รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

รุนที่ 2 จัดประชุมระหวางวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมบุษราคัม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 3 และ 4)
เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 3
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
1 นางสาวคเนตร
พันเดช
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานปศุสัตวเขต 3
2 นางสาวอมรรัตน
ประทุมชาติ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวเขต 3
3 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
4 นายวินัย วงษดานเจริญ
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
5 นายสุขสวัสดิ์ ทองนอย
ปศุสัตวอําเภอครบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอครบุรี
6 นายจรินทร วัชรมณี
ปศุสัตวอําเภอบานเหลื่อม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานเหลื่อม
7 นายดําริห เพ็ชรนิล
ปศุสัตวอําเภอขามสะแกแสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขามสะแกแสง
ปศุสัตวอําเภอปากชอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากชอง
8 นายรัฐวิทย สุวรรณศรี
9 นายบุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร
ปศุสัตวอําเภอแกงสนามนาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงสนามนาง
10 นายภูดิษ ทฤษฎิคุณ
ปศุสัตวอําเภอวังน้ําเขียว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังน้ําเขียว
11 นายจรัล ชัยชูบุตร
ปศุสัตวอําเภอเทพารักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพารักษ
12 นายทินกฤต อินทแพทย
ปศุสัตวอําเภอโชคชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโชคชัย
13 นายมนตรี บริบูรณ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยาง
ปศุสัตวอําเภอปกธงชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปกธงชัย
14 นายสมนึก ชํานาญกูล
15 นายวัยวุฒิ สุจริต
ปศุสัตวอําเภอหวยแถลง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยแถลง
16 นายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ
ปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
17 นายเสนีย เวทยวิมล
ปศุสัตวอําเภอหนองบุญมาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบุญมาก

ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - นามสกุล
นายพินิจ จตุรโกมล
นายธํารง เทศนอย
นายสมเกียรติ อยูบํารุงพงศ
นายนพคุณ คลายพันธุ
นายวีระ เผื่อนกระโทก
นายวรวุฒิ วาจามั่น
นายปรีชา อันชํานาญ
นายธานินทร แทนผักแวน
นายฐิติพัฒน พิพัฒนเบญจกูล
นายสมคิด พฤทธยานันต
นายวัชรินทร สุริยนต
นางสาววัชรีญา แซอือ
นายสุพจน ชนกระโทก
นายอํานาจ จุพิมาย
นายโยธิน มุละสีวะ
นายสรชัย พานิกุล
นายอนันท แกวจันทึก
นางสาวปรารถนา กันโพธิ์
นางสาววิยดา วงษชาลี
นายทวีสิทธิ์
ศรีสุริยชัย
นายศุภฤกษ
เรืองไพศาล
นางวรพันธ
สงวนดี

ตําแหนง
สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอสีดา
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวตําบล
ปศุสัตวตําบล
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล 2

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีดา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสูง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบัวใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอประทาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมพวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนไทย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนแดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิมาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสูงเนิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานขุนทด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระทองคํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําทะเมนชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสิงสาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขามทะเลสอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีคิ้ว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจักราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบัวลาย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองบุรีรัมย

ลําดับ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นายสมพงษ
นายสมศักดิ์
นายสมพงษ
นายประวิทย
นายสุธี
นายทองหลอ
นายบุญตรี
นายธีระยุทธ
นายธรรมศักดิ์
นายสําเร็จ
นายกิตติ
นายธีรเดช
นายธีระพงษ
นายบุญเลิศ
นายสุพจน
นายไกรรชิษฐ
นายนพวงศ
นายจําลอง
น.ส.ชญาภา
นายเผาพันธ
นายสมอาจ
นายถิรนันท

ชื่อ - นามสกุล
ไกรสอาด
กองผุย
ลีนะหุต
ตั้งตระกูลวงศ
เสตะพยัคฆ
สีหะตา
ยุบรัมย
จัตุกูล
พรวศินสรรค
ประกอบผล
ขนชัยภูมิ
ภูผานี
ใยเพ็ง
นามบัณฑิต
ปานทอง
อรรถวิลัย
หาญณรงค
จันมา
จะแรกรัมย
จิรเศรษฐเมธากุล
กลมประโคน
ฉีดสูงเนิน

