รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

รุนที่ 4 จัดประชุมระหวางวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 8 และ 9)
เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
1 นายฉัตรฐาพงค
คงทุง
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวเขต 8
2 น.ส.ฐิติพร
โกละกะ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวเขต 8
3 นายพงษพันธ
ธรรมมา
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาการปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
4 นางสุจินดา
สุวรรณรัตน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 นายสุรพงศ
อินทรยานยศ
ปศุสัตวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
6 นายมนัส
ชุมทอง
ปศุสัตวอําเภอพรหมคีรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมคีรี
ปศุสัตวอําเภอลานสกา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานสกา
7 นายสุเทพ
ยอดแกว
8 นายบุญฤทธิ์
ชูชวย
ปศุสัตวอําเภอฉวาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอฉวาง
9 นายสุวิทย
ตาพะขาว
ปศุสัตวอําเภอพิปูน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิปูน
10 นางสาวสุจินดา
จันทรพุม
พนักงานตรวจโรคสัตวอําเภอเชียรใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียรใหญ
11 นายสุโข
ลั่นซาย
ปศุสัตวอําเภอชะอวด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชะอวด
12 นายนรินทร
วัชรกาฬ
ปศุสัตวอําเภอทาศาลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาศาลา
13 นายณรงค
ปจฉิม
ปศุสัตวอําเภอทุงสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงสง
14 นายสมเกียรติ
พันธศรี
ปศุสัตวอําเภอนาบอน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาบอน
15 นายธนันดร
ทองเนื้อสุก
ปศุสัตวอําเภอทุงใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงใหญ
16 นายกฤษฎา
ทองสวัสดิ์
ปศุสัตวอําเภอปากพนัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากพนัง
17 นายพรภิรมย
ฟุงตระกูล
ปศุสัตวอําเภอรอนพิบูลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรอนพิบูลย

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
นายสุริยะ
ริยาพันธ
นายชัยพงษ
เลิศฤทธิ์ชัย
นายวิชัย
จงไกรจักร
นายพิสิษฐ
ณ นครพนม
นายชัย
นามเข็ม
นายบุญยเกียรติ
เพ็งสุวรรณ
นางสาวธัญญรัตน
พลายชุมวิบูลย
นายมนตรี
พลวิชัย
นายสุรศักดิ์
เพชรรัตน
นางสาวพัชมณฑ
ใหมแกว
นายวรรณโชค
มาเฉี่ยว
นายชัชวาลย
เพ็ชรแท
นายบุญเลิศ
กุลฉันทวิทย
นายภักดี
แกวชะฎา
นายสมหมาย
เพชรเครือ
นายศรีสุวรรณ
คาของ
นายสามารถ
ประมูลทรัพย
นายธงไชย
ชัยศิริ
นายอํานวย
ปานเผาะ
นายสมนึก
ทองไซร
นายไพรัช
เดชศิริ
นางวัลลี
เกิดกอบ

ตําแหนง

หนวยงาน
ปศุสัตวอําเภอสิชล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสิชล
ปศุสัตวอําเภอขนอม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขนอม
ปศุสัตวอําเภอหัวไทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหัวไทร
ปศุสัตวอําเภอบางขัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางขัน
ปศุสัตวอําเภอถ้ําพรรณรา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอถ้ําพรรณรา
ปศุสัตวอําเภอจุฬาภรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจุฬาภรณ
พนักงานตรวจโรคสัตวอําเภอพระพรหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระพรหม
ปศุสัตวอําเภอนบพิตํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนบพิตํา
ปศุสัตวอําเภอชางกลาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชางกลาง
พนักงานตรวจโรคสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
สัตวแพทยชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
ปศอ.เหนือคลอง ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง ปศอ.เมืองกระบี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกระบี่
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ปฏิบัติหนาที่ราชการในฐานะปศอ.เขาพนม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาพนม
ปศุสัตวอําเภอเกาะลันตา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาะลันตา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองทอม
ปศุสัตวอําเภอคลองทอม
สํานักงานปศุสัตวอําเภออาวลึก
ปศุสัตวอําเภออาวลึก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปลายพระยา
ปศุสัตวอําเภอปลายพระยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําทับ
ปศุสัตวอําเภอลําทับ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเหนือคลอง
ปศอ.เมืองกระบี่ ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง ปศอ.เหนือคลอง
สัตวแพทยอาวุโส
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพังงา

