
รุนที่ 3 จัดประชุมระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การเดนท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 5 และ 6)

เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 5

ลําดับ

1 นายวุฒิชัย คําดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวเขต 5

2 นางสาวสุภาพร วงศหาญ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวเขต 5

3 นายอนุวัฒน  อุประดิษฐ  สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

4 นายอนุชาติ  คํามา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

5 นายทรงศักดิ์  ศรีอําพร ปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม 

6 นายเดชา  หารตันกูล ปศุสัตวอําเภอจอมทอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอจอมทอง 

7 นายเจษฎา  องอาจ ปศุสัตวอําเภอแมแจม สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแจม 

8 นายสุธรรม   สุยะ สัตวแพทยชํานาญงาน รก.ปศอ. กัลยาณิวัฒนา สํานักงานปศุสัตวอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

9 นายจิรพงษ แซตั้ง ปศุสัตวอําเภอเชียงดาว สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงดาว 

10 นายอาทิตย  ยอดคําลือ ปศุสัตวอําเภอดอยสะเก็ด สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอยสะเก็ด 

11 นายบุญชู  ชางปด ปศุสัตวอําเภอแมแตง สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแตง 

12 นายพิทักษ  ตั้งโภคานนท ปศุสัตวอําเภอแมริม สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมริม 

13 นายนพวงศ  สอนมาลี ปศุสัตวอําเภอสะเมิง สํานักงานปศุสัตวอําเภอสะเมิง 

14 นายกิตติศักดิ์  มะรินทร ปศุสัตวอําเภอฝาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอฝาง 

15 นายพงศธร  อยูจํารัส ปศุสัตวอําเภอแมอาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 

16 นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ สัตวแพทยชํานาญงาน รก.ปศอ.พราว สํานักงานปศุสัตวอําเภอพราว 

17 นายรัตเขตต  ฝายริพล ปศุสัตวอําเภอสันปาตอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันปาตอง 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
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18 นายสุรชัย  พรหมมา ปศุสัตวอําเภอสันกําแพง สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันกําแพง 

19 นายศักดิ์ชาย  บุณยราศรัย ปศุสัตวอําเภอสันทราย สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันทราย 

20 นายเรืองศักดิ์  ศรียาบ ปศุสัตวอําเภอหางดง สํานักงานปศุสัตวอําเภอหางดง 

21 นายประนม  อัฎฐประดิษฐ ปศุสัตวอําเภอฮอด สํานักงานปศุสัตวอําเภอฮอด 

22 นายอุดม  แดงติ๊บ ปศุสัตวอําเภอดอยเตา สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอยเตา 

23 นายวิรัช  เสริฐศรี ปศุสัตวอําเภออมกอย สํานักงานปศุสัตวอําเภออมกอย 

24 นายอดุลย  สุขแสวง ปศุสัตวอําเภอสารภี สํานักงานปศุสัตวอําเภอสารภี 

25 นายชัฐ  สัทธรรมนุวงศ สัตวแพทยชํานาญงาน รก.ปศอ.เวียงแหง สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงแหง 

26 นายสมคิด  บุญชัย ปศุสัตวอําเภอไชยปราการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชยปราการ 

27 นายสุทิน มูลทรัพย สัตวแพทยชํานาญงาน รก.ปศอ.แมวาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมวาง 

28 นายปาณพล  ขุนแพงชม ปศุสัตวอําเภอแมออน สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมออน 

29 นายชัยวัฒน  ศรีทองอินทร ปศุสัตวอําเภอดอยหลอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอยหลอ 

30 นายปญญาวัฒน  ออนโยน  สัตวแพทยอาวุโส  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน

31 นายธนภัทร  คหินทพงษ  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน

32 นายเสถียร  ผลศรัทธา  ปศุสัตวอําเภอเมืองลําพูน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลําพูน 

33 นายอาคม  มโนชมภู  ปศุสัตวอําเภอแมทา สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมทา 

34 นายสนั่น ไชยะ  ปศุสัตวอําเภอบานโฮง สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานโฮง 

35 นายบุญคิม  หลิมศิวิไล  ปศุสัตวอําเภอลี้ สํานักงานปศุสัตวอําเภอลี้ 

36 นายชรินทร  คุณวุฒิ  ปศุสัตวอําเภอทุงหัวชาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงหัวชาง 

37 นายปรีชาชาติ  อํามาตยโยธิน  ปศุสัตวอําเภอปาซาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาซาง 

38 นายจักรพันธุ  กิติศรี ปศุสัตวอําเภอบานธิ สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานธิ 

39 นายรวิกร  สําคํา ปศุสัตวอําเภอเวียงหนองลอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เวียงหนองลอง 
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40 นายจํารัส   ชาครไพบูลย หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง

41 นายกิตติกอง  ตุลเตมีย เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง

42 นายนิคม   รูปงาม สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลําปาง 

43 นายสาธิต    ธรรมวาสี สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมเมาะ 

44 นายวิจิตร   สมฤทธิ์ สัตวแพทยอาวุโสรักษาการปศุสัตวอําเภอเกาะคา  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เกาะคา 

45 นายสุรพล     มิ่งขวัญ สัตวแพทยชํานาญงานรักษาการปศุสัตวอําเภอเสริมงาม  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสริมงาม 

46 นายวรวุฒิ   เวียงนาค สัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภองาว 

47 นายศุภชัย      อินกร สัตวแพทยอาวุโส  สํานักงานปศุสัตวอําเภอแจหม 

48 นายอดิศักดิ์   สิกขะมณฑล สัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังเหนือ 