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอหนองกี่
ปศุสัตวอําเภอโนนสุวรรณ
ปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ปศุสัตวอําเภอประโคนชัย
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอปะคํา
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล 2
ปศุสัตวอําเภอพลับพลาชัย
ปศุสัตวอําเภอนาโพธิ์
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล 2
ปศุสัตวอําเภอโนนดินแดง
เจาพนักงานสัตวบาล 2
ปศุสัตวอําเภอพุทไธสง
เจาพนักงานสัตวบาล 2
สัตวแพทยชํานาญงาน

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองกี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสุวรรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอประโตนชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําปลายมาศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระสัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสตึก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอละหานทราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชํานิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคูเมือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะคํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกบานดาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแคนดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพลับพลาชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาโพธิ์
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนางรอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานใหมไชยพจน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนดินแดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพุทไธสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานกรวด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหงส

ลําดับ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - นามสกุล
นายวิเศษ
เสาวรัจ
นางสาวณิชานันท
มาประจง
นายสมวิช
สัทธวงศ
นายอภิชาติ
อุประ
นายกาชัย
หมายจันทร
นายประจักษ
กถนานนท
นายนครชัย
จันทพันธ
นายณรงค
ศิริดล
นายธวัชชัย
สุทธิโสม
นายวรวัฒน
แสงงาม
นายประพันธ
โพธิ์เงิน
นายแสงไทย
เพงพิศ
นายสุระพงษ
จันทรตา
นายวิทยา
นิ่มงาม
นายสุทธิพงษ
พงศอินทรสุทธิ์
นายสุกรานต
แสนสิทธิ์
นายขวัญพงษ
กุบแกว
นายสมเกียรติ
ปทุมชาติ
นายกิตติ
บัวแสงใส
นายเขมวัฒน
เบิกบาน
นายมรกต
พรหมบุตร
นายชัยธัช
จันทรศรี

ตําแหนง
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว(สัตวแพทยอาวุโส)
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทยชานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
ปศุสัตวอาเภอจอมพระ (สัตวแพทยอาวุโส)
สัตวแพทยชานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอาเภอสาโรงทาบ (น.สบ.ชานาญการ)
สัตวแพทยชานาญงาน
ปศุสัตวอาเภอพนมดงรัก (สัตวแพทยอาวุโส)
ปศุสัตวอาเภอศรีณรงค (สัตวแพทยอาวุโส)
เจาพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทยชานาญงาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอเมืองศรีสะเกษ

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุรินทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมพลบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาตูม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจอมพระ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปราสาท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาบเชิง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัตนบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศีขรภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสังขะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําดวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสําโรงทาบ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบัวเชด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมดงรัก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีณรงค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขวาสินรินทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนนารายณ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองศรีสะเกษ

ลําดับ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ชื่อ - นามสกุล
นายคํานวณ
ธานีวัฒน
นายเกรียงศักดิ์
ขันชะลี
นายปรีชา
ชํากรม
นายสุรศักดิ์
แสงอรุณ
นายสมยศ
ศรีวะรมย
นายธีรเกียรติ
บูรพาชยานนท
นายไตรจักร
ศุขแจง
นายชํานาญ
หะโท
นายพีระยศ
แรทอง
นายสุวัจนธีร
จันทรเกื้อ
นายสุขวัฒน
แกวพะเนาว
นายรุงโรจน
เปยมรุงเรือง
นายสวัสดิ์
กันแมน
นายปรีชา
กฤษณะสุวรรณ
นายบุญเลิศ
สุภาพันธ
นายวิสิทธิชัย
มณีสาร
นายสมเกียรติ
จันทรดํารงค
นายสมชาย
ศรีอรุณ
นายศุภเกียรติ
เอมกลาง
นายอํานาจ
มหาชัย
นายจรัสพงศ
บริสุทธิ์
นายวีรวัฒน
กูลวิสุตปจิต

