
ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
Port-In and Port-Out Control Center, Area 2 (Songkhla)

ทะเบียนบุคลากร

25632563



PIPO SONGKHLA

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
79 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร. : 0 7432 1142    โทร/โทรสาร. : 0 7444 0899
E-mail : songkhla.pipo2015@gmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome /pipo-

songkhla

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา เมืองสงขลา
ทาเทียบเรอืกรมประมง ถ.แหลงพระราม ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทร. : 0 7433 0799, 09 3831 6175

โทร. : 0 7489 4790, 09 2626 9900, 08 8782 9900
E-mail : teerapongapai@gmail.com

นายธีระพงษ อภยัภักดี
ผูอํานวยการศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)



PIPO SONGKHLA

>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นางเสาวนีย สาลีโท   --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 4361 2057 
E-mail : sarawanee.bun@gmail.com

นายพรัิฐ ตั้งสขุเจริญกุล
นิติกร(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 8782 5481  
E-mail : phirat.ca@gmail.com

นางสาวพรทิพย นุนคง
เจาพนักงานการเงินและบญัชี
โทร. : 09 3632 2326
E-mail : maidakla@hotmail.com

นางสาวสุภาสรตัน  กฤษณพนัธุ
โทร. : 08 9462 2930 E-mail : supasrat.k@gmail.com

นางสาวอรพรรณ บุญโท
โทร. : 06 1185 4373 E-mail : -



PIPO SONGKHLA

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

นายชวนนท กัลยา  --> หัวหนากลุมฯ 
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 1832 6225
E-mail : vapor306@hotmail.com

นายอัมรยี อีแต
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 1086 1020
E-mail : amree_itae@hotmail.com

นางสาวฮาฟรา ซีเซ็ง
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 2435 1053
E-mail : hafira_ss@hotmail.com

นางสาววิรัลพัชร  บุญโท
นักวิชาการประมง
โทร. : 09 1847 6061
E-mail : 

wiranphat6061@gmail.com



PIPO SONGKHLA

นายถาวร แสงโสภา
เจาหนาที่ส่ือสาร
โทร. : 09 9314 2022

E-mail :  -

นายอัลฮัมดี ดือราโซะ
นักวิชาการประมง

>> กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

นางปราณี ออนแกว --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ชํานาญการ)
โทร. : 08 1537 6236

E-mail : oonkeaw_jeab@hotmail.com

โทร. : 09 5987 4517
E-mail : flamingo725185@gmail.com

นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร
โทร. : 08 7778 8542       E-mail : bee82542@gmail.com

นางสาวณีรนุช คงทอง
โทร. : 08 9653 7980         E-mail : nisara7124@gmail.com 

วาที่รอยตรีหญิง อาทิตยา ละอองเทพ
โทร. : 09 0074 2889         E-mail : aeing02835@gmail.com

นายชลวิชญ อังคสุวรรณ
โทร. : 08 8834 0146 E-mail : jui-mui@hotmail.com

นายทีปกร อุนฤกษ
โทร. : 09 7269 0133 E-mail : maroot.2540@gmail.com



PIPO SONGKHLA

>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ
และการส่ือสาร

นางสาวอารยา อวลนวน --> หัวหนากลุมฯ
เจาพนักงานส่ือสาร(ปฏิบตัิงาน)
โทร. : 06 3516 9939

E-mail : chomwara0930@gmail.com

>> กลุมวิชาการ

นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 1990 8541

E-mail : goobgift@gmail.com

นายนิติพันธ พลอาจ
โทร. : 09 3776 6657 E-mail : Nitipan121@gmail.com

นางสาวอิษฎา ทองศรี
โทร. : 08 7956 9752 E-mail : isada.69752@gmail.com



PIPO SURATTHANI

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง สุราษฎรธานี
ซอยปากน้ํา 18  ต.บางกุง อ.เมอืง จ.สุราษฎรธาน ี84000         
โทร. : 0 7792 2551  โทรสาร : 0 7727 0523
E-mail : piposuratthani9@gmail.com
Website : http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/
pipo-suratthani

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา ดอนสกั 
ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธาน ี84220 
โทร. : 0 7731 3407  โทรสาร : 0 7731 3607

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา เกาะสมุย

นางสาวสุธิดา ระวังภัย
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 6409 5060
E-mail : suthida_2325@hotmail.com

      โทร. : 08 1797 6328 
E-mail : rochanarut@hotmail.com

นายโรจนรุตม รุงเรือง
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง สุราษฎรธานี



