
1 กลุ่มวชิาการกองวจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืด นางสาวประภาพร กล า้โทก นักวชิาการปรมง (พนักงานราชการ)
2 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน ้า นางสาวนปภัส พมิพน์ภัส นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
3 นายวชิมัย โสมจันทร์ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
4 นางสาวทิพมาส ศรีสมบัติ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
5 กลุ่มวจิัยและพัฒนาสถานแสดงพันธสั์ตวน์ ้าจืด นางสาวพรพรรณ พุม่พวง นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
6 กลุ่มบูรณะแหล่งน ้าเพื อการประมง นายนิพนธ ์จินดารัตน์ นายช่างเครื องกลอาวโุส
7 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 1 (พะเยา) นายนรินทร์ ตันชูชีพ นักวชิาการประมง
8 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดตาก นางสาวจันดา ทองบ้านทุ่ม นักวชิาการประมง
9 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดล้าปาง นายจิระ แก้วหวาน นักวชิาการปรมง (พนักงานราชการ)

10 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพิษณุโลก นายวรีะ สาครข้า นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
11 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 2 (นครสวรรค์) นางสาวสุพตัรา คงสุวรรณ์ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
12 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสุพรรณบุรี นางสาวรัศมันรี เลิศรัตนวชิัย เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
13 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดลพบุรี นางสาวเบญจวรรณ เยาวรัตน์ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
14 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดระยอง นาย มานพ เจริญพร นักวชิาการประมง (พนักงานราชการ)
15 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเพชรบุรี นางสาวนภสร สุขพนัธุ์ นักวชิาการประมงช้านาญการ
16 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 3 (สกลนคร) นางสาวชษณ รัตนวรรณ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
17 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดชัยภูมิ นางสาวนงค์เยาว ์มณี นักวชิาการประมงช้านาญการพเิศษ
18 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 4 (อุบลราชธาน)ี นายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวชิาการประมง
19 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดสุรินทร์ นายวชัรกร นิยมรส นักวชิาการประมง
20 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดนครราชสีมา นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ นักวชิาการประมงช้านาญการพเิศษ
21 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) นางสาวศุภรา ไชยหาญ เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน
22 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง นางสุกัญญา ด้าชู นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
23 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดยะลา นายอัรฟาน มาปะ นักวชิาการประมง
24 ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน ้าจืดขอนแก่น(เขื อนอุบลรัตน์) นายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าจืด

25 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) นางสาวภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
26 นางพรชนก ชุ่มคง นักวชิาการประมงช้านาญการ
27 นางสาวศศิธร ขันธท์อง เจ้าหน้าที ประมง
28 นายววิธินนท์ บุญยัง นักวชิาการประมงช้านาญการ
29 นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์มณีย์ นักวชิาการประมง
30 นายสันทัศ แก้วคูณ นักวชิาการประมง
31 นางสาวกิ งไผ่ ส่งแสง นักวชิาการประมง
32 นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ์ นักวชิาการประมงช้านาญการพเิศษ
33 นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ นักวชิาการช้านาญการ
34 นายนิพร คงทอง นักวชิาการประมง
35 นายจิโรฒม์ พงศ์อินทร์ นักวชิาการประมง
36 นายสุมิตร มาหะ นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
37 นายอาฟาดี พฒุวจัน์ นักวชิาการประมง
38 นางสาวพรทิพย์ เลื อนแป้น นักวชิาการประมงปฏิบัติการ
39 นายโอฬาร กิ งวชัระพงศ์ นักวชิาการประมง

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดนราธวิาส

ล้าดับ
ที่

รายชือ่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รุ่นที ่1 วันที ่22 - 23 พฤษภาคม 2560 

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 11 (ตรัง)

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดเขต 12 (สงขลา)