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอยางชุมนอย
ปศุสัตวอําเภอกันทรารมย
ปศุสัตวอําเภอกันทรลักษ
ปศุสัตวอําเภอขุขันธ
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอปรางคกู
ปศุสัตวอําเภอขุนหาญ
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอบึงบูรพ
ปศุสัตวอําเภอหวยทับทัน
ปศุสัตวอําเภอโนนคูณ
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอน้ําเกลี้ยง
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอภูสิงห
ปศุสัตวอําเภอเมืองจันทร
ปศุสัตวอําเภอเบญจลักษ
ปศุสัตวอําเภอพยุห
ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ปศุสัตวอําเภอศิลาลาด
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยางชุมนอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรารมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรลักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุขันธ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไพรบึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปรางคกู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนหาญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอราษีไศล
สํานักงานปศุสัตวอําเภออุทุมพรพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงบูรพ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยทับทัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนคูณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีรัตนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําเกลี้ยง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังหิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูสิงห
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองจันทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเบญจลักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยุห
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศิลาลาด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี

ลําดับ
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพัชรนันท
หาวัน
นายวิชิต
ไชยกาล
นายมาโนช
ปราชญศิลป
นายประเวศ
ภูมิเรือง
นายพิสิษฐ
หมซาย
นายวสันต
สาแดง
นางกรรณิการ
ศุภชวลิต
นายเฉลียว
ยืนยง
นายพรชัย
พงษพะกิจ
นายฤทธิรงค
ชาวโพธิ์
นายอนุศักดิ์
บรรจบลาภ
นายประเสริฐ
ผาลา
นายธงชัย
ลือขุนทด
นายเทียนชัย
สุคงคารัตนกุล
นายชัย
ชื่อดํารงรักษ
นายประสิทธิ์
เจริญสกุลทรัพย
นายอนุรักษ
ลุนราศรี
นายจิรพัฒน
ชมภูพรรณ
นายวิชชุกร
ชุมแสง
นายประจวบ
วงศคําจันทร
นายภูมินทร
แกวประพันธ
นายทรงศักดิ์
วรสาร

ตําแหนง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ปศุสัตวอําเภอศรีเมืองใหม
ปศุสัตวอําเภอโขงเจียม
ปศุสัตวอําเภอเขื่องใน
ปศุสัตวอําเภอเขมราฐ
ปศุสัตวอําเภอเดชอุดม
ปศุสัตวอําเภอนาจะหลวย
ปศุสัตวอําเภอน้ํายืน
ปศุสัตวอําเภอบุณฑริก
ปศุสัตวอําเภอตระการพืชผล
ปศุสัตวอําเภอกุดขาวปุน
ปศุสัตวอําเภอมวงสามสิบ
ปศุสัตวอําเภอวารินชําราบ
ปศุสัตวอําเภอพิบูลมังสาหาร
ปศุสัตวอําเภอตาลสุม
ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ไทร
ปศุสัตวอําเภอสําโรง
ปศุสัตวอําเภอดอนมดแดง
ปศุสัตวอําเภอสิรินธร
ปศุสัตวอําเภอทุงศรีอุดม
ปศุสัตวอําเภอนาเยีย

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีเมืองใหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโขงเจียม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขื่องใน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขมราฐ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเดชอุดม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาจะหลวย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ํายืน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบุณฑริก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตระการพืชผล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดขาวปุน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมวงสามสิบ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวารินชําราบ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิบูลมังสาหาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาลสุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ไทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสําโรง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนมดแดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสิรินธร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงศรีอุดม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาเยีย

ลําดับ
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ชื่อ - นามสกุล
นายเชาวลิตร
ฤทธิ์สุทธิ์
นายอุดม
ชินชาติ
นายมานิจ
จิตรมาศ
นายสุชาติ
สุวรรณศรี
นายปรีชา
ยี่สิ้น
นายเอกราช
ทําเลดี
นายนพดล
ตานุชนม
นายเดนพงษ
ไทยลา
นายอพิมล
ตานุชนม
นายพงศกร
พนาจันทร
นายสมควร
พฤกชาติ
นายชาญชัย
บุตรศิลาฤทธิ์
นายกุมโชค
ปาลียะ
นายธนาเศรษฐ
หิรัญภัทรโรจน
นายวิฑูรย
ละคร
นายสุพจน
ศรีสงคราม
นางสาวสินีนาฏ
ใบลี
นายทวี
จันทสังข
นายศักดิ์ติกุล
หวังชนะ
นางสาวนุชจรี
อุปมา
นายณฐรัช
ประวาสุข
นายภูเบศ
หอมเจริญ

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอนาตาล
ปศุสัตวอําเภอเหลาเสือโกก
ปศุสัตวอําเภอสวางวีระวงศ
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
หัวหนากลุมกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ
ปศุสัตวอําเภอบานเขวา
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ
ปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาตาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเหลาเสือโกก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวางวีระวงศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําขุน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยโสธร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายมูล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดชุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคําเขื่อนแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาติ้ว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมหาชนะชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอวัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเลิงนกทา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทยเจริญ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานเขวา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบัวแดง
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศันสนีย
ชาลีรินทร
นางสาวประจวบ
ปลอดกระโทก
นายบรรจง
สายขุน
นายธนยศ
นงบาง
นายทวีชัย
ราศรีเกษมสุข
นายประยุทธ
สินสันเทียะ
นายโชค
แปลงคางพลู
นายภูริวัจน
บุญชุบ
นายสมโภชน
สุวรรณโชติ
นายชัย
หงษวิเศษ
นายประสงค
แกนรานหญา
นายวีรศักดิ์
เกรียงธีรศร
นางรัฐชยา
คลังแสง
นางพัด
บุตรดีวงศ
นายวิรัตน
เจริญหลา
นายทองสุข
บุราณรักษ
นายเทอดเกียรติ
ปกิรณะ
นายอรรถพร
ฉัตรมาศ
นายสุรพงษ
ทาหอม
นายสมพร
สิ้นภัย
นายเทวิน
แสวงสิน
นายธีระวุฒิ
ศีรษะภูมิ

ตําแหนง
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว
ปศุสัตวอําเภอเทพสถิต
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอบานแทน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทยอาวุโส
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอชานุมาน
ปศุสัตวอําเภอปทุมราชวงศา
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอเสนางคนิคม
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอลืออํานาจ
หัวหนากลุมกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจัตุรัส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบัวระเหว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพสถิต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเขียว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแทน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงครอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภักดีชุมพล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเนินสงา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอซับใหญ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชานุมาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปทุมราชวงศา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสนางคนิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหัวตะพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลืออํานาจ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรอยเอ็ด

ลําดับ
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

นายดิเรก
นายธงชัย
นายอานุภาพ
นายคุณาวุธ
นายครรชิต
นายวิชิต
นายนิรันดร
นายอธิคม
นายวัชรินทร
นายสุรสิทธิ์
น.ส.ปุณชรัสมิ์
นายเจษฏาพร
นายสมเดช
นายประมวล
นายศรีศักดิ์
นายอดิศร
นางสาวอนงค
นายอาวุธ
นายจิตสมนึก
นายรังสรรค

ชื่อ - นามสกุล
สุดาเดช
ปญโย
ชัยสงคราม
ธวันทา
ศรีพลาน
บุษดี
ภูมิเรือง
สามิบัติ
เหลืองพุทธรัตน
ดวงสอนยา
บุตรกันหา
อรุณไพร
กุมภวา
บางตํารวจ
เที่ยงธรรม
ดวงออนนาม
เพชรโรจน
พิทักษวัชรีกุล
วรเชษฐ
เพชรแสน

ตําแหนง
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
พนักงานตรวจโรค
พนักงานตรวจโรค
ปศุสัตวอําเภอโพนทอง
ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ชัย
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอเมยวดี
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกษตรวิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปทุมรัตต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจตุรพักตรพิมาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอธวัชบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมไพร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองพอก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสลภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณภมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสรวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนทราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภออาจสามารถ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมยวดี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสมเด็จ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจังหาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงขวัญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองฮี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงเขาหลวง

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

รุนที่ 2 จัดประชุมระหวางวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมบุษราคัม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 3 และ 4)
เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 4
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
1 นายบรรจง
มูลตรีดี
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวเขต 4
2 นายนที
คลายคลึง
นักวิชาการสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวเขต 4
3 นายสมศักดิ์
อุปพงษ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู
4 นายวันชัย
ธรรมมา
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู
5 นายคําพอง
เคางิ้ว
ปศุสัตวอําเภอเมือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
6 นายชัชวาล
ภูมิสายดร
ปศุสัตวอําเภอนากลาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนากลาง
7 นายอดุลย
พูนศิริวณิชย
ปศุสัตวอําเภอโนนสัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสัง
8 นายฉัตรชัย
สารศาสตรบัญชา
ปศุสัตวอําเภอศรีบุญเรือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีบุญเรือง
9 นายเลิศรัตนชัย
ผุยคําสิงห
ปศุสัตวอําเภอสุวรรณคูหา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณคูหา
10 นายเจษฎา
แสนประสิทธิ์
ปศุสัตวอําเภอนาวัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาวัง
11 นายพัฒนา
นุศรีอัน
สัตวแพทยอาวุธโส
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน
12 นางสาวปริยานุช
สีผาย
เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน
13 นายอนุพงศ
สุวรรณโสภา
ปศุสัตวอําเภอบานแฮด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแฮด
14 นายวิทยา
อากรตน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองขอนแกน
15 นายอัครเดช
ทัพเจริญ
เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระยืน
16 นายไสว
มาเบา
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวงนอย
17 นายวิรัตน
ทองดีเขียว
เจาพนักงานสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงเกา

ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - นามสกุล
นายวัฒนา
นิสังกาศ
นางสุพรรษา
แทนเตย
นายพิทยาทร
สวาง
นายชัยวุฒิ
ถูไกรวงษ
นายอชิตพล
ชาโสรส
นางสาวรัตนาพร
นาโพธิ์
นายวิสิทธิ์
หินเธาว
นายชัยพล
ดาศรีวังปา
นายจุฬารัตน
ทีนทาน
นายพิทยากร
อวนพรมมา
นายกิตติพงษ
สีลาโคตร
นายสุพจน
จันทรนอย
นายไชยยันต
สมอเขียว
นายสถาพร
แสนสุทธวิจิตร
นายอรรถพงษ
สุริยะ
นายยุทธชัย
แพงปสสา
นายคมสิทธิ์
กิติพิเชฐสรรค
นายมรกต
บุญเรือง
นางเบญจมาภรณ
บุญมานาง
นายอัมพร
สายทอง
นายธานินทร
หลังโนนโพธิ์
นายณรงคชัย
ศรีดาวเรือง

ตําแหนง
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวตําบล
เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาหนาที่สัตวบาล
เจาหนาที่สัตวบาล
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาหนาที่เก็บขอมูล
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาหนาที่สัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอหนองนาคํา
ปศุสัตวตําบล
ปศุสัตวอําเภอพล
พนักงานตรวจโรคสัตว
ปศุสัตวอําเภอน้ําพอง
ปศุสัตวอําเภอแวงใหญ
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเวียง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเปอยนอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชนบท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานฝาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูผามาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมัญจาคีรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองเรือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีชมพู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาสวนกวาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมแพ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอซําสูง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองนาคํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนศิลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานไผ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําพอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวงใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภออุบลรัตน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระนวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองสองหอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์ชัย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี

ลําดับ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นายศุภกิจ
นายนิรันดร
นายอุทิศ
นายสมชาย
นายสุทัศน
นายชัยฤทธิ์
นายอนุพงศ
นายอนุวรรต
นายอโนชา
นายกิตติพัฒน
นายสรรเสริญ
นายวรภพ
นายโกวิท
นายยุทธภูมิ
นายประดิษฐ
นายจักรเพชร
นายวินัย
นายธาตรี
นายสมศักดิ์
นายประยงค
นายสุรัตน
นายวิวัฒนา

ชื่อ - นามสกุล
พลอุทัย
สวนสุวรรณ
เมืองทา
พันสี
กันหารัตน
พันธศรี
ชูยิ่งสกุลทิพย
นภามาศ
อินทรศร
ชุมปญญา
เจริญตะคุ
บุญประดิษฐ
สัตยซื่อ
ปริวันตา
ปลัดศรีชวย
เนติปญญา
เตืองพลี
จันทรขํา
บุงอุทุม
คนฉลาด
ทายิดา
บุตรชัยงาม

ตําแหนง

หนวยงาน
สัตวแพทยอาวุโส
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี
สัตวแพทยชํานาญงานรักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี
เจาพนักงานสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดจับ
ปศุสัตวอําเภอหนองวัวซอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองวัวซอ
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุมภวาป
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสะอาด
สัตวแพทยชํานาญงานรักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอโนนสะอาด
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหาน
ปศุสัตวอําเภอทุงฝน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงฝน
ปศุสัตวอําเภอไชยวาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชยวาน
ปศุสัตวอําเภอศรีธาตุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีธาตุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังสามหมอ
ปศุสัตวอําเภอวังสามหมอ
ปศุสัตวอําเภอบานดุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานดุง
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานผือ
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําโสม
ปศุสัตวอําเภอเพ็ญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเพ็ญ
ปศุสัตวอําเภอสรางคอม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสรางคอม
ปศุสัตวอําเภอหนองแสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองแสง
ปศุสัตวอําเภอนายูง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนายูง
ปศุสัตวอําเภอพิบูลยรักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิบูลยรักษ
ปศุสัตวอําเภอกูแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกูแกว
สัตวแพทยชํานาญงานรักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอประจักษศิลปาคม สํานักงานปศุสัตวอําเภอประจักษศิลปาคม
สัตวแพทยอาวุโส หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย

ลําดับ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวธัญชนก
ไชยปะ
นายสมพิศ
ผาพิมพ
นายชูศักดิ์
ศิริกาญจนวงศ
นายจําลอง
พงษธนพันธ
นายพงษพันธ
บุตรดีชัย
นายสุเวช
แสงฝาย
นายมานพ
แกวภู
นายจรูณ
เวียนเทียน
นางสาววัชราพร
ทิพพามา
นายเจตพล
กันหาอาจ
นายไชยยศ
บุณยเนตร
นายวิทยา
อะโหสิ
นางสาวเสาวณีย
สอนสุภาพ
นายสงกรานต
ใจผง
นายอนุสรณ
ทอนจรุง
นายสมรรถ
อินทรพานิช
นายมงคล
สุริยเพ็ญ
นายสุวรรณ
วงศบัวแกว
นายชิตภณ
ชูปถัมป
นายสายฝน
คําผอง
นายศักดิ์สิทธิ์
ทิพยธร
นายวุฒิศักดิ์
สิงหนาครอง

ตําแหนง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอเชียงคาน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอ
สัตวแพทยอาวุโส
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองหนองคาย
ปศุสัตวอําเภอทาบอ
ปศุสัตวอําเภอโพนพิสัย
ปศุสัตวอําเภอศรีเชียงใหม
ปศุสัตวอําเภอสังคม

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาดวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงคาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากชม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานซาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแหว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเรือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาลี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังสะพุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูกระดึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูหลวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอผาขาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเอราวัณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหิน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองหนองคาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาบอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสังคม

ลําดับ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรัตน
ภิรมยขวัญ
นายขุนพล
อินทรกนก
นายถนอมศักดิ์
เศิกสิริ
นายประเวศ
ศรีปานแกว
นายสุระพงษ
ศรีปยะพันธุ
นางสาวอรปรียา
หินวันต
นายสมชาย
อนันตจารุตระกูล
นายประพันธ
มาลายุทธศรี
นายธงชัย
ศิริวัฒน
นายมีชัย
แพงมาพรม
นายสมยศ
รังษา
นายเทริดวรพงษ
ผลบุญ
นายสมพงษ
แกวสุภาพ
นายวีระพล
รังษา
นายชาญชิต
เจือสุวรรณ
นายวิรัช
โพธิ์นอยงาม
นายเสนห
แกวพะเนาว
นายวีรสันติ
ประทุมพล
นายสมเพศ
ดวงคําภา
นายคงเดช
นนตรี
นางเกยูร
เผือกศิลา
นายไมตรี
โลหะสุวรรณ

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอสระใคร
ปศุสัตวอําเภอเฝาไร
ปศุสัตวอําเภอรัตนวาป
ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ตาก
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอบึงกาฬ
ปศุสัตวอําเภอพรเจริญ
ปศุสัตวอําเภอโซพิสัย
ปศุสัตวอําเภอเซกา
ปศุสัตวอําเภอปากคาด
ปศุสัตวอําเภอบึงโขงหลง
ปศุสัตวอําเภอศรีวิไล
ปศุสัตวอําเภอบุงคลา
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอเมืองมหาสารคาม
ปศุสัตวอําเภอแกดํา
ปศุสัตวอําเภอโกสุมพิสัย
ปศุสัตวอําเภอกันทรวิชัย
ปศุสัตวอําเภอเชียงยืน
ปศุสัตวอําเภอบรบือ

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสระใคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฝาไร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัตนวาป
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ตาก
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรเจริญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโซพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเซกา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากคาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงโขงหลง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีวิไล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบุงคลา
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกดํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสุมพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรวิชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงยืน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบรบือ

ลําดับ
106
107
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109
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116
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125
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127

ชื่อ - นามสกุล
นายพรชัย
พิมดา
นายมานพ
แกวพะเนาว
นายศักดา
บุบผโชติ
นายสุรัตน
สมสถิตกุล
นายวรสิทธิ์
ศรีสิทธิ์
นายธรรมนูญ
แสนสุทธวิจิตร
นายประเสริฐ
ชีวาจร
นายอภิวัฒน
สินแสง
นางสาวรสรินทร
สวาทวงษ
นายสุดใจ
ค่ําคูณ
นายกฤตยา
วรรณพฤกษ
นายธนวัฒน
แจมสุวรรณ
นายสุนทร
แสงดารา
นายสุรศักดิ์
แยมสกุล
นายสมศักดิ์
ไชยมาตย
นายธรณินทร
เฉิดเจิม
นายปญญา
ภาจันทรคู
นายสุรพล
เกิดศักดิ์
นายชาคริต
แชมชื่น
นายสุระ
ศรีณะพรม
นายเวชชัยยันต
ภูโคกยาง
นายรังสรรค
สรรคพัฒนา

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอนาเชือก
ปศุสัตวอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ปศุสัตวอําเภอวาปปทุม
ปศุสัตวอําเภอนาดูน
ปศุสัตวอําเภอยางสีสุราช
ปศุสัตวอําเภอกุดรัง
ปศุสัตวอําเภอชื่นชม
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาการปศุสัตวอําเภอรองคํา
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอเขาวง
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอหวยเม็ก
ปศุสัตวอําเภอสหัสขันธ
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศต.
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาเชือก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาปปทุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาดูน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยางสีสุราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดรัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชื่นชม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาฬสินธุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนามน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกมลาไสย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรองคํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุฉินารายณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยางตลาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยเม็ก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสหัสขันธ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคํามวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาคันโท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองกุงศรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสมเด็จ