PIPO SURATTHANI

>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นายธนพล บุญวงษ
เจาพนักงานส่ือสาร
โทร. : 09 9406 9281
E-mail : tanapong08@gmail.com

นางสาวอัจฉรา มาฆทาน  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง
โทร. : 09 5429 9120

E-mail : amakatan@gmail.com

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

นางสาวมณวีรรณ วงศนอก  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 06 2462 0765

E-mail : maneewan2529@hotmail.com



PIPO SURATTHANI

>> กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

นางสาวทิพภาภรณ จงจินดาเจริญ -->   หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 09 1650 5455

E-mail : tumtippa@gmail.com

นางสาวปารม ีแสงรักษาวงศ
โทร. : 08 9723 3387 E-mail : nem_20_za@hotmail.com

นางสาวอรวรรณ ระวัง
โทร. : 08 6096 7988 E-mail : jaja-ntc_507@hotmail.com

นางสาวขนิษฐา รุงเรือง
โทร. : 09 1528 7456 E-mail : naynutty@gmail.com

นายทศพร กลอมเกล้ียง
โทร. : 08 0699 6715 E-mail : mattix_005-5@hotmail.com

นางสาวศรตุา แสงหิรญั
โทร. : 09 6635 9624 E-mail : Ticha.min18@gmail.com

นายกติติธัช ผลประดิษฐ
โทร. : 06 2515 5635 E-mail : -



PIPO SURATTHANI

>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ
และการส่ือสาร

นายฉัตรชัย ฤทธิเดช  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 09 9190 4969

E-mail : kiwigang_chat@hotmail.com



PIPO NAKHONSRITHAMMARAT

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช
141/6-7 หมู 3 ต.สชิล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 
โทร. : 0 7546 6915  โทรสาร : 0 7546 6355  
E-mail : sichon_pipo@hotmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome
/pipo-nakhonsrithammarat

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา ทาศาลา 
หมูท่ี 5 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทร. : 0 7545 0584
E-mail : sichon_pipo@gmail.com

     โทร. : 08 9725 7553
E-mail : sittisak7553@gmail.com

นายสิทธิศักดิ ์นุนชวย
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช



PIPO NAKHONSRITHAMMARAT

>> กลุมบริหารงานทั่วไปและกลุมตรวจสอบสัตวน้ํา 
หนาทาเทียบเรือ

นางสาวกันตกนิษฐ  แสงประสิทธิ์ --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 7468 0404

E-mail : kunkanit1708@gmail.com

นายสญัชัย  ขวัญสุด
นักวิชาการประมง
โทร. 08 0544 5592
E-mail : sanchai.khwansut@gmail.com

นางสาวอภิสสรา  สมเขาใหญ
โทร. : 06 3101 8542 E-mail : rpitsara4235@gamil.com

นางสาวธนัชชา  สุขแกว
โทร. : 09 4514 5362 E-mail : bee08615@gmail.com

นายอนุพล หีดเดช
โทร. : 09 3638 6579 E-mail : Anupolsun25@gmail.com

นายชนาเทพ  ใหมชุม
โทร. : 08 5703 9261 E-mail : Kamon_029@hotmail.com

นางสาวจันทิรา  แกวมีศรี
โทร. : 09 0103 5587 E-mail : tangkub8@gmail.com

นายตนัย  อุไรวงศ
โทร. : 09 9364 2692 E-mail : april_042531@hotmail.co.th



PIPO NAKHONSRITHAMMARAT

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล       
และกลุมติดตามเรอืประมงภายใตระบบติดตามเรือ 

นายณฤพล กรุณกิจ --> หัวหนากลุมฯ(ประจําสํานกังาน)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 7467 7299

E-mail : naruepon_8@hotmail.com

นางสาวเสาวนิตย  กุลประสทิธิ์
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 2435 7081

E-mail : def_four@hotmail.com

นางเบญญาภา ชนะภัย --> หัวหนากลุมฯ(ประจําจุดตรวจฯ)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 09 4252 2622

