
รุนที่ 1 จัดประชุมระหวางวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 1, 2 และ 7)

เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 1

ลําดับ

1 นางสาวรัตนวดี ภัทรวิศรุต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวเขต 1

2 นางสาวทัศนีย หมอนวด เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 1

3 นายศักดิ์ชัย  ฐิติพงษพานิช หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร

4 นางสาวมัลลิกา  วงษไชยแยม เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร

5 นางสาวทิพวัลย  อินใจ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตดุสิต

6 นายชัยชนะ ยาสุลง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตหนองจอก

7 นายพินิจ แทนรัตน ปศุสัตวอําเภอเขตบางกะป สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตบางกะป

8 นายสุรเชษฐ จําพันธุ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตมีนบุรี

9 นายธีรศิษฎ  โฉมเฉลา สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตลาดกระบัง

10 นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตวอําเภอเขตตลิ่งชัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตตลิ่งชัน

11 นายอาคม  วันเพ็ญ ปศุสัตวอําเภอเขตบางขุนเทียน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตบางขุนเทียน

12 นายนิสิต สงวนถอยคํา ปศุสัตวอําเภอเขตหนองแขม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตหนองแขม

13 นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล ปศุสัตวอําเภอเขตราษฎรบูรณะ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตราษฎรบูรณะ

14 นายบุญรอด พัฒนไพศาล ปศุสัตวอําเภอเขตบางซื่อ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตบางซื่อ

15 นายวิสุทธิ์ กกเจริญทรัพย ปศุสัตวอําเภอเขตบางคอแหลม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตบางคอแหลม

16 นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตประเวศ

17 นางสาวสุวิชา การถัก เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตสวนหลวง

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน
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18 นางสาวรัตติยา  วงษอัยรา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขตหลักสี่

19 นายสิทธิพงษ บุญเลี้ยง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี

20 นางสาวนุชนาถ ฤทธิรงค เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนนทบุรี

21 นายคนิรัชต สัจจา ปศุสัตวอําเภอเมืองนนทบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนนทบุรี

22 นายทรงพล สันติสุขไพศาล ปศุสัตวอําเภอบางกรวย สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกรวย

23 นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิช ปศุสัตวอําเภอบางใหญ สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางใหญ

24 นายสุวิทย จิตตบรรเทา ปศุสัตวอําเภอบางบัวทอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางบัวทอง

25 นายไกรวุฒิ วังธนากร ปศุสัตวอําเภอไทรนอย สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรนอย

26 นายสมชาย หมื่นเดช ปศุสัตวอําเภอปากเกร็ด สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากเกร็ด

27 นายสมควร ปยะพงศเดชา สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี

28 นายพลสันต ชรากลาง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี

29 นายสุพจน  สรอยสังวาลย ปศุสัตวอําเภอเมืองปทุมธานี สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองปทุมธานี

30 นายศักดิ์ชัย  ใหมยะ ปศุสัตวอําเภอคลองหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหลวง

31 นายธีระ  เอกวิริยะเสถียร ปศุสัตวอําเภอธัญบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอธัญบุรี

32 นายไพรัตน  รุงสวาง ปศุสัตวอําเภอหนองเสือ สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองเสือ

33 นายยงยุทธ  พูลประเสรฺฐภู ปศุสัตวอําเภอลาดหลุมแกว สํานักงานปศุสัตวอําเภอลาดหลุมแกว

34 นายปรีชา  เกิดโภคา ปศุสัตวอําเภอลําลูกกา สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําลูกกา

35 นายสุชาติ  ปานอ่ํา ปศุสัตวอําเภอสามโคก สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามโคก

36 นายคณิต  แกวเขียว สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

37 นางสาวบุญเหลือ  ตรีชิตร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

38 นายจรูญศัก  มหาคุณากร สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระนครศรีอยุธยา

39 นายสุธน  ชุติพิมลกุล ปศุสัตวอําเภอทาเรือ สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาเรือ
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40 นายบุญสืบ  ตุลาทอง ปศุสัตวอําเภอนครหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครหลวง

41 นายศิริพงศ  กันตระกูล ปศุสัตวอําเภอบางไทร สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางไทร

42 นายโกศล  รักษารมย ปศุสัตวอําเภอบางบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางบาล

43 นายพุทธคุณ  เตชะวัฒนาบวร ปศุสัตวอําเภอบางปะอิน สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปะอิน

44 นายวิชัย  ปนทอง ปศุสัตวอําเภอบางปะหัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปะหัน

45 นายกําธร  รุมรัตนะ ปศุสัตวอําเภอผักไห สํานักงานปศุสัตวอําเภอผักไห

46 นายรณภพ  ชูอํานาจ ปศุสัตวอําเภอภาชี สํานักงานปศุสัตวอําเภอภาชี

47 นายปรัชญา  โพธิ์ขํา ปศุสัตวอําเภอลาดบัวหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอลาดบัวหลวง

48 นายฟุง  ชัยเพ็ชร ปศุสัตวอําเภอวังนอย สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังนอย

49 นายเสงี่ยม  ธารีจิตร ปศุสัตวอําเภอเสนา สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสนา

50 นายสุทธิพร  ฤกษสงเคราะห ปศุสัตวอําเภอบางซาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางซาย

51 นายทองคํา  ทองวิเชียร ปศุสัตวอําเภออุทัย สํานักงานปศุสัตวอําเภออุทัย

52 นายยุทธนา  อนันตมี ปศุสัตวอําเภอมหาราช สํานักงานปศุสัตวอําเภอมหาราช

53 นายอนันต  เสารพูล ปศุสัตวอําเภอบานแพรก สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแพรก