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

ชื่อ - นามสกุล
นายโกศล
เดชจูด
นายวรกร
มีปาน
นายธวัชชัย
ไทรงาม
นายสาโรจน
จิตกาญจน
นายภักดี
นนทชิต
นายอติชาต
สุขสวัสดิ์
นายชาญณรงค
ตันติชํานาญกุล
นายสมชาย
เจียรนัยศิลป
นายอนุชา
ธีรพิทยานนท
นายเรวัฒน
จิตจง
นายทวีศักดิ์
สวัสดิเวช
นายสุเพียบ
ศรีรัตนประพันธ
นายจิรายุ
นิรันดรวิโรจน
นายศิษฎ
อินทรวัตร
นางสาวยุพา
นาคปาน
นายไพบูลย
ศรีสิทธิยานนท
นายสุรเกียรติ
สงรักษ
นายเชิดชัย
เจริญเวช
นายชูจิต
ดาศรี
นายวัลลภ
พจนวิชัย
วาที่ ร.ต.มณฑล
เลาหภักดี
นายอดิศร
วีระศิลป

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอเมืองพังงา
ปศุสัตวอําเภอเกาะยาว
ปศุสัตวอําเภอกะปง
ปศุสัตวอําเภอตะกั่วทุง
ปศุสัตวอําเภอตะกั่วปา
ปศุสัตวอําเภอคุระบุรี
ปศุสัตวอําเภอทับปุด
ปศุสัตวอําเภอทายเหมือง
สัตวพทยอาวุโส
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองภูเก็ต
สัตวแพทยชํานาญงาน
สัตวแพทยชํานาญงาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอดอนสัก
ปศุสัตวอําเภอชัยบุรี
ปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
ปศุสัตวอําเภอบานตาขุน
ปศุสัตวอําเภอทาฉาง
ปศุสัตวอําเภอพนม
ปศุสัตวอําเภอเคียนซา

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพังงา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาะยาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะปง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตะกั่วทุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตะกั่วปา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคุระบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทับปุด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทายเหมือง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะทู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอถลาง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนสัก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชัยบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานตาขุน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาฉาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเคียนซา

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
นายรุงเรือง
ยังวนิชเศรษฐ
นายประเทือง
มีแตม
นายบุญเลิศ
สุวรรณภักดี
นายวิชาญญ
ไชยนาเคนทร
นายกนกพล
กุลชาติ
นายณัฐพงศ
ยืนยง
นางสาวยอดขวัญ
นิลนวล
นางสาวกรองจิตร
เทพธานี
นางสาวเกศรา
เอมบุญลือ
นางนันทิกา
แสนสุข
นางสาวเสาวลักษณ ลาโพ
นายสถานพร
ทองจีน
นางสาวจีรวรรณ
สกุลปกษ
นายสุวัฒน
ออนวงศ
นายสุรชัย
ทําทอง
นายชัยวัฒน
พะลัง
นายธราพงษ
รัตตะประดิษฐ
นายภัทรพงศรวิญ
สุวรรณสอง
นายธงชัย
หนังสือ
นางบุญพา
จามจุรี
นายสุคนธ
คณะครุฑ
นายปญญา
สงคประหยัด

ตําแหนง

หนวยงาน
ปศุสัตวอําเภอทาชนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาชนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานนาสาร
ปศุสัตวอําเภอบานนาสาร
ปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานนาเดิม
ปศุสัตวอําเภอวิภาวดี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิภาวดี
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพุนพิน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระแสง
พนักงานตรวจปองกันโรคสัตว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
พนักงานตรวจปองกันโรคสัตว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชยา
พนักงานตรวจปองกันโรคสัตว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสระ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระนอง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระนอง
ปศุสัตวอําเภอระนอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองระนอง
เจาพนักงานสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอละอุน
ปศุสัตวอําเภอกะเปอร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะเปอร
ปศุสัตวอําเภอกระบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระบุรี
ปศุสัตวอําเภอสุขสําราญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุขสําราญ
สัตวแพทยอาวุโส(หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร
ปศุสัตวอําเภอเมืองชุมพร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชุมพร
ปศุสัตวอําเภอทาแซะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาแซะ

ลําดับ
84
85
86
87
88
89

นายคํานวน
นายสถาพร
นายนรินทร
นายสามารถ
นายสมบูรณ
นายสุโข

ชื่อ - นามสกุล
โพธิ์นอย
จินาบุญ
สหสันติเวช
เลาหประเสริฐ
ใบสีจวง
สังขฉิม

ตําแหนง
สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาการ ปศุสัตวอําเภอปะทิว
ปศุสัตวอําเภอหลังสวน
ปศุสัตวอําเภอละแม
ปศุสัตวอําเภอพะโตะ
ปศุสัตวอําเภอสวี
สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาการ ปศุสัตวอําเภอทุงตะโก

