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1 น.ส.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง กรมประมง 0850706466
2 นายจุฬ  สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 0850706498
3 นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 0864789595
4 นางมาลินี สมิทธิฤ์ทธี ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 0859112038
5 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0835407848
6 เรือเอกจิรัฏฐ์ เนื่องแสง นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0818011873
7 นายเอกรัฐ วงษ์เขียว นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0892783311
8 น.ส.สาวิตรี ยาวะโนภาส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0855692624
9 น.ส.กัญญารัตน์ วรประโยชน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0875658287
10 น.ส.อรวรรณ เอกสุวรรณ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส4 (ลูกจา้งประจ า) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0860087330
11 นายไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0909843818
12 น.ส.ปาริชาต พลายจันทร์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0621347784
13 น.ส.กชกร ลาวัลย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0831953592
14 น.ส.วิภาวี ศรีสุนทร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0840764282
15 นายจิรเดช วุฒิเวชช์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถา่ยสัตวน์้ า 0875687385
16 นางสมหมาย คลังพหล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 0888742263
17 นางกุหลาบ ดวงรัศมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กลุ่มตรวจสอบภายใน 0968029600
18 นางวีระพร สุขสมจิตร นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0846480890
19 น.ส.ธัญดา สอนศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0972279259
20 น.ส.กรดา ศักดานุวงศ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 0851114428
21 น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมปัจจัย นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 0850706499
22 น.ส.นทีชา วิชัยดิษฐ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 0861035383
23 นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 0922246860
24 นายทวี  คงแดง นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0819940399
25 นายจิรัฎฐ์ พงษ์บุตร นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0919307769
26 นายนิพงษ์ เขมิกาธร นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0818742931
27 นายประสิทธิ ์ เตียสุวรรณ์ นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0897612984
28 นางศิริพันธุ ์ วรรณภินพงศ์ นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0890571747
29 น.ส.ศิริขวัญ ศรีเส้ง นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0862931415
30 น.ส.ญาณีษา อ่วมยงค์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0895044442

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่2
วันจันทร์ที ่11 กุมภาพันธ์ 2562

