
ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 น.ส.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล
หวัหน้าผู้เขีย่วชาญ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง)

ราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.)

2 นางปภาดา ศิริสวัสด์ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

3 นางวรรณภา ศรีพธุสมบรูณ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (กพร.)

4 น.ส.สรินดา เปล่ียนแก้ว นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กองแผนงาน (กผง.)

5 นายอานันต์ อัลมาตร์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน (กผง.)

6 นางกฤษณา เตชะสัตยา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กองแผนงาน (กผง.)

7 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อ านวยการกองโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริและกจิกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

8 น.ส.สจี หอมทั่ว นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

9 นายเกรียงไกร เลิศไกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

10 นางกานต์พชิชา พึ่งพร นิติกรช านาญการพเิศษ กองกฎหมาย (กกม.)

11 นายยานยนต์ สราญรมย์ นิติกรช านาญการพเิศษ กองกฎหมาย (กกม.)

12 น.ส.อังคณา ผลเจริญ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง (กค.)

13 น.ส.จิตตรา อุดมเอนกลาภ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองคลัง (กค.)

14 นายปถัฐพล ประพฤติ นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต (กคส.)

15 น.ส.ภทัรนิษฐ์ เรืองวุฒิวิทย์ นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิต (กคส.)

16 น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตวน์้ า (กปน.)

17 น.ส.วรรณวิมล ทวีวิกยการ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กองตรวจการประมง (กตป.)

18 น.ส.ชนิดา สุนทรศิริเวช นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองตรวจการประมง (กตป.)

19 นางเรณุกา นิธิบณุยบดี นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)

20 น.ส.อัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารปฏบิติัการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)

21 นายประพนัธ์ โนระดี เศรษฐกรช านาญการพเิศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง (กนป.)

22 น.ส.ชมัยพร ชูงาน เศรษฐกรช านาญการพเิศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง (กนป.)

23 นายธรรมนูญ วุน่ซ่ิงซ่ี นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง (กบร.)

24 นายนราเดช สุขสมรัมภ์ นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองบริหารจดัการเรือประมงและการท าการประมง (กบร.)

25 นางพรรณวไล ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองบริหารจดัการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ (กบม.)

26 น.ส.นันทภคั รมยสมิต นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองบริหารจดัการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ (กบม.)

27 นายคณิศร์ นาคสังข์
ผู้อ านวยการกองพฒันาระบบรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

28 น.ส.สุภมาส ไข่ค า นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการ
กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

29 นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสัตวน์้ า (กอส.)

30 นายบดินทร์ อิทธิพงษ์ นักวิชาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการพเิศษ กองวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสัตวน์้ า (กอส.)

31 น.ส.วิสาขา ปณุยกนก นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด (กพจ.)

32 นางสุพตัรา แกล้วกสิกิจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด (กพจ.)

33 น.ส.พรรณติยา ใจอ่อน นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง (กพช.)

รายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการ 
เรือ่ง การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคลกรมประมง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ครัง้ที่ 3 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี
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34 นายวุฒิชัย วังคะฮาต นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล (กพท.)

35 นายนฤพน ดรุมาศ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพฒันาประมงทะเล (กพท.)

36 นายศิริวุฒิ ขวัญดี นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด (กปจ.)

37 น.ส.พรพรรณ พุ่มพวง นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด (กปจ.)

38 นายถาวร จีนหมิก เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.)

39 นายวชิร คร้ามวอน เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.)

40 น.ส.ชยพร ทพิย์ศรีมงคล นักวิชาการประมงปฏบิติัการ กองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น้ า (กพส.)

41 น.ส.ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ นักวิชาการประมงช านาญการพเิศษ กองวิจัยและพฒันาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.)

42 นางคมคาย ลาวัณยวุฒิ นักวิชาการประมงช านาญการ กองวิจัยและพฒันาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.)

43 น.ส.ฐานมาศ ใจลาด นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.)

44 น.ส.ภทัรภาดา โอฬารกิจกุลชัย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.)

45 น.ส.รสนา ลาภมา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักเลขานุการกรม (สลก.)

46 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปก.)

47 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

48 น.ส.สุดาภรณ์ แจ่มปญัญา หวัหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

49 น.ส.ณัฐพร สนธิ หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

50 น.ส.วิยรัตน์ จุฬจัมบก นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

51 นายเดชา ปรัชญารัตน์ หวัหน้ากลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

52 นายเผดิม รอดอินทร์ หวัหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

53 นางสาวรุ่งอรุณ ครองบญุ หวัหน้ากลุ่มทะเบยีนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

54 นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์ หวัหน้ากลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

55 นางปราณี ก าลังเจริญ หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

56 นางธนิษฐา ศรีวิชัย หวัหน้ากลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

57 น.ส.จรรยวัลลภ ์จุย้หนองเมือง นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

58 น.ส.อัชจิมา ถนิมพาสน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)


