
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นายอาทิตย์ ศิริวัฒนะตูล บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี

2 นายวรกร ประดิษฐพุ่ม เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มประสานงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค กผง.

3 นางสาวชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่ีบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า กอส .

4 นางสาวธณัฎฐา รัตนกรัณฑ์ นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง กพช.

5 นางสาวเจนจิรา ทีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าควบคุม กพช.

6 นางสาววีณา บุญแฝง นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื อพันธ์ุ กพก.

7 นายบุญประสิทธ์ิ หนูสิงข์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กผง.

8 นางสาวพิชญา อังศุเกียรติถาวร นักวิชาการสถิติช้านาญการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กนป.

9 นางสาวกุพิชญ์สรา พิมพ์เถ่ือน บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี

10 นางสาวจีรวรรณ เชื อเจ็ดองค์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าจืด กพจ.

11 นางสาวชัญญ์ญะนิษฐา สิงห์ครุธ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าจืด กพจ.

12 นางสาวสุธารัตน์ วรรณภักภร์ พนักงานผู้ช่วยประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าจืด กพจ.

13 นางสาวกาญนา ประสมทอง นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง กพท.

14 นางสาวพิรุณ จันทร์เทวี นักวิชาการประมง กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กพท. 

15 นายกฤษฎา ขจรฤทธ์ิ นักวิชาการประมง กลุ่มเทคโนโลยีประมง กพท.

16 นายศุภณัฐกรณ์ สารพล เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง

17 นายธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กบร.

18 นางสาวจิราภรณ์ เสือลาย เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน กบร.

19 นางสาวจันทร์เพ็ญ ข้ามิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิจภัณฑ์สัตว์น ้า กอส.

20 นางสาวนันท์นภัส เนาวบุตร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิจภัณฑ์สัตว์น ้า กอส.

21 นางสาวสราลี ชูฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มฯ กพจ.

22 นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ กพจ.

23 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าควบคุม กพจ.

24 นางสาวปัทมา พุฒิรุ่งโรจน์ นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล กพช.

25 นางสาวอังศิณา ธีรรัตนสถิต นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล กพช.

รำยช่ือผู้เข้ำฝึกอบรม
เร่ือง "กำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน Thai WPS" รุ่นท่ี 1

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
วันพุธ ท่ี 24 กรกฎำคม ๒๕62 เวลำ 09.0๐-12.00 น. 



ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นางสาวพรประภา จึงแย้มป่ิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป กมป.

2 นางสาวสุนิกา ป้องภัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารท่ัวไป กมป.

3 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา นักวิชาการประมง กลุ่มความร่วมมือทวิภี กปต.

4 นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ กตส.

5 นางสาวมีนา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กตส.

6 นายสิทธิโชค ศักด์ิศรีวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กพท.

7 นางสาววราภรณ์ นอสิทธ์ิ นักวิชาการประมง กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กพท.

8 นางวราภรณ์ สินปรุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กบร.

9 นางสุภารัตน์ ศรีสังข์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กบร.

10 นายสินพัฒน์ ศรีสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กบร.

11 นางสาวเมธาวดี ไมอักรี นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยสัตว์น  าสวยงานและพรรณไม้น  า กพจ.

12 นางสาวธิดารัตน์ วงค์นางาม นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด กพจ.

13 นางสาวธมลวรรณ ระเวง นักวิชาการประมง กลุ่มวิจัยการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชุมชน กพจ.

14 นางสาวเกษรินทร์ พรรณสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป กพจ.

15 นางสาวสุภาภรณ์ รัมมะภาพ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.

16 นางสาวศิริขวัญ ศรีเส้ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีโสตฯ สลก.

17 นางสาวเจนจิรา พินสอน นักวิชาการประมง สปก.

18 นางสาวสุพรรษา ท่าเรือนาค เจ้าหน้าท่ีธุรการ สปก.

19 นางสาวนันทพร ระวังวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารท่ัวไป กกม.

20 นางสาวน  าฝน เต็มสระน  า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารท่ัวไป กกม.
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รำยช่ือผู้เข้ำฝึกอบรม
เร่ือง "กำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน Thai WPS" รุ่นท่ี 2

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
วันพุธ ท่ี 24 กรกฎำคม ๒๕62 เวลำ 13.0๐-16.00 น. 