54 นายไมตรี  สาธิตะกร สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง

55 วาที่ ร.ต. ศิรพงศ  มาสําราญ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง

56 นายเผชิญศักดิ์  กล่ําภู ปศุสัตวอําเภอเมืองอางทอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอางทอง

57 นายนิรันดร  มังคลาทร ปศุสัตวอําเภอไชโย สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชโย

58 นายชินวัต  อารีประชาภิรมย ปศุสัตวอําเภอปาโมก สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาโมก

59 นายกฤษณะ  โกมลจันทร ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ทอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ทอง

60 นายวิโรจน  อัคควุฒิ ปศุสัตวอําเภอแสวงหา สํานักงานปศุสัตวอําเภอแสวงหา

61 นายวัฒนชัย  เหมทานนท ปศุสัตวอําเภอวิเศษชัยชาญ สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิเศษชัยชาญ
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62 นายประกฤต  พวงลูกอิน ปศุสัตวอําเภอสามโก สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามโก

63 นายณัฎฐปพน  เดือนแจง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี

64 น.ส.พรทิพย  เมาราษี เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี

65 นายฐิติวัฒน  พลชัย สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลพบุรี

66 น.ส.เพญนภา คชพรม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอพัฒนานิคม

67 นายณรงค  มวงไหมทอง ปศุสัตวอําเภอโคกสําโรง สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกสําโรง

68 นายพิชิต ภูเผื่อน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอชัยบาดาล

69 นางสําราญ  ศรีคํา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาวุง

70 นายกฤตภาส  พุฒหอม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานหมี่

71 นายสุรสิทธิ์  สนงูเหลือม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาหลวง

72 น.ส.กฤษณี  ผิวผา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอสระโบสถ

73 นายไกรพล  พัฒนาสันติ์ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกเจริญ

74 นายสวัสดิ์  แสงแกว เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําสนธิ

75 น.ส.พัชรินทร  เกิดเดช เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมวง

76 นายณรงคฤทธิ์  สุวรรณโชติ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสิงหบุรี

77 นางวัชรินทร  ตั้งพรหมจรรย เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสิงหบุรี

78 นายสุทัศน  โสไกร ปศุสัตวอําเภอเมืองสิงหบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสิงหบุรี

79 นายอรรถพนธ  แสนพันทา ปศุสัตวอําเภอบางระจัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางระจัน

80 น.ส.อัมพา  รอดระวัง ปศุสัตวอําเภอคายบางระจัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอคายบางระจัน

81 นายจิรวัฒน วิเศษชลหาร ปศุสัตวอําเภอพรหมบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมบุรี

82 นายสุพิชญ  มงคลปทุมรัตน ปศุสัตวอําเภอทาชาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาชาง

83 นายอารมณ  ภักดีพิบูลย ปศุสัตวอําเภอเมืองอินทรบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภออินทรบุรี
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84 นายวิจัย  รัตนมาศ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท

85 น.ส.พิศมัย  พิศมชํานาญ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท

86 นายอนุสรณ ขําหลง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยนาท

87 น.ส.วิธุวดี  เทาไมสน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอมโนรมย

88 นายจักรินทร แสงประชุม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอวัดสิงห

89 นายกนกพจน  ยังเหลือ ปศุสัตวอําเภอสรรพยา สํานักงานปศุสัตวอําเภอสรรพยา

90 นายเกียรติศักดิ์ กันทวม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอสรรคบุรี

91 นายนน  ฉายแสงโฉม เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอหันคา

92 นายศิริมงคล  ยอดดําเนิน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมะโมง

93 นายวิสาร  สุขกรม ปศุสัตวอําเภอเนินขาม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเนินขาม

94 นายนิพนธ  เศียรอักษร สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี

95 นางสาวอัจฉรา  บุญปถัมภ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระบุรี

96 นางสาวจริยา  พานิชกุล เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสระบุรี

97 นางไพรวัลย  เกิดสิน เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงคอย

98 นายอํานาจ  หลักทอง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองแค

99 นางสาวโสภา  แสวง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิหารแดง

100 นายวิจิตร  ปากเมือง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองแซง

101 นายบรรพต  บุญพิทักษ ปศุสัตวอําเภอบานหมอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานหมอ

102 นายอภิวุฒิ  ราตรี ปศุสัตวอําเภอดอนพุด สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนพุด

103 นายทนพิชา  หมื่นนรินทร เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองโดน

104 นางสาวอัจฉรา  จันทะเภา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระพุทธบาท

105 นางสาวพจนีย  ธงชัย เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสาไห
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106 นางพุฒรัตน  กลิ่นหอม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอมวกเหล็ก

107 นายบุญเจิด  แกวงาม เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังมวง

108 นายอรรถพนธ  บุญตานนท ปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

109 น.ส.รัชฎาพร โสสุด เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี

110 น.ส.สกานดา  พนมศักดิ์ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี

111 น.ส.โสภา  จารุเรืองไพศาล เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

112 น.ส.พิชามญซ  แตมบุญนาค เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเดิมบางนางบวช

113 นายทัยรัตน สุทธิทูล เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานชาง

114 น.ส.กษมา วงคเณร  เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปลามา

115 นายศิริชัย  ยาวจันทึก เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีประจันต

116 นายโพธิ์ทอง  พึ่งงาม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนเจดีย

117 นายภิญโญ  บุญยัง ปศุสัตวอําเภอสองพี่นอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอสองพี่นอง

118 นายธะวิทย  สวางศรี เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามชุก

119 น.ส.สมบูรณ  ศิลปมัธยม เจาพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภออูทอง

120 นายวินัย  บุญชุม เจาพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหญาไซ


	เขต1

