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สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 1 นางสาวอินทิรา น้อยแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2981 12 227,640

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 2 นางสาวถนอมนวล ทุ่งไธสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2994 12 229,440

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 3 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมชาติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3008 12 226,800

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 4 นายบรรจง มูลตรีดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3617 12 217,440

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 5 นางสาวสุภาพร วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3038 12 229,680

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 6 นายสันติพงษ์ แสงไชย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3653 12 228,600

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 7 นางสาวอัญชลี โสภาลดาวัลย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3066 12 225,720

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 8 นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3084 12 227,640

สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 9 นางกฤษณา กันหาอุดม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3714 12 226,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวบุญเหลือ ตรีชิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3124 12 214,680

สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร นายฑีภากรณ์ สําเภา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3111 12 209,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นางสาวพรทิพย์ เม้าราษี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3144 12 217,440

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นางสาวพิศมัย พิศม์ชํานาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3198 12 230,760

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวพิมประไพ ใหม่ปุ้ย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3223 12 227,400
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางสาวระวีวรรณ ชมภูหลง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3240 12 227,760

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3270 12 226,800

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายพลสันต์ ชรากลาง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3299 12 220,680

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นางสาวนาคแก้ว กอเสนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3311 12 229,440

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวนัยนา จันทมาลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3371 12 228,000

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวจุไรรัตน์ เหมือนทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3402 12 220,680

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3417 12 228,360

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวน้ําฝน โกเฮง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3432 12 226,680

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นางสาวอิศราภรณ์ แสบขุนทด เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3447 12 221,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นางกฤตลักษณ์ กรธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3481 12 229,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นางสิริกร จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3499 12 230,040

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด นายขวัญชัย มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3523 12 227,520

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายภูวดล สกุลกิตติมากร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3534 12 215,400

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นางศิริพร ปราบมนตรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3563 12 227,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระวุฒิ ศรีษะภูมิ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3616 12 214,080

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นางสาวสินีนาฎ ใบลี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3645 12 230,640

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวรุจิรา ลิ้มอําไพอาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3677 12 227,880

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นางสาวนิชานันท์ มาประจง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3713 12 229,800
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายกิตติภพ เดชธนาธันยกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4359 12 218,280

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพัชรนันท์ หาวัน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4416 12 222,360

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ นางรัฐชยา คลังแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3813 12 226,320

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นายเอกราช ทําเลดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3831 12 208,080

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นางพัชรา ศรีษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3851 12 228,240

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู นางสาวสงบ ฮาดดา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3877 12 209,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นางสาวธัญชนก ไชยปะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3922 12 231,000

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นายมงคล สุริยเพ็ญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3898 12 209,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นางสาวจาริณี แก้วมีสี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3961 12 226,800

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นางสาวชวลิดา มุกดาสนิท เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4629 12 227,280

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นางสาวปริยานุช สีผาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4045 12 226,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม น.ส.วิภารัตน์ ไชยกาศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4085 12 226,080

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสรินทร์ สวาทวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4118 12 222,360

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิศักดิ์ ผากา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4143 12 227,400

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4167 12 203,040

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง นายกิตติก้อง ตุลเตมีย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4228 12 225,000

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวจารุรัตน์ บุญเฉลย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4246 12 224,400

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นางสาวนงคราญ วาเพชร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 12 220,800
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นางสาววลัยลักษณ์ รัศมี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4305 12 227,760

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายสุริโย กะจันทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4908 12 208,080

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน นางกุลปาลี สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4335 12 229,200

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นางวิภาดา แก้วคําแสน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4354 12 229,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นางสุรีรัตน์ เทือกต๊ะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4369 12 225,600

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นายอริยะ ผดุงการเลิศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4405 12 216,120

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นายวีรยุทธ รุ่งน้อย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4449 12 211,080

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร นางสุธาทิพย์ พวงทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5075 12 228,960

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดิศักดิ์ จิตพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4514 12 217,680

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวกัญวัฒน์ แสนแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4548 12 222,600

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นางสัญญาบัตร วงษ์คํา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4579 12 228,240

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งพรม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4630 12 225,840

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางอนันตญา ทองชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4655 12 227,400

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นางสาวสุวรรณา ทองมณโฑ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4672 12 229,200

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางสาวสุมณฑา ทิพย์สัน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4716 12 227,880

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นางสดุดี ภูวิชญะพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4755 12 229,320

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุกานดา พนมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3326 12 228,240

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอุไรวรรณ ขลิบทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4790 12 226,800
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4829 12 227,880

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4860 12 218,520

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกรรณิการ์  เถื่อนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4869 12 228,840

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวยุพา นาคปาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4875 12 208,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุจินดา สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4907 12 223,320

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นางบุญพา จามจุรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4948 12 223,200

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง นางสาวจีรวรรณ สกุลปักษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4974 12 227,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายทรงวุฒิ สัจจบุตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4983 12 228,120

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา นางวัลลี เกิดกอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 12 227,880

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นายฐปพณ จิตจง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5011 12 209,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวนิศากร ทองบรรจบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5018 12 226,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง นางสาวใยใหม พรหมทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5057 12 209,160

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นางสาวสุธาสินี สอนไกรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5071 12 208,200

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายอาหลี นาปาเลน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5102 12 229,680

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นางสาวสุภารัตน์ หาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5108 12 222,000

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นางสาวมาลี แก้วแจ้ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5132 12 211,560

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นางสาวซารีหม๊ะ หะแว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5881 12 227,640

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ นางสาวอรปรียา หินวันต์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4522 12 221,520


