
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 น.ส.พัชยา จันทรเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

2 นายนันทพงศ์ ล านัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กองแผนงาน

3 น.ส.วัลย์ลิยา คล้ายมณี นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

4 นายธีรวุฒิ ยุติมิตร นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

5 นายธีรเศรษฐ์ บุญแสนกุลธวัช นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

6 น.ส.อาทิตยา ศุภวัชโรบล นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

7 นายวรเมธ ชาตินักรบ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

8 น.ส.ชลลดา เทพสุวรรณชนะ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

9 น.ส.รัติยากร คนเทีย่ง นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

10 น.ส.กุลนิษฐ์ นิลจินดา นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

11 น.ส.ณัฐนิชา เนตรสกุล นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

12 นายธีรภัทร สินทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

13 น.ส.นงลักษณ์ จิ้วสกุล นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

14 น.ส.วันวิสาข์ ไชยพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

15 น.ส.วราพร ไวนฤนาท นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

16 น.ส.สุรีย์ จ าปาเงิน นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

17 นางกชพร พรหมบริสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

18 น.ส.ปวีณา จิตตาทิพย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง

19 น.ส.สุทธิดา สลีบุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง

20 น.ส.ปิยะนุช ชุมพูภาณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง

21 น.ส.เพ็ญพิชา โหมดอ่อน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต

22 นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต

23 น.ส.อภิสรา จีนอ่วม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง

24 นายสราวุธ อินพันทัง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กองตรวจการประมง

25 น.ส.จิราพร เพลินจิตต์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

26 น.ส.หทัยพันธน์ ดวงมณี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นขา้ราชการทีด่สี าหรับขา้ราชการบรรจุใหม ่รุ่นที ่2 

โรงแรม เอส บางกอก นวมนิทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และห้องประชมุอานนท์ กรมประมง

ระหว่างวันที ่7 - 14 มถุินายน 2562

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิอ าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก

ประจ าปีงบประมาณ 2562



ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นขา้ราชการทีด่สี าหรับขา้ราชการบรรจุใหม ่รุ่นที ่2 

โรงแรม เอส บางกอก นวมนิทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และห้องประชมุอานนท์ กรมประมง

ระหว่างวันที ่7 - 14 มถุินายน 2562

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาต ิอ าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก

ประจ าปีงบประมาณ 2562

27 น.ส.ปวีณ์นุช เตปิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

28 น.ส.พรหมพรรณ หิรัญมงคลรัตน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

29 นายวีรภัทร คงชมแพ่ง เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

30 ว่าที ่ร.ต.รชต ฉายศิริวัฒนา เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

31 นายสมนึก สิทธิภ์ักดี เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

32 น.ส.อารยา อวลนวน เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

33 นายศุภณัฐ ผลาวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ

34 นายศรัณย์ โคตรมะณี วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ กองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสัตว์น้ า

35 นางสมาพร จันทะฟอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

36 น.ส.รุ่งทิพย์ แก้วด า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

37 น.ส.อินทิรา ประสิทธินาวา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

38 นายปรีชา เรียงจาบ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

39 น.ส.สุดารัตน์ ปานโต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

40 นายพิทักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

41 นายชัยพร ราศรีมิล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

42 น.ส.ปนัดดา คงอยู่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด

43 น.ส.ภมรรัตน์ สิงหเดช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด

44 น.ส.พรทิพย์ ตันโสภณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

45 น.ส.เกศสุดา ทุเรียน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า

46 นายวุฒิกร วังหอม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า

47 นางริญญ์รภัส ปัน้ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า

48 น.ส.ศลุตา สุขช่วย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

49 นายศุภกร วิษณุพรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม

50 ว่าที ่ร.ต.ชัยวุฒิ ปิงมูล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม

51 นายสราวุฒิ  พุดค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี

52 นางกตัญญู  ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี
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53 น.ส.ศรีสุดา แจ่มศรี นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดตรัง

54 น.ส.บูหลัน  สันเกาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

55 นางปัทมา เพชรวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

56 นายศุภภัค  ล่ิมวรพันธ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดระยอง

57 นายธนาณัติ  นนทะพา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา

58 น.ส.ศิริพร เดชทองค า นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดสตูล

59 นายสมพร  จันทะอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

60 น.ส.ศิริพร ไหมชุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

61 น.ส.สมใจ  สมานประชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

62 น.ส.ปิยะณี  มีเดช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

หมายเหต ุ: การแตง่กายส าหรับวันที ่11 - 13 มถุินายน 2562 

              ขอให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมทุกท่านแตง่กายในชดุสุภาพ (ไว้ทุกข)์


