กําหนดการ โครงการวันคนประจําเรือ Day of the Seafarer 2022
“ Your voyage – then and now, share your journey ” ประจําป 2565
วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.50 น.
09.50 – 09.55 น.
09.55 – 10.05 น.
10.05 – 10.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเขารวมงานบริเวณอาคารเอนกประสงค ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง และเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการตาง ๆ บริเวณอาคารเอนกประสงค
ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ
ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ชั้น 5 อาคารเครื่องมือฝกจําลอง ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ
ผูอํานวยการศูนยฝกพาณิชยนาวี (นายสุรชัย บุรพนนทชัย) กลาวตอนรับและรายงานที่มาถึงความสําคัญ
ของการจัดโครงการวันคนประจําเรือ Day of the Seafarer 2022 “ Your voyage – then and now,
share your journey ” ประจําป 2565
ประธานกล า วเป ด งาน และมอบเครื่ อ งหมายพยุ ห รั ก ษ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน แ ก ว งการ
พาณิชยนาวีของไทยใหแกผูเสียสละ และอุทิศตน แกการพัฒนาคนประจําเรือไทยดานตาง ๆ จํานวน 14 ทาน
1. เรือตรีสุรพล มีเสถียร ประธานสมาคมเจาของเรือไทย
2. กัปตันวีรวัชร พิพิธภูวพงศ ผูแทนสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
3. ตนกลสุระโยธิน วงศสาระ นายกสมาคมนักเรียนเกาเดินเรือพาณิชย
4. นายไพรัตน สุทธิพล ผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามทางทะเล กองอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
5. นายพงศเทพ เพชรโสม ผูอํานวยการกองคุมครองแรงงานทางทะเล กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6. นางสาวจันทรพร วิสุทธิกันต ผูอ ํานวยการกลุม งานคุมครองแรงงานทางทะเล กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
7. นายณรงคฤทธิ์ วรรณโส ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
8. นายบุศเลิศ เรืองศรีบัว Deputy General Manager บริษัท NK
9. กัปตันนันทศักดิ์ ประเสริฐชัย ผูจัดการทั่วไปฝายปฏิบตั ิการเรือ บริษัท สยามลักกี้ มารีน จํากัด
10. นายอนันตชัย อุตตะมะ ผูอํานวยการธุรกิจบริหารเรือ บริษัท พริมา มารีน (มหาชน) จํากัด
11. กัปตันนทวัฒน ณ.ราศรี กรรมการผูจ ัดการ บริษัท Good Move Co., LTD
12. นายสุวิวัฒน มูลพันธ บริษัท อูเรือมารีน แอ็คมีไทย จํากัด
13. นายธานินทร หอมเขียว ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท ฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
14. กัปตันเอกชัย ธีระวรรณ ประธานชมรมพาณิชยนาวีภาคตะวันออก
มอบประกาศนียบัตรใหไวเพื่อหนวยงานเปนผูสนับสนุนทุนการศึกษาใหการแกพัฒนาวงการที่มอบ
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย
มอบของที่ระลึกแกผูเสวนา หัวขอ Then and Now, Seafarer Journey
ชุดเหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จากสมาคมนักเรียนเกาเดินเรือพาณิชย
1. กัปตันสุเทพ ตระนันทสิน กรรกมารผูจ ัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
2. เรือตรีสรุ พล มีเสถียร ประธานสมาคมเจาของเรือไทย
3. ดร.ตรีเทพ นพคุณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย จํานวน 2 ราย
5. กัปตันเศกสิษฐ ประทุมศรี
6. กัปตันณัฐธนาธร สิงหโตทอง

10.45 – 12.00 น. เสวนา หัวขอ Then and Now, Seafarer Journey โดยมีผรู วมเสวนา ดังนี้

1. กัปตันสุเทพ ตระนันทสิน กรรกมารผูจ ัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
2. เรือตรีสรุ พล มีเสถียร ประธานสมาคมเจาของเรือไทย
3. ดร.ตรีเทพ นพคุณ รองผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กรมการกงสุล กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย
ผูดําเนินการเสวนา
กัปตันเศกสิษฐ ประทุมศรี
กัปตันณัฐธนาธร สิงหโตทอง

12.00 – 12.30 น. รวมชมนิทรรศการของ บริษัทเรือฯ สถานศึกษาฝกอบรม และหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
12.30 – 13.30 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : 1. การแตงกายของขาราชการและเจาหนาทีก่ รมเจาทา ชุดเครื่องแบบพิเศษกรมเจาทา
2. การแตงกายของผูรวมงานหนวยงานภาคเอกชนหรือหนวยงานรัฐอื่น ๆ ชุดสากลนิยม ธีมสีกรมทา สีฟา สีขาว
3. รายชื่อและกําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม