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะทิว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหลังสวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอละแม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพะโตะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงตะโก

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

รุนที่ 4 จัดประชุมระหวางวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 8 และ 9)
เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 9
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หนวยงาน
1 นางสาวอุไรวรรณ
จูสวัสดิ์
นักวิชาการสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตวเขต 9
2 นางสาวกฤตยา
กันหาอุดม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวเขต 9
3 นายวัฒนพล
พลอยมีคา
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ(อาวุโส)
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา
4 น.ส.นิศากร
ทองบรรจบ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา
5 นายจิระศักดิ์
อรุโณทัยสกุล
ปศุสัตวอําเภอเมือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสงขลา
ปศุสัตวอําเภอสทิงพระ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสทิงพระ
6 นายสุรินทร
เกาะแกว
7 นายสกนธ
จริตงาม
ปศุสัตวอําเภอจะนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจะนะ
8 นายปราโมทย
เพชรศรี
ปศุสัตวอําเภอนาทวี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาทวี
9 นายคํานัล
มากแกว
ปศุสัตวอําเภอเทพา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพา
10 นายสมาน
แมเราะ
ปศุสัตวอําเภอสะบายอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสะบายอย
11 นายอาคม
ทองจินดา
ปศุสัตวอําเภอระโนด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอระโนด
12 นายสวัสดิ์
กิตติโชควัฒนา
ปศุสัตวอําเภอกระแสสินธุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระแสสินธุ
13 นายพัลลภ
บัวแกว
ปศุสัตวอําเภอรัตภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัตภูมิ
14 นายสุเทพ
หัสเหล็ม
ปศุสัตวอําเภอสะเดา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสะเดา
15 นายอภิชาติ
กิจพิพิธ
ปศุสัตวอําเภอหาดใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหาดใหญ
16 นายสมศักดิ์
อารมยชื่น
ปศุสัตวอําเภอนาหมอม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาหมอม
17 นายวิสัย
จิตตวราวงษ
ปศุสัตวอําเภอควนเนียง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนเนียง

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
นายบุญเกียรติ
รักเกตุ
นายกษิดิศ
ทิตยสีแสง
นายเดโช
ชูเกตุ
นายญาณเวทย
รณภูมิ
นายอาหลี
นาปาเลน
นายรอสัก
หมันเระ
นางฝาตียะ
สามารถ
นางสาววัลญา
สุขรัก
นางสาวรสสุคนธ
แหละหละ
นางสาวฉัตรนลิน
แซเอี้ยว
นางสาวสุภาพร
โสกมล
นางสาวสุภัทธิรา
โชติธรรม
นายธีรนนต
พลยุทธ
นางสาวสายรุง
อิ้วสู
นายสมเกียรติ
เอกอุดมพงษ
นายสมพร
กาญจนวนิชกุล
นายพิสิฐ
ลีกิจวิวัฒน
นายสรัญญ
ตันสกุล
นายธีระวุธ
พิบูลรัตพงศ
นายนัยสันต
สหวิศิษฎ
นายสุชาติ
กาญจนะ
นายนิกร
ศรีแกว

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอบางกล่ํา
ปศุสัตวอําเภอสิงหนคร
ปศุสัตวอําเภอคลองหอยโขง
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาหนาที่เฝาระวังโรคไขหวัดนก
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง
ปศุสัตวอําเภอกันตัง
ปศุสัตวอําเภอยานตาขาว
ปศุสัตวอําเภอปะเหลียน
ปศุสัตวอําเภอสิเกา
ปศุสัตวอําเภอหวยยอด
ปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ
ปศุสัตวอําเภอนาโยง

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกล่ํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสิงหนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหอยโขง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสตูล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนโดน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนกาหลง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาแพ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอละงู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงหวา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมะนัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันตัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยานตาขาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะเหลียน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสิเกา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยยอด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาโยง

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

ชื่อ - นามสกุล
นายสหับ
สังขสุวรรณ
นายธีระเวช
ศรีนวล
นายณรงค
จีนนุกูล
นางสุธาสินี
สอนไกรสิทฺธิ์
นางสาวสุภาภรณ
ใจซื่อตรง
นางสาวสุกัลยา
ดํานิ่ม
นายเริงโรจน
ปานภักดี
นายสุรินทร
เครือแกว
นางจินตนา
ชัยฤทธิ์
วาที่ ร.ต.หญิง วาสนา สิงหทอง
นางมณฑกาญจน
หวงวงศ
นางสาววิลาวัณย
คงเจริญ
นางสาวมลิวรรณ
ไชยตรี
นายธีรพล
วรศรี
นายณรงคฤทธิ์
ทองรุต
นายเกษม
นิยมเดชา
นางสาวสุภารัตน
หาทรัพย
นายมานพ
รัตโนภาสจรูญ
นายสมเกียรติ
ชูมณี
นายสุรจิต
อัลภาชน
นายภิญโญ
ทองบุญ
นายหะสัน
ปตนกุล