E-mail : tew2120@hotmail.com



PIPO NAKHONSRITHAMMARAT

>> กลุมสื่อสารและโทรคมนาคม

นายเฉลิมชัย  ทองเขยีว ---> หัวหนากลุมฯ
เจาพนักงานส่ือสาร
โทร. : 08 3595 6763

E-mail : puu05122521@gmail.com

นายธวัชชัย  พัดฉิม
โทร. : 08 1679 7478 E-mail : Aof_sichon@hotmail.com



PIPO PAKPHANANG

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ปากพนัง
147 หมู 4 ต.ปากพนังฝงตะวนัตก อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 80370 
โทร. : 0 7544 4350, 06 3538 6459
E-mail : pipo_pakphanang@hotmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/
pipo-pakphanang

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา หัวไทร
302/2 ม.3 ต.หนาสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  80170 
โทร. : 09 3620 6524

     โทร. : 08 6747 8217
E-mail : bee_9156@hotmail.com

นายอนุชา ศรทีองฉิม
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ปากพนัง



PIPO PAKPHANANG

>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นางราณีย แม็ง --> หัวหนากลุมฯ  
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 7898 0475

E-mail : ranee80475@gmail.com

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 5789 6848

E-mail : ukulthida@gmail.com

>> กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษปาน --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 4531 4053

E-mail : Nut_micro@hotmail.com

นางสาววราภรณ คฤรักษ
โทร. : 09 5336 7462 E-mail : warapron.k@hotmail.com

นายนพเดช ชวยแกว
โทร. : 09 5509 0973 E-mail : noppadetman@gmail.com



PIPO PAKPHANANG

นายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข
โทร. : 08 0780 1652 E-mail : iso_za_za@hotmail.co.th

>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ

นายกติติ ไชยหาญ --> หัวหนากลุมฯ 
นักวิชาการประมง
โทร. : 06 5042 8918

E-mail : chiyhay1@gmail.com

>> กลุมกลุมส่ือสารและโทรคมนาคม

นายธวัช ทิพยลักษณ --> หัวหนากลุมฯ 
เจาพนักงานส่ือสาร
โทร. : 08 5069 8892

E-mail : thawatthipphalak2516@gmail.com

นายกติติศักดิ์ สุขอนนัต
โทร. : 08 1090 7543 E-mail : higiko@hotmail.com

นายพิสทุธิ์ พิกุลงาม
โทร. : 06 1578 4342 E-mail : pisut_2660@hotmail.com



PIPO KHANOM

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ขนอม
1/2  หมู 8 ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210   
โทร. : 0 7545 0630  
E-mail : khanompipo@hotmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/pipo-Khanom/

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา ทองเนียน 
ภายในโรงไฟฟาขนอม ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นางสาวณภัสกานต แสงอรุณ  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 1432 8582

E-mail : wila334@hotmail.com

     โทร. : 089 589 5998
E-mail : kiew2530@hotmail.com

จาเอกประวิทย ทองเขียว
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ขนอม



PIPO KHANOM

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

นายมาโนช  อัจนากิตต ิ --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 7297 7640

E-mail : manote.23@hotmail.com

>> กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 683 1145

E-mail : sukanya_gib1@hotmail.com

นางสาวจติรวดี ฤทธิชัย
โทร. : 08 5445 9063 E-mail : penty475@gmail.com

นายชาญณรงค โรจชยะ
โทร. : 09 8073 0815 E-mail : lchan190835@gmail.com

นายอนุวัฒน มากแสง
โทร. : 09 5420 4268 E-mail : noomcpf@gmail.com

นายวนัช แกวมุกดา
โทร. : 08 4674 6198 E-mail : wanat11@gmail.com



>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ
และการส่ือสาร

นายณัฏฐกิตติ์ วงษศิริวรรณ --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 9124 1404

E-mail : nathakitti_ku@hotmail.com

PIPO KHANOM

นายเขตตะวัน สมทรง
โทร. : 08 2415 2426 E-mail : tawanpt110@gmail.com



ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ปตตานี
123/18 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
โทร. : 0 7341 4213 , 0 7341 4338 โทรสาร. : 0 7341 4213
E-mail : pipopattani94@gmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/
pipo-pattani

สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา สายบุรี 
26/2 ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบรุี จ.ปตตานี 94110 
โทร. : 0 7371 9824

PIPO PATTANI

      โทร. : 08 6035 1738
E-mail : Furkorn633@gmail.com

นายฟรุกอน  หาบหา
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง ปตตานี



>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นางสาวซารีฮะห  หะยีแยนา  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 6298 3332

E-mail : Sareeyah3332@gmail.com

นายฟารีซ ี มะหมัด  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 9597 6870

E-mail : see_maejo70@hotmail.com

นายธีรศักดิ์  กาญจนเพชร
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 6966 1203

E-mail : Dongdodo@hotmail.com

นางสาวแวคอลีเยาะ  แวสะแลแม  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 4750 0990

E-mail : Waekor_112@hotmail.com

PIPO PATTANI

>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล

>> กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ



นางสาวอมิตตา  แตงวิเชียร
นักวิชาการประมง
โทร. : 09 1845 0707

E-mail : Nongphungja@hotmail.com

PIPO PATTANI

นางสาวศิริวรรณ  นนทิกาล
โทร. : 09 9305 3103 E-mail : kluay_099@hotmail.com

นายอุสมาน บินหามะ
โทร. : 09 5668 8339 E-mail : Hangman_074@gmail.com

นายฐิตภัิทร หะยีกาเจร
โทร. : 08 0083 8610 E-mail : zenju2526@gmail.com

นายอัลดุลเลาะมาน หะมะ
โทร. : 08 0035 7513 E-mail : Mang-026@hotmail.com

นางสาวอาริณี มนูะ
โทร. : 06 4235 0444 E-mail : Arinee_psu@hotmail.com

นางสาวรอซีดะห กะลูแป
โทร. : 08 4396 2544 E-mail : Dah_d1@hotmail.com

นางสาวปนอนงค ชสูุทธิ์
โทร. : 08 6968 4244 E-mail : pinanongchusut27@gmail.com



>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ

นายกมลภพ มณรีาช  --> หัวหนากลุมฯ
เจาพนักงานส่ือสารชํานาญงาน
โทร. : 08 1798 2272

E-mail : fisherypattani@gmail.com

นายสุวิทย ณ รังษี
เจาหนาที่ส่ือสาร
โทร. : 09 5885 3633

E-mail : -

PIPO PATTANI

นายณัฐวัฒน ดําแกว
โทร. : 09 1849 0986 E-mail : mastepiz@gmail.com



PIPO NARATHIWAT

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง นราธิวาส
129 ถ.จาตรุงครัศมี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
โทรศพัท/โทรสาร : 073-530732
E-mail : pipo_naratiwat@hotmail.com
Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2
/pipo-narathiwat

>> กลุมบริหารงานทั่วไป

นางผกาภรณ  เณรมณี --> หัวหนากลุมฯ

  
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 2824 6065

E-mail : nomfom_ms15@hotmail.com

    โทร. : 08 6297 1387
E-mail : pyuttapong@windowslive.com

นายยุทธพงษ พงษอกัษร
หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง นราธวิาส



>> กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล 
และกลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ

นายไกรสร  เพิงใหญ  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง
โทร. : 08 4488 0711

E-mail : graisorn_@hotmail.com

>> กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือประมง

นายวิศวฒั  ศรีวะโร  --> หัวหนากลุมฯ
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ)
โทร. : 08 1766 3884

E-mail : witsawat.pipo@gmail.com

PIPO NARATHIWAT

นายณัฐพงศ  ภิรมยหิรัณย
โทร. : 08 9729 2688 E-mail : nuttapong_015@yahoo.co.th

นางสาวเฟาซยีะห  บลูะ
โทร. : 08 9656 2424 E-mail : Pao.faosiyah@gmail.com

นายนครินทร  ซิ้มเจริญ
โทร. : 09 8740 7438 E-mail : eternal.thenew2656@gmail.com



ทัพเรือภาคที่ 2 : 0 7432 5804-5
กรมประมง : 0 2562 0600-15

ศบภ.ทร. : 1696
กรมเจาทา : 1199

สายดวนจัดหางาน : 1694
สายดวนคุมครองแรงงาน : 1546
สายดวนสถานีตํารวจนํ้า : 1196
สายดวนกรมการปกครอง : 1548

สายดวนหนวยแพทยฉุกเฉิน : 1669
สํานักงานประมงจงัหวัดสงขลา : 0 7431 1302 , 08 6498 3384

สํานักงานประมงจงัหวัดสุราษฎรธาน ี: 0 7724 0612
สํานักงานประมงจังหวัดนครศรธรรมราช : 0 7535 6150 , 08 6476 1408

สํานักงานประมงจงัหวัดปตตานี : 0 7334 9591 
สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส : 0 7353 2052

ติดตอสวนราชการ



“WE
ARE

FISHERIES”

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตึกปลอดประสพ ช้ัน 4 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Mail:: fishingvessel@fisheries.go.th โทรศัพท/โทรสาร :: 025612341