ลําดับ
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

นายศุภชัย
นายสพศิลป
นายเชาวพงษ
นายพณวัฒน
นายประวิทย
นายพิภพ
นางสาวจาริณี
นายตรรกวิทย
นายเจริญ
นายศักดิ์ชัย
นายพูลสวัดส
นายสังวาลย
นายวัชรินทร
นายนพรัตน
นางสาวยุพา
นายแกว
นายสําราญ
นายอภิศักดิ์
นายสุชาติ
นายชาตรี
นายสําเร็จ
นายชัยวัฒน

ชื่อ - นามสกุล
บุญฤกษ
จําปามวง
ศรีประไหม
บรรจงเลิศ
ปดถา
เพียวิเศษ
แกวมีสี
โพธิ์สุวรรณ
จิระชีวะนันท
จันใด
กรมแสง
ลาภะ
ศรีรุงเรือง
บุญชูใส
ภูผาผัน
ผานชมภู
เรียมแสน
วิทยพาณิชกร
อุดรทรัพย
ไชยพรม
มุงคุณ
อุคําพันธ

ตําแหนง
สัตวแพทยชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภอสามชัย
ปศต.
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
สัตวแพทยอาวุโส
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอกุสุมาลย
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวอําเภอพรรณานิคม
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาล
ปศุสัตวตําบล
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภออากาศอํานวย
ปศุสัตวอําเภอสวางดินแดน
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอโคกศรีสุพรรณ

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยผึ้ง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาคู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนจาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอฆองชัย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสกลนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุสุมาลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดบาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรรณานิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพังโคน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนิคมน้ําอูน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวานรนิวาส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคําตากลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานมวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภออากาศอํานวย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวางแดนดิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสองดาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเตางอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกศรีสุพรรณ

ลําดับ
150
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ชื่อ - นามสกุล
นายศุภพงษชัย
ดีจันทร
นายพงษศิลป
เหงาละคร
นายนิติ
ภิรมย
นายณฐกร
เฉลิมชาติ
นางสาวชวลิดา
คําเพชรดี
นายมานนท
ไชยเสน
นายลือชัย
ปาลือชา
นายอนุรักษ
กองไชย
นายนิรัน
แกวคูณ
นายนาวา
อักษร
นายบุญสนอง
หลวงโป
นายนิสสัย
ศรีจันทร
นายนิวัฒนชัย
เทพสุนทร
นายวีระพงษ
นครวงศ
นายประยงค
กอมณี
นายสังวรณ
พฤกษเนรมิตร
นายขรรคชัย
ชวงชัย
นายนรินทร
ทิพยศรี
นายวุฒิศักดิ์
ผากา
นายสุชัย
ลิ้มวัฒนา
นางสาวจิตรลดา
เสนา
นายพนมไพร
นอยเล็ก

ตําแหนง

หนวยงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเจริญศิลป
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนนาแกว
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอภูพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูพาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครพนม
ปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม
ปศุสัตวอําเภอปลาปาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปลาปาก
ปศุสัตวอําเภอทาอุเทน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาอุเทน
ปศุสัตวอําเภอบานแพง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแพง
ปศุสัตวอําเภอธาตุพนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอธาตุพนม
ปศุสัตวอําเภอเรณูนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเรณูนคร
ปศุสัตวอําเภอนาแก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแก
ปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสงคราม
ปศุสัตวอําเภอนาหวา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาหวา
ปศุสัตวอําเภอโพนสวรรค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนสวรรค
รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอนาทม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาทม
ปศุสัตวอําเภอวังยาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังยาง
สัตวแพทยอาวุโส(หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตวอําเภอเมืองมุกดาหาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองมุกดาหาร
เจาพนักงานสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนิคมคําสรอย
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนตาล

ลําดับ
172
173
174
175

ชื่อ - นามสกุล
นายปรีชา
แสนไชย
นายบรรเทิง
แกวคูณ
นายศวเรศ
จอมจุมพล
นายธนารักษ
วรรณวิจิตร

ตําแหนง
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตวอําเภอคําชะอี
ปศุสัตวอําเภอหวานใหญ
สัตวแพทยชํานาญงาน

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดงหลวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคําชะอี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวานใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองสูง

