
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด
1 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ราชการบริหารส่วนกลาง
2 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ราชการบริหารส่วนกลาง
3 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ราชการบริหารส่วนกลาง
4 นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ราชการบริหารส่วนกลาง
5 นางสาวจิราพร เกษรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ า (กผช.) ราชการบริหารส่วนกลาง
6 นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านการจัดการประมงน้ าจืด (กผช.)
ราชการบริหารส่วนกลาง

7 นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา (กผช.) ราชการบริหารส่วนกลาง
8 นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ า (กผช.) ราชการบริหารส่วนกลาง
9 นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ าจืด (กผช.) ราชการบริหารส่วนกลาง

10 นางสาววิรงรอง ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพืน้ที ่(กผช.) ราชการบริหารส่วนกลาง
11 นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม (กตร.) ราชการบริหารส่วนกลาง
12 นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม (กตร.) ราชการบริหารส่วนกลาง
13 นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม (กตร.) ราชการบริหารส่วนกลาง
14 นางสมหมาย คลังพหล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มตรวจสอบภายใน
15 นางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
16 นางวรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ (กพร.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17 นายมนูญ ตันติกุล ผู้อ านวยการกองแผนงาน (กผง.) กองแผนงาน
18 นางสาวสรินดา เปล่ียนแก้ว นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ (กผง.) กองแผนงาน
19 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อ านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
กิจกรรมพเิศษ

20 นางสาวสจี หอมทัว่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (กคพ.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
กิจกรรมพเิศษ

21 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย (กกม.) กองกฎหมาย
22 นายยานยนต์ สราญรมย์ นิติกรช านาญการพิเศษ (กกม.) กองกฎหมาย
23 นางมยุรีย์ สุนทรธรรม ผู้อ านวยการกองคลัง (กค.) กองคลัง
24 นางสาวณัฐพร สนธิ หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ (กค.) กองคลัง
25 นางสาวอังคณา ผลเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (กค.) กองคลัง
26 นายถาวร ทันใจ ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต (กคส.)
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต

27 นายจิติวัฒนา เหล็งบ ารุง นักวิชาการประมงช านาญการ (กคส.) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการ
ผลิต

28 นางสาวธญัลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต นักวิชาการประมงช านาญการ (กปน.) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและ
การขนถ่ายสัตว์น้ า

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร 
เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

วันที ่15 มนีาคม 2561 
ณ ห้องประชมุอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร



ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด
29 นางสาวจุฑารัตน์ คชเวช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (กปน.) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและ

การขนถ่ายสัตว์น้ า
30 นายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง (กตป.) กองตรวจการประมง
31 นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง (กตป.)
กองตรวจการประมง

32 นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการพเิศษ (กตส.) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
33 น.ส.อัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
34 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาการประมง (กนป.)
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง

35 นางสาวชมัยพร ชูงาน เศรษฐกรช านาญการพิเศษ (กนป.) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง

36 นายเสรี เรือนหล้า ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ท าการประมง (กบร.)

กองบริหารจัดการเรือประมงและการท า
การประมง

37 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กบร.) กองบริหารจัดการเรือประมงและการท า
การประมง

38 นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กบม.) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนด
มาตรการ

39 นางสาวนันทภัค รมยสมิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (กบม.) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนด
มาตรการ

40 นางเพชรรินทร์ วงค์ค าหล้า นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ (กปต.) กองประมงต่างประเทศ
41 นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อ านวยการกองพฒันาระบบรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบค้น

42 นางสาวสุภมาส ไข่ค า นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการ (กมป.) กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบค้น

43 นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า (กอส.)

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า

44 นางสุภาพร สิริมานุยุตต์ นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการพเิศษ (กอส.) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า

45 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจืด (กพจ.)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
จืด

46 นางสาววิสาขา ปุณยกนก นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กพจ.) กองวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด

47 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าชายฝ่ัง (กพช.)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าชายฝ่ัง

48 นางสาวชุติมา ขมวิลัย นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กพช.) กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง

49 นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
50 นายวุฒิชัย วังคะฮาต นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กพท.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
51 นายสง่า ลีสง่า ผู้อ านวยการกองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
52 นางสาวพรพรรณ พุม่พวง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
53 นางพนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ผู้อ านวยการกองวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า



ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด
54 นางสาวสุจิตรา เพชรคง นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กพก.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
55 นายถาวร จีนหมิก เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน (กพก.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
56 นางสาวเจนจิตต์ คงก าเนิด ผู้อ านวยการกองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น้ า (กพส.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า
57 นางสาวจารี ผลชนะ นักวิชาการประมงช านาญการ (กพส.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า
58 นางพิศมัย สมสืบ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพฒันาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า
59 นางสาวศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ (กพอ.) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า
60 นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ศทส.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

61 นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ศทส.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

62 นายวิสูตร ศศิวิมล เลขานุการกรม (สลก.) ส านักเลขานุการกรม
63 นางสาวรสนา ลาภมา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ (สลก.) ส านักเลขานุการกรม
64 นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (สปก.) ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
65 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ (สปก.) ส านักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
66 นางสาวสุดาภรณ์ แจ่มปัญญา หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
67 นางอรวีร์ ชูรังสฤษด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
68 นายเดชา ปรัชญารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวินัย (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
69 นายตามสิทธิ รัตนศักด์ิภิญโญ นิติกรปฎิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
70 นายเผดิม รอดอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
71 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
72 นางสาวรุ่งอรุณ ครองบุญ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ

 (กกจ.)
กองการเจ้าหน้าที่

73 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
74 นางเครือวัลย์ สุรัตนเมธากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
75 นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
76 นางปราณี ก าลังเจริญ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
77 นางปรางค์มณี นิรามัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
78 นางธนิษฐา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
79 นางสาวจรรยวลัลภ ์จุ้ยหนองเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (กกจ.) กองการเจ้าหน้าที่
80 นายสหัส ปาณะศรี ประมงจังหวัดนนทบุรี ส านักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
81 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานประมงจงัหวัดนครราชสีมา
82 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี
83 นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานประมงจังหวดัประจวบคีรีขันธ์


