณ แจ่มแจ้ง เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0846570018

388 น.ส.สิริกร แสงนุ่ม พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0879828523

389 น.ส.อภิญญา  พรรษา เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0836651444

390 นางนันฑ์นภัส เขมิกาธร เจ้าพนักงานคอมพวิเตอร์ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0818597824

391 น.ส.ณัฐกานต์ แก้วเกิด เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0917306283

392 นายณภัทร แสงจันทร์ ช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0917073311

393 น.ส.กฤษณา  เผ่านาค พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0867715506

394 นายเจริญ รอดอินทร์ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0989301191

395 นางนภาพร วงค์ศักด์ิ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0805510299

396 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 0868499570

397 นายอัครชัย แพรกทอง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 0840153571

398 น.ส.สุกานดา แก้วโต เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 0895473947

399 น.ส.รุ่งทิพย์ พรมพิลา เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 0909699447

400 นางนฤมล ราชกิจ พนกังานผู้ชว่ยประมง (พนกังานราชการ) ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 0860130339