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

กรมประมง

เบอร์โทรศัพท์สังกัดที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
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31 น.ส.วันดี ด้วงทอง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0957786399
32 น.ส.อรทัย โรจน์เรืองนนท์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0880068653
33 นายไกร มะโน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม 0867934969
34 นายภูวนารถ  เพชรรอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0829528549
35 ว่าที ่ร.ต.นาวิน  ขมสวัสด์ิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0863002586
36 นายนิคม  มีศิริพันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม 0828796515
37 นายน้อย ข้ามสาม พนักงานพิมพ์แบบ ส3 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0894143280
38 นายเอนก นิจจอหอ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0899592158
39 นายสุเทพ สุขแสน พนักงานสถานที ่บ2 (ลูกจ้างประจ า) ส านักงานเลขานุการกรม 0800733325
40 นางภัทราพร วัฒนาสันติพงศ์ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0896944517
41 น.ส.สมใจ กล่องแก้ว เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี (พนกังานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0869796898
42 น.ส.ยุพเรศ ค าผาสุข เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0625623935
43 น.ส.สุธีรา ปิยะพันธ์ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0896777634
44 นางสุภาวดี ไพรวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0957020825
45 นายทยา เปียพึง่ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0876815066
46 นายธีรพล ศรีหมอก นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0838813468
47 นายวินัย  ธารีศัพท์ นายช่างก่อสร้าง (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0867849920
48 นายชานนท์ วิเศษศิริ นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0944085174
49 นายเกรียงศักด์ิ กล้ายิ่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0830266614
50 นายก าพล นวลมณี นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0970162591
51 น.ส.สุปราณี  สวัสด์ิรักษ์ นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0958497838
52 นายจตุรภัทร คูณลาภ ช่างส าราจ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0616017834
53 น.ส.นลิน นาคทองดี ช่างโยธา (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0909736895
54 นายสมโภช รัดเสริฐ นายช่างเคร่ืองยนต์ (พนักงานราชการ) ส านักงานเลขานุการกรม 0824743767
55 น.ส.ปนัดดา เส่ียงบุญ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0887260283
56 นายณัฐวุฒิ วัฒนะบูรณาพันธ์ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0855610698
57 น.ส.อัมพรพรรณ ขุนชาตรี นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0872333717
58 น.ส.วัลค์ุวดี พลไชย นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0849621232
59 นางรจิต วิเชียรฉาย นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0905939514
60 น.ส.นิธิอร เกิดศักด์ิ นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0863507670
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61 น.ส.อมรทิพย์ บุญรักษา นิติกร (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0828192179
62 น.ส.น้ าฝน เต็มสระน้อย เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป (พนกังานราชการ) กองกฎหมาย 0876496913
63 น.ส.สมจิตร์ ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0818701219
64 น.ส.จุฑารัตน์ จันทรวิวัฒน์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองกฎหมาย 0809827706
65 นายเดชา ปรัชญารัตน์ นิติกรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 0896784622
66 น.ส.อนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 0613535192
67 น.ส.ประภัสสร  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 3414
68 นางวราภรณ์ เก็บเงิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ 0820913487
69 นายตามสิทธิ รัตนศักด์ิภิญโญ นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 0971051680
70 น.ส.ปวีณา สราญนาค เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ 025620548
71 น.ส.วนาลี  เทียมไธสง บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0837959657
72 น.ส.กุพิชญ์สรา พิมพ์เถื่อน บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0619788514
73 น.ส.วิริยา โต๊ะหมัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0830119376
74 น.ส.สุภัสสรา เกื้อกาญจน์ บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0929852482
75 น.ส.สิริพร ปฏิวาโห เจ้าาหน้าทีฝึ่กอบรม (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0816783058
76 น.ส.ธัญวรัศมิ์ ฝ้ันพรมมินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0870157142
77 น.ส.สุภานี มณีเทศ เจา้หน้าทีว่ิเทศสัมพนัธ์ (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0898154479
78 นายอรรถสิทธิ ์ศรีสุนทร เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรม (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0834717839
79 น.ส.วนิดา สุดนิด เจ้าหน้าธุรการ (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0895013877
80 นางหทัยชนก  ตินนังวัฒนะ เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรม (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 025580230
81 น.ส.พิมลณัฏฐ์ เสือทรงศิล บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0858794541
82 น.ส.สุรีย์ จ าปาเงิน นิติกร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0819250475
83 นายอติเทพ ผลาศักด์ิ นิติกร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 0885090819
84 นายวสันต์ สถิตพงศ์สถาพร หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง 0655028861
85 น.ส.สริญญา เพือ่งฟุง้ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ กองคลัง 0655028914
86 นางปัจฉิมา มณีเอี่ยม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กองคลัง 0611029896
87 นายนราวุธ ศรีอนันต์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 0850460060
88 น.ส.บุษบงค์ วงศ์ษา เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองคลัง 0844808752
89 น.ส.จันทร์เพ็ญ ข าเลิศ เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองคลัง 0850226195
90 น.ส.ศิริมา กันหามล เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองคลัง 0871405479
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91 นางพัชรา  เกิดเดช พนักงานธุรการ ส 3 (ลูกจ้างประจ า) กองคลัง 0925276668
92 น.ส.เพ็ญนิภา แตงอ่อน นักวิชาการเงินและบญัชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0946845563
93 นางอรกัญญา อินดา นักวิชาการเงินและบญัชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0939499646
94 น.ส.พร จ้อยจี๊ด เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองคลัง 0970805991
95 นางสางกรพินธุ ์โสภาพล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองคลัง 0982077876
96 น.ส.ขจีรัตน์ อินทา เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฎบิติังาน กองคลัง 0854558955
97 น.ส.สุกัญญา ผลประเสริฐ เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองคลัง 0895424723
98 น.ส.น้ าค้าง ชอบใช้ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี (พนกังานราชการ) กองคลัง 0899262172
99 นายเกรียงไกร จิรปีติกุล นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0923934224
100 นายจิติวัฒนา เหล็งบ ารุง นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0911921215
101 นางสรินยา จันทโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0917728032
102 น.ส.จารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0895925143
103 น.ส.ณพัชนันท์ ทรงศรีเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0891667980
104 น.ส.นลินี อุ๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0945952262
105 น.ส.นุชชญา กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0625165149
106 น.ส.วรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0839169606
107 นายธีรยุทธ เกตเมือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0968355161
108 น.ส.วรรณิภา อินทร์สุข นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0811786768
109 นายปฏิพล แสไพศาล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0871069069
110 นางวราภรณ์ ต้นชาลี เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0990788369
111 น.ส.อารีวรรณ์ อ่อนสุทธิ เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0817355837
112 น.ส.สุวรรณี ทนุวงษ์ เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต 0972703135
113 นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0866101259
114 นายฉัตรวรุธ แสนทวีสุข นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0892801712
115 นายกฤษ เคียรประเสริฐ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0806265644
116 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธิกา เดชนครินทร์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0925704114
117 น.ส.ฉฎาภา เปรมกิจ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0832642965
118 น.ส.กนกอร มุนเนียม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0824976069
119 น.ส.เมธาณี  ไทยกล้า นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0818081811
120 นายกิจติภณ  ยตะโคตร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0909501221
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121 น.ส.ธนิดา ม่วงมีธัญพร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0869273660
122 น.ส.ถิรา นิมิตรโภคานันท์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0835423991
123 น.ส.พรแก้ว ภูมิเกษมศักด์ิ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0890297841
124 น.ส.สกุลรัตน์ ด้วงสุข นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0876266582
125 นายสุวรรณ ค าพลแสน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0867916540
126 นายณัฐดนัย ปานอ่ า นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0870437171
127 นางล าไพ อาจกล้า เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0896811366
128 นายชูทรัพย์ จ ามั่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0991023515
129 น.ส.ฐิตาภา อ่วมละออ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0940906876
130 น.ส.ธนิศร คังฆะ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0802428102
131 น.ส.จันทิพา แสงจ้อย พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0895293901
132 นายชัชชัย หุน่สุวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0819832105
133 นายไวพรต เขียวหวาน พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0811997904
134 นายสุเดชชาญ มีชูบท พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ 0894488232
135 นายถาวร ทันใจ ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง กองตรวจการประมง 0815850123
136 นายประสิทธิ ์ส่งสุข เจ้าพนักงานประมงอาวุโส กองตรวจการประมง 0862573921
137 นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส กองตรวจการประมง 0817195862
138 นายจิรวัฒน์ เพชรเรือนทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองตรวจการประมง 0890429318
139 นายมาโนช เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองตรวจการประมง 0959014946
140 นายวิรศักด์ิ รัตนบุรี ช่างเคร่ืองเรือ ช3 (ลูกจ้างประจ า) กองตรวจการประมง 0858129492
141 นายพฤฒ  ธีระวิชิตชัยนันท์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0825856773
142 นายธนาพล พัฒนไกร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0908702886
143 นายศักดา  ขอนแก่น เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0982598507
144 นายธนิสสร ร่ืนสุคนธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองตรวจการประมง 0982723763
145 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0632170812
146 น.ส.จริยา ภูเ่จริญ นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0962304324
147 น.ส.อัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0814977323
148 น.ส.จิราพร เพลินจิตต์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0836080979
149 น.ส.วษวรรณ สุวรรณรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0993932914
150 นายพรชัย เอี้ยวเล็ก นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0835953761