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอรัษฎา
ปศุสัตวอําเภอหาดสําราญ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
พนักงานตรวจโรคสัตวในอําเภอ
พนักงานตรวจโรคสัตวในอําเภอ
ปศุสัตวอําเภอเขาชัยสน
ปศุสัตวอําเภอตะโหมด
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจโรคสัตว
เจาพนักงานสัตวบาล
ตรวจปองกันโรคสัตวในอําเภอ
ตรวจปองกันโรคสัตวในอําเภอ
ตรวจปองกันโรคสัตวในอําเภอ
ปศุสัตวอําเภอศรีนครินทร
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร (พรก.)
ปศุสัตวอําเภอเมืองปตตานี
ปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์
ปศุสัตวอําเภอหนองจิก
ปศุสัตวอําเภอปะนาเระ
ปศุสัตวอําเภอมายอ

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัษฎา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหาดสําราญ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพัทลุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกงหรา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาชัยสน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตะโหมด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนขนุน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากพะยูน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีบรรพต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาบอน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาพะยอม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีนครินทร
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองปตตานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองจิก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะนาเระ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมายอ

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
นายอิสมาแอ
ลาเตะ
นายเสนห
ศิวะรัตน
นายตวนนุ
อัลอาตัส
นายเทพฤทธิ์
วัลลภวิสุทธิ์
นายการียา
คอมา
นายสุไลมาน
เจะเฮง
นายสาธิต
พิธีรัตนานนท
นายมูฮําหมัด
อาแวโด
นางสาวมาลี
แกวแจง
นายธนิศร
หะยะกังฉัตร
นายเกริกฤทธิ์
โรจนรวีวงค
นายยูโซะ
คอปอ
นายสาหะ
มะลี
นายมาหะมุ
สาและ
นายมูฮําหมัด
หมัดอาด้ํา
นายพรเทพ
พึ่งธรรมเดช
นายอาแว
แม
นายยืนยง
สมานสุข
นางสาวซารีหมะ
หะแว
นายพีระศักดิ์
เพ็ชรพรหม
นายไฉน
รวยรื่น
นายสะแปอิง
สะมะแอ

ตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอทุงยางแดง
ปศุสัตวอําเภอสายบุรี
ปศุสัตวอําเภอไมแกน
ปศุสัตวอําเภอยะหริ่ง
ปศุสัตวอําเภอยะรัง
ปศุสัตวอําเภอกะพอ
ปศุสัตวอําเภอแมลาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภอชํานาญงาน
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
ปศุสัตวอําเภออาวุโส
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ปศุสัตวอําเภอเมืองนราธิวาส
ปศุสัตวอําเภอตากใบ
ปศุสัตวอําเภอบาเจาะ

หนวยงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงยางแดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสายบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไมแกน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยะหริ่ง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยะรัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกะพอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมลาน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเบตง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอธารโต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยะหา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรามัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาบัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกรงปนัง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตากใบ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบาเจาะ

ลําดับ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ชื่อ - นามสกุล
นายอับดุลตอเละ
หะเดวา
นายสุไลมาน
บินอิบรอเฮง
นายรอซารี
เจะโซะ
นายสุวิทย
หมวดสิงห
นายสุรกิต
วัชราทักษิณ
นายโภคพูล
เดชพรหม
นายราชศักดิ์
พันธุนรา
นายพิอินทร
กานา
นายอับดุลเลาะ
หะยีบานุง
นายอนุวัติ
แยบรอแย

ตําแหนง

หนวยงาน
ปศุสัตวอําเภอยี่งอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยี่งอ
ปศุสัตวอําเภอระแงะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอระแงะ
ปศุสัตวอําเภอรือเสาะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรือเสาะ
ปศุสัตวอําเภอศรีสาคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสาคร
ปศุสัตวอําเภอแวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวง
ปศุสัตวอําเภอสุคิริน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุคิริน
ปศุสัตวอําเภอสุไหงโก-ลก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุไหงโก-ลก
ปศุสัตวอําเภอสุไหงปาดี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุไหงปาดี
ปศุสัตวอําเภอจะแนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจะแนะ
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอเจาะไอรอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอเจาะไอรอง

