
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 นางรสนา ลาภมา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม

2 น.ส.คณิตา นาคเสน่ห์ บรรณารักษ์ปฏบิัติการ ส านักงานเลขานุการกรม

3 นายยานยนต์ สราญรมย์ นิติกรช านาญการพิเศษ กองกฎหมาย

4 น.ส.ปรารถนา พวงประทุม นิติกรปฏบิัติการ กองกฎหมาย

5 น.ส.พรธรีา บุญญานุพงค์ นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง

6 น.ส.วลัิยวลัย์ คณะพรม นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง

7 นายปัถฐพล ประพฤติ นักวชิาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตวน์  าและปัจจัยการผลิต

8 นายศรายุทธ ์เมธนิาพิทักษ์ นักวชิาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตวน์  าและปัจจัยการผลิต

9 น.ส.สจี หอมทั่ว นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ

10 นายสรายุทธ กรจนารัตน์ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ

11 น.ส.ชนิดา สุนทรศิริเวช นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองตรวจการประมง

12 นางเรณุกา นิธบิุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพิเศษ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

13 น.ส.อัญชิรา มะณีวงศ์ นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

14 น.ส.ประภาพรรณ จันมณี นักวชิาการสถิติช านาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

15 นางจันทิมา เพียรผล นักวชิาการสถิติช านาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

16 นางพรรณวไล ศรีวะโร นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ

17 น.ส.นันทภคั รมยสมิต นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ

18 นายวรัิตน สนิทมัจโร นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

19 นายเอกภาพ บุญจันทร์ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง

20 น.ส.ปวนัรัตน์ บัวโรย นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองประมงต่างประเทศ

21 นายปานปัณณ์ วรนุช นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองประมงต่างประเทศ

22 นางกฤษณา เตชะสัตยา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กองแผนงาน

23 นายกนต์ธร์ี สุ่มสังข์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กองแผนงาน

24 น.ส.สุภมาส ไข่ค า นักวชิาการผลิตภณัฑ์อาหารช านาญการ กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

25 น.ส.พรประภา จึงแย้มปิ่น เจ้าพนักงานธรุการปฏบิัติงาน กองพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุง่เน้นบุคลากร

โรงแรมเคยู โฮม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมประมง

ระหวา่งวนัที่ 9 – 10 มีนาคม 2562
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26 น.ส.วสิาขา ปุณยกนก นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจืด

27 น.ส.อัมพุชนี นวลแสง นักวชิาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจืด

28 น.ส.พรรณติยา ใจอ่อน นักวชิาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ัง

29 นางกฤษณา จันทร์แก้ว นักวชิาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ัง

30 นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น  า

31 น.ส.จณิสตา ภทัรววิฒัน์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น  า

32 นายวชัรพงศ์ ชุ่มชื่น นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาประมงทะเล  

33 นายนภสั มหาสวสัด์ิ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาประมงทะเล  

34 น.ส.พรพรรณ พุ่มพวง นักวชิาการประมงช านาญการ กองวจิัยและพัฒนาประมงน  าจืด

35 นายสรศักด์ิ คุ่ยเจริญ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาประมงน  าจืด

36 นายถาวร จีนหมิก เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กองวจิัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตวน์  า

37 น.ส.สุวรักษ์ วงษ์โท นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตวน์  า

38 นายทรงธรรม สวา่งนพ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตวน์  า

39 นางฐิติพร หลาวประเสริฐ นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ กองวจิัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน์  า

40 นายวฒิุกร วงัหอม นักวชิาการประมงปฏบิัติการ กองวจิัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน์  า

41 น.ส.ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ นักวชิาการประมงช านาญการพิเศษ  กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์  า

42 นางคมคาย ลาวณัยวฒิุ นักวชิาการประมงช านาญการ  กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์  า

43 นายนภทัร์ โสภณ นักวชิาการประมงปฏบิัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

44 น.ส.วลิาสินี โพธิ์พันธุ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

45 นายนราธปิ เพียรจริง นักวชิาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร

46 นางชริสา ชีวะพฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร

47 นางสมหมาย คลังพหล นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

48 นางรินทร์ลภสั ศรีพุธสมบูรณ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

49 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

50 น.ส.ณัฐพร สนธิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
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51 นายเผดิม รอดอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

52 น.ส.สุดาภรณ์ แจ่มปัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

53 นางธนิษฐา ศรีวชิัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

54 นางปราณี ก าลังเจริญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

55 น.ส.จิตรตรี โปร่งจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

56 น.ส.รุ่งอรุณ ครองบุญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

57 น.ส.อัชจิมา ถนิมพาสน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

58 นายสิริพงศ์ กิตติกัลยาวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

59 นางอรวร์ี ชูรังสฤษด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

60 นางจุฑารัตน์ ไหมคง เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่

61 น.ส.วราภรณ์ กางใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ กองการเจ้าหน้าที่

62 นางจิราภรณ์ แถมเดช นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ กองการเจ้าหน้าที่

63 น.ส.ส ารวย รอดประชา นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ กองการเจ้าหน้าที่

64 น.ส.สุรีย์ จ าปาเงิน นิติกรปฏบิัติการ กองการเจ้าหน้าที่

65 นายอาทิตย์ ศิริวฒันะตระกูล บุคลากร (พนักงานราชการ) กองการเจ้าหน้าที่