หนา้ที ่ 6 จาก 14

รายชื่อผู้เขา้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที ่2
วันจันทร์ที ่11 กุมภาพันธ์ 2562

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

กรมประมง

เบอร์โทรศัพท์สังกัดที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

151 นางชาลินี วงศ์ชนากูล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0867813242
152 นางอรทัย ไชยพิณ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0859955139
153 น.ส.ญาณีนุช โรจน์พนาวัน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0843269868
154 น.ส.ฉัตรดาว  เชยสมบัติ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0815729351
155 น.ส.เมธิกา เขียวมรกต นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0616211200
156 นางสมจิตร์ ศรีพลนอก นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0815131301
157 น.ส.รุ่งนถา ศรีสุข นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0859206501
158 นายวีระศักด์ิ งอยภูธร นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0971584383
159 นายวีรวัฒน์  ชูประดิษฐ์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0843446324
160 น.ส.พรพิรุณ ชุ่มจิตต์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0929933445
161 น.ส.นภัสกร นาควิโรจน์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0854295183 
162 น.ส.บุษบา แก้วบาง เจา้หน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0917759322
163 น.ส.สรัลพิมพ์ กุลนาจันขวัญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0924173636
164 น.ส.สุกัญญา วันเย็น เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0819112728
165 น.ส.สุนีย์ จันที พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0817723551
166 น.ส.อุทัย หอมกระชาย พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0941946137
167 นายวิศณุ เนื้อเย็น พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0838169203
168 นายสันติราษฎร์ แอบเนียม พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 0867027978
169 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อ านวยการกองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0850706472
170 นายสุธรรม ล่ิมพานิช นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0894408648
171 นายทรงพล เดชเสน่ห์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0634644036
172 น.ส.ณาตยา ศรีจันทึก เศรษฐกรช านาญการพิเศษ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0894578560
173 น.ส.ชมัยพร ชูงาน เศรษฐกรช านาญการพิเศษ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0897862270
174 นางเกวลิน หนูฤทธิ์ เศรษฐกรช านาญการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0867222146
175 น.ส.ประภาพรรณ จันมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0860243779
176 นางยุพา ท้าวศรีไสล เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0867725660
177 นางอโณทัย วงษ์น้อย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0891988554
178 นายปิติชาติ  ไชยเสนา เศรษฐกรปฏิบัติการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0982517011
179 นายสันต์  จันทร์อาจ พนักธุการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0814870856
180 น.ส.ดาริกา อินทรโยธา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0877010148
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181 น.ส.ผกามาศ ผดุงสุข เศรษฐกร (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0820222987
182 น.ส.วาสนา สบายเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0891267559
183 นางพวงชมภู ศรีวงศ์ตา พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0922639336
184 นายนพสิทธิ ์ฐานธนวิตพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 0876771518
185 นายผจงศักด์ิ วงษ์สง่า นักวิชาการประมงช านาญงานพิเศษ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0891102009
186 น.ส.ปัทมาพร พงษ์เจริญ นักวิชาการประมงช านาญการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0898964568
187 น.ส.ปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0868392317
188 น.ส.อทิตา ยอดพานิช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0953295914
189 น.ส.สุภวรรณ คล้ายมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0874783629
190 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนวิวัลย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0815711286
191 น.ส.จุฑามาศ ยศทองเจิม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0627161010
192 น.ส.สร้อยมาลา เกยงค์ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0867588703
193 นางสิวินีย์ กระต่ายทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0858462350
194 น.ส.พรศิริ ม่วงไทย เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี (พนักงานราชการ) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 0856765184
195 นางสุภารัตน์ ศรีสังข์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0848385308
196 นายอภิชาติ เพ็ชรมณี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0967969993
197 นายธรรมนูญ ตันชัชวาล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0846913966
198 นายพศวีร์  ล้ีละประเสริฐกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0864927490
199 น.ส.ปัณณฑัต แข็งแรง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0984078257
200 นายเมธัส รักศรี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0874788747
201 นายสุริยา แสงอุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0647755291
202 น.ส.ฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0960381632
203 นางวราภรณ์ สินปรุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0851167297
204 น.ส.เปมิกา สุรีย์ เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0830393340
205 น.ส.ชนกพลอย กนิษฐ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0899953524
206 นายณัฐภิพัฒน์ นาแหลม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0830466780
207 น.ส.ขวัญรวี ธนาคุณ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง 0911207069
208 นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองประมงต่างประเทศ 0954164777
209 น.ส.ปวันรัตน์ บัวโรย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0843612874
210 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0961959641
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211 น.ส.ณิชาภัทร ดิษยาพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ 0814456684
212 นายมานะ เรืองเถาะ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองประมงต่างประเทศ 0953468591
213 น.ส.ภิรมย์วรรณ โพธิแ์ก้ว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0944956682
214 น.ส.อีฟ หอมชื่น นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0952467516
215 น.ส.ณัฏฐณิชา เนตรจินดา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0819096448
216 น.ส.ธนัชชา นวลมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองประมงต่างประเทศ 0646476998
217 น.ส.วริษฐา บันไดเพชร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กองแผนงาน 025613911
218 นางขนิษฐา ภาณุทัต นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 025613911 
219 นางนฤมล  จันทรแสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 025613911
220 น.ส.วัชโรบล คณากุล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0892186067
221 น.ส.ปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0863416379
222 น.ส.วัลย์ลดา ธนประโยชน์ศักด์ิ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0916688556
223 น.ส.ประภัสสร มังคละกนก เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0819086689
224 น.ส.สวรส ลังกาค า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0819098743
225 น.ส.อนงค์ลักษณ์ มากผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0874187594
226 น.ส.นงเยาว์ เส้งวัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0837012214
227 น.ส.ศิริวรรณ ต้อมทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0968766638
228 น.ส.ชุติมา บัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0899291331
229 นายศิริวุฒิ บ ารุงชาติ พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานราชการ) กองแผนงาน 0875257567
230 น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0897339117
231 น.ส.บุณฑริกา ศิริ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0815998960
232 น.ส.เสาวภา วัชราภิรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0896879932
233 น.ส.เสาวณีย์ ทัพเล้ียง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0944823884
234 น.ส.พรประภา จึงแย้มปิน่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0863586774
235 น.ส.นิรมล อุปถัมภ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0649796989
236 นายวิทวัส แก้วดี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 0864148948
237 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองวจิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0850706479
238 น.ส.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยรีะบบการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0634740925
239 น.ส.อัมพุชนี นวลแสง นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0899690447
240 น.ส.เสาวมล ภูตีกา นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0843612393
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เบอร์โทรศัพท์สังกัดที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