ต้าแหน่ง

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดสตูล

ชือ่ - สกุลกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด

กลุ่มวจิัยการจัดการประมงน ้าจืด

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดสมุทรปราการ

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดปัตตานี

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจืดราชบุรี



1 นางสาวรุ่งนภา ชัยศรี นักวชิาการประมง(พนักงานราชการ)
2 นางสาวเกด์ิชบา ปิน่พา นักวชิาการประมง(พนักงานราชการ)
3 กลุ่มวจิัยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด นายนิติกร ผิวผ่อง นักวชิาการปรงมงช้านาญการ
4 กลุ่มวจิัยการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าชุมชน นายวงศ์ระพ ีคงมณี เจา้พนักงานคอมพวิเตอร์
5 กลุ่มวจิัยการจัดระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าควบคุม นางสาวออ้มเดือน มีจุย้ นักวชิาการปรงมงช้านาญการพเิศษ
6 กลุ่มวจิัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด นางสาววสิา ธรรมบุญ เจา้พนักงานประมง(พนักงานราชการ)
7 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ นางสาวระพพีร ดวงสุวรรณ์ เจา้พนักงานประมงปฏบิัติงาน
8 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดล้าพูน นายพนมเทียน นาควจิติร นักวชิาการปรงมงช้านาญการ
9 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดแม่ฮ่องสอน นายศุภยศ ลาภล้น นักวชิาการประมงปฏบิัติการ

10 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 2 (เชียงราย) นายธนกร สงวนเรือง นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
11 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดแพร่ นางสาวพชัรี สิงหส์มบัติ เจา้พนักงานประมงช้านาญงาน
12 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดน่าน นางสาวดวงกมล ปิงไฟ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
13 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 3 (พิจิตร) นางสาวศรัญญา ยศเจริญ เจา้พนักงานประมงปฏบิัติงาน
14 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวเ์พชรบูรณ์ นายวลัลภ อยูเ่ยน็ นักวชิาการประมง
15 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดสุโขทัย นางสาวปณิชา ธนะสังข์ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
16 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดก้าแพงเพชร นายอคัรเดช นาคประดิษฐ์ นักวชิาการประมงช้านาญการ
17 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 4 (อุดรธาน)ี นายบรรพต พชิค้า นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
18 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดหนองคาย นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
19 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเลย นายทวศัีกด์ิ สกณุา นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
20 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดนครพนม นายศณไชย เคนโสม นักวชิาการประมงช้านาญการ
21 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ นักวชิาการประมง
22 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดศรีสะเกษ นายสิทธพิงศ์ เยน็ศิริ นักวชิาการประมง
23 นายมารต เครือภู่ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
24 นางสาวรจนา สุระมุล เจา้หน้าทีธ่รุการ
25 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดมุกดาหาร นายอติราช ไชยค้า นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
26 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) นายวทิยา โกษาผล เจา้พนักงานประมงช้านาญงาน
27 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดกาฬสินธุ์ นางสาวฐิติมา สีอองโคตร นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
28 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดมหาสารคาม นางสาวรุ่งฤดี อนิทโชติ นักวชิาการประมงช้านาญการ
29 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดปราจีนบุรี นายภควศั สลักค้า นักวชิาการประมง
30 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดสระแก้ว นางสาวณัฐรี สร้อยมณี นักวชิาการประมง(พนักงานราชการ)
31 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดตราด นางสาวอญัชลี บวรโชตินิธิ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
32 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัสตวน์้้าเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) นายประภทัร ทองดี เจา้พนักงานประมง
33 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดอ่างทอง นายวรี กีจ่นา นักวชิาการประมงช้านาญการ
34 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดปทุมธานี นายชัยสิทธ ์เสนา นักวชิาการประมงช้านาญการ
35 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) นายวรณิสร์ แกว้ตีนแท่น นักวชิาการประมง
36 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดสระบุรี นางสาวพวงทอง วนัมงคล นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
37 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดสิงห์บุรี นายวฒิุชน พรหมโชติ เจา้พนักงานประมง
38 นางสาวสุรินทร์พร ยิม้กนั นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช้านาญการ
39 นายไกรศักด์ิ ไชยมีสุข นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช้านาญการ

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

กลุ่มวชิาการกองวจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด

รายชือ่ผู้เขา้ฝึกอบรมหลักสูตร การใชง้านระบบภมูสิารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการประมงผ่านเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต
รุ่นที ่2 วนัที ่24 - 25 พฤษภาคม 2560 

ชือ่ - สกุลกองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าจืด ตา้แหน่ง

ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดอ้านาจเจริญ

ล้าดบั
ที่