241 น.ส.สราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0864191858
242 น.ส.สิรินภา จันทรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0629494694
243 น.ส.พิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0955981419
244 น.ส.ชมพูนุท พิทักษ์รัตนวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0851889938
245 น.ส.ธิดารัตน์ วงศ์นางาม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0836649353
246 น.ส.เกด์ิชบา ปิน่พา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0818286787
247 น.ส.ธมลวรรณ ระเวง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0867672554
248 นายปรีชา นทีมณฑล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0881230901
249 น.ส.เมธาวดี ไมอักรี นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0909769587
250 น.ส.วิสา บุญธรรม เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0844145965
251 นายวงศ์ระพี คงมณี เจา้พนักงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0868841191
252 นายกิตติศักด์ิ จินตะลัย เจ้าหน้าทีป่ระมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0800291227
253 นางธนัสสรณ์ กล่ินกล่ัน พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0863802798
254 นายแสน วิรุฬห์ประภากร พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 0816967620
255 น.ส.ศิริเพ็ญ สรรพสุข นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0879818907
256 นายพีรเดช ทับแก้ว เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0815813943
257 น.ส.มนัสชนก สุริโย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0863862620
258 น.ส.พิมพ์ชนก สุขใจ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0875935920
259 น.ส.ภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0927652645
260 น.ส.ยุพเรศ บานชื่น นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0970622820
261 น.ส.ธณัฏฐา รัตนกรัณฑ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0943546805
262 นายปิยะณัฐ ด าเล็ก นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0853573350
263 นายอภิเดช เพ็ชร์ทอง นักวิชาการเงินและบญัชี (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0922732569
264 น.ส.สีนวน จุลนันท์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0843436800
265 น.ส.ณัฏฐ์ณิชา จันทยา เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0896897928
266 นางนงนภัส เพชรหงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0957478697
267 นางสุวรรณา พลพยัคฆ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0850560923
268 น.ส.มยุรี เกตุสมบูรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 0868721163
269 น.ส.สุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

270 นายสุนทร ค าสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306
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271 น.ส.สิริรัตน์ จงฤทธิพร นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 0629194628
272 น.ส.วลัย คล่ีฉายา นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 0894935609
273 น.ส.รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 0814906060
274 น.ส.ระพีพรรณ สายแวว นักวชิาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

275 น.ส.อาภานวล ธนะศรีสุธารัตน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 0919900905
276 นายจิตติพร สาลิตุล พนักงานหอ้งปฏบิติัการ ส2 (ลูกจา้งประจ า) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

277 นายจ ารัส ทองสุข พนักงานหอ้งปฏบิติัการ ส3 (ลูกจา้งประจ า) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 0940626690
278 น.ส.วันดี แฝงเสียง นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

279 น.ส.พิมพ์ทิพย์ ภูวิโรจน์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

280 น.ส.สิริรักษ์ รังรักษ์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

281 น.ส.นันท์นภัส เนาวบุตร นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

282 น.ส.ญานิกา ปลอดภัย นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

283 น.ส.รัตธิชา เสมสมบุญ บุคลากร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 095-5800404
284 นางจารุวรรณ์ ชื่นชูใจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

285 นางสมมาศ ม่วงแช่ม เจ้าหน้าทีธุ่รการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

286 นางดวงจันทร์ กล่ินลอย พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 02940613045 ต่อ 4306

287 นายธนัช ศรีคุ้ม นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0854964559
288 นายบุญฤทธิ ์เจริญสมบัติ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0982851998
289 เรือโทสถาพร สว่างพักตร์ นักเดินเรือช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0854126283
290 นายภิรมย์ ปานประเสริฐ นายช่างกลเรือช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0623858493
291 นายนพดล ทรัพย์เรืองศรี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0866521083
292 นายก าพล จะเรียมพันธ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0638172565
293 นายอุทัย รักษาพล นายช่างโลหะช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0946584919
294 นายสกล เผียะผาบรัตนะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0971867057
295 นายนภัส มหาสวัสด์ิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0866935113
296 น.ส.นวพร เลิศอ านวยโชค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0894054433
297 นายศักดา อาบสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0991498402
298 นายอมรนันท์ วิระวัฒน์ เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0898392300
299 นายฐกฤต สิริสรานนท์ ช่างเคร่ืองเรือ ช3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0851941351
300 นายศิริศักด์ิ ช้างเแก้ว ช่างเคร่ืองเรือ ช3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0868833573
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301 นายสิทธิโชค ไพเราะ ช่างเคร่ืองเรือจักรยนต์ ชั้น3 (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0966128717
302 นายษรภักษ์ คงเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0870310212
303 นายอินทรีย์ บุญฤทธิ์ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0850663963
304 นายวันชัย แพะทอง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0910629956
305 น.ส.ชลธิชา ทิศรักษ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0970457858
306 น.ส.ธัญวรรณ แก้วงาม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0909675431
307 น.ส.นวภัทร คล้ายแจ่ม นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0862170610
308 น.ส.วีรยา ปุยะติ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0904105959
309 น.ส.อสมาภรณ์ จันทร์อาหาร นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0992847460
310 น.ส.พุทธิดา เชื้อทอง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0877379558
311 นายสุขสันต์ สุขเลิศ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0856861413
312 น.ส.วราภรณ์ จันทร์หลง เศรษฐกร (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0850559079
313 นายทวีศักด์ิ สัตยาธาร นายช่างศิลป์ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0818501623
314 นายประพล เกิดพุม่ ช่างไม้ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0830400247
315 นายธนงษ์ศักด์ิ อ่อนเสมอ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0891824992
316 น.ส.กชกร ยังบุญช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0899455926
317 น.ส.จิตติมา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0973599405
318 น.ส.สุภาวดี พงษ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0618616219
319 นายศุภเมฆ เพชรมณีชัยชนะ สหโภชน์ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0618248673
320 นายสิทธิพันธ์ ใจเทีย่ง กะลาสี (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 0649425765
321 นางสุวิมล ส่ีหิรัญวงษ์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0819591537
322 น.ส.ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0879549641
323 นายฎีกา รัตนช านอง นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0897941522
324 นางมณฑรฑ กากแก้ว นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0968121954
325 น.ส.สิริวรรณ สุขศรี นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0891776796
326 นางวิภาวี มะลิวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0983924541
327 น.ส.นปภัช พิมพ์นภัส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0909625498
328 น.ส.ทิพมาส ศรีสมบัติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0841477475
329 นายวิชมัย โสมจันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0859058507
330 นายศิริวุฒิ ขวัญดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0816192423
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331 นางทองค า พานุมาด พนักงานสถานที ่บ2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0825197656
332 นายชาตรี เครือเเก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0814383136
333 นายมานพ ทองนาค พนักงานประมงพื้นฐาน บ2 (ลูกจา้งประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0894469690
334 นายจรูญ มีกิริยา พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0890029428
335 นายสมควร ปรีชา พนักงานขับรถยนต์ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0897738794
336 น.ส.อรอนงค์ จันทะลือแสน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0862645049
337 น.ส.ปิยะนุช ธรรมวงศา เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0956047568
338 น.ส.ณัฏฐธัญรดา ศรีสุเพชรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0642715353
339 น.ส.สุจิตรา เสริฐสอน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0894863648
340 นายสุพัฒน์ ตูมโฮม เจ้าหน้าทีป่ระมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0817519867
341 น.ส.ศรัณรัตน์ จอมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0870284440
342 นายกรวิทย์ กระต่ายทอง พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0888385154
343 นายกรรษธร เรืองพงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0909585570
344 น.ส.สุภาภรณ์ สังเกตุ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0898573917
345 นายชาลี กิจเจริญ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0860955499
346 น.ส.สุธารัตน์ วรรณภักตร์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0867767911
347 นางจีระพรรณ จ ามั่น พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0970601290
348 น.ส.กาญจนา เดชฤทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0643974217
349 นายศุภกานต์ ลาภประสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0835973534
350 นายภานุพงศ์ เทียนทอง พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0838986004
351 นายปราโมทย์ วงษ์บ าราบ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 0968751272
352 นายสมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น ้า กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0817186054
353 นางรัญทม คงทรัตน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0896789616
354 นางมัลลิกา ทองสง่า เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0816855352
355 น.ส.สุวรักษ์ วงษ์โท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0898903665
356 น.ส.สุรีย์พร เย็นสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0812673496
357 น.ส.ดุษฎี ฤกษ์วัลย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0824527173
358 น.ส.วรรษิดา ภูช่ัย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0988258847
359 น.ส.จิราพร กองเพิม่พูล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0867929825
360 นายอ านาจ ใจปทุม เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0877035049
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361 น.ส.ทรรศนีย์ แท่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0897793169
362 นางสราญจิตร แก้วมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 0965469035
363 น.ส.เจนจิตต์ คงก าเนิด ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0850706485
364 น.ส.พุธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0840949514
365 น.ส.วารินี ปัญญาวชิร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0864029479
366 น.ส.เบญจพร สัมฤทธิเวช นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0950505139
367 นางเพ็ญจันทร โพสาวัง พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0972392563
368 น.ส.ศิริพร สินโพธิ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0851791379
369 น.ส.ยุวันดา ยีกา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0854034283
370 น.ส.พิมพ์ชนก อุษณะอ าไพพงษ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0912245144
371 นายอิทธิศักด์ิ นันทสิริสรณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0898238020
372 นางบังอร ข ามิน พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 0843327923
373 น.ส.ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0813740400
374 นางวรรณนภา รังสินธุ์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0896877229
375 นางอาภาพร อินทรักษา เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0818890314
376 น.ส.ศันสนีย์ บุศรา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0989829248
377 น.ส.โสภิต มาลัยวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0840204339
378 นายเพชร แจ่มแจ้ง พนักงานธุรการ ส2 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0885659927
379 นางแววนภา สิงห์โต พนักงานธุรการ ส3 (ลูกจ้างประจ า) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0817807548
380 นายศตวรรษ แสงเลข พนักงานห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0899339685
381 น.ส.นันทวรรณ ทองคด นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0922946246
382 นายอดิศักด์ิ ภูงามนิล พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0877506967
383 นายอนัน แก้วยอดนิล พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 0852490992
384 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0818217776
385 นายด ารงค์ เกิดกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0877003090
386 น.ส.ปารวี แจ่มยิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0894142055
387 น.ส.กนกอร ห่อนาค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0925049922
388 นายนภัส โสมวดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0995256977
389 น.ส.วิลาสินี โพธิพ์ันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0830313983
390 น.ส.สุคนธา สาระรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0858338795
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391 นายธนัญชัย ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0649695947
392 น.ส.นัยนา ภูพ่ันธ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0817780368
393 นายอภิสิทธิ ์ข าศิริ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0867725332
394 น.ส.กิติยา กุลเกียรติชัย เจา้พนักงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0813958395
395 นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 (พนักงานราชการ) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0874103472
396 นายนราธิป เพียรจริง นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0958266555
397 นางภวาณี พิมดี นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0814474674
398 นายดนัย หมานมานะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0823306363
399 น.ส.เจนจิรา พินสอน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0832140587
400 นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0899630664