49 นายสุวิช        สุภาธง สัตวแพทยอาวุโส  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเถิน 

50 นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ สัตวแพทยอาวุโส  สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมพริก 

51 นายวิจิตร    จิตอารี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมทะ 

52 นายภาคินัย    เหมรัตน สัตวแพทยชํานาญงานรักษาการปศุสัตวอําเภอสบปราบ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอสบปราบ 

53 นายถาวร   ไชยวังราษฎร สัตวแพทยอาวุโส  สํานักงานปศุสัตวอําเภอหางฉัตร 

54 นายประสาน   สีตลรัศมี สัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองปาน 

55  นายสุทัศน  สายยาโน สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน

56  นายณัฏฐวิกร  คํามณีวณิชวงศ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน

57  นายนรินทร  พรมเมืองดี สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนาน 

58  นายจงรักษ ธรรมลังกา สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจริม 

59  นายเอกนิษฐ  กันไชยคํา สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบานหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานหลวง 

60  นายโชคชัย  ศิลาพงษ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอนานอย 

61  นายปรีชัย  แกวตา สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอปว 
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62  นายมานะ  นิลประภา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาวังผา 

63  นายสงวน มีนิล สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสา 

64  นายสุรเชษฐ  ปนทิพย สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงชาง 

65  นายวรเทพ  ราชภัณฑ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงกลาง 

66  นายอรรถวุฒิ  เมืองมูล สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอนาหมื่น สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาหมื่น 

67  นายรักเกียรติ  เมฆอากาศ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันติสุข 

68  นายเกษม  เกียรติอมรเวช สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบอเกลือ สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอเกลือ 

69  นายอุทิศ  ศรีสิทธิพจน สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอสองแคว 

70  นายประทีป  นันทะสาร สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเพียง 

71  นายนคร  มัจฉพันธ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

72 นายแอด  ชวาวรชัย หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา

73 นางสาววลัยลักษณ  รัศมี เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา

74 นายอนุชาติ  ชัยชุมภู ปศุสัตวอําเภอเมืองพะเยา สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เมืองพะเยา 

75 นายชาญชัย   เนตรแกว ปศุสัตวอําเภอจุน สํานักงานปศุสัตวอําเภอจุน 

76 นายประยูร   กาละพวก สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงคํา 

77 นายนพปฏล  อินทรโชติ ปศุสัตวอําเภอเชียงมวน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงมวน 

78 นายสําราญ  สุนทร ปศุสัตวอําเภอดอกคําใต สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอกคําใต 

79 นายจักริน  ระวีศรี ปศุสัตวอําเภอปง สํานักงานปศุสัตวอําเภอปง 

80 นายธีระพงษ  สุวรรณหงส ปศุสัตวอําเภอแมใจ สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมใจ 

81 นายณัฐวัตร  สัทธรรมนุวงศ ปศุสัตวอําเภอภูซาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูซาง 

82 นายปาณะชัย  มหันตธนะพันธุ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูกามยาว 

83 นายอนันต  นามวงศ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย
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84 นางแสงจันทร  พินิจ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

85 นายสุเทพ  ตั้งจิตตพิสุทธิ์ ปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เมืองเชียงราย 

86 นายสุระ  สุขใส ปศุสัตวอําเภอเวียงชัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เวียงชัย 

87 นายวันชัย  ออสุข ปศุสัตวอําเภอเชียงของ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เชียงของ 

88 นายจรูญ  อุตุภรณ ปศุสัตวอําเภอเทิง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เทิง 

89 นายนพดล พินิจ ปศุสัตวอําเภอพาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ พาน 

90 นายดวงเนตร  เตวิยะ ปศุสัตวอําเภอปาแดด สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ปาแดด 

91 นายสันทัด  ปนคํา ปศุสัตวอําเภอแมจัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมจัน 

92 นายโสภณ แกวศิริ ปศุสัตวอําเภอเชียงแสน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เชียงแสน 

93 นายแผน  สุนทรวิภาต ปศุสัตวอําเภอแมสาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมสาย 

94 นายพงศภัค  ชวยรอด ปศุสัตวอําเภอแมสรวย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมสรวย 

95 นายสุกิจ  มากมี ปศุสัตวอําเภอเวียงปาเปา สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เวียงปาเปา 

96 นายอนุวัฒน  ธรรมพิทักษ ปศุสัตวอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ พญาเม็งราย 

97 นายบรรหาร  นวกุล ปศุสัตวอําเภอเวียงแกน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เวียงแกน 

98 นายเกรียงไกร  จิตตบุญ ปศุสัตวอําเภอขุนตาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ขุนตาล 

99 นายเทวัญ  ศรีสุธัญญาวงศ ปศุสัตวอําเภอแมฟาหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมฟาหลวง 

100 นายศาตศิลป  โพธิญาณ ปศุสัตวอําเภอแมลาว สํานักงานปศุสัตวอําเภอ แมลาว 

101 นายสุพล  ปานพาน ปศุสัตวอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เวียงเชียงรุง 

102 นายไชยนิรันต  สุนันตะ ปศุสัตวอําเภอดอยหลวง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดอยหลวง 

103 นายเฉลิมชัย  สุรพันธพิชิต สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน

104 นางสาวจารุรัตน  บุญเฉลย เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน

105 นายสมพงษ  พิพัฒนพงศชัย ปศุสัตวอําเภอเมืองแมฮองสอน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เมืองแมฮองสอน 
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106 นายปกรณ   กลิ่นสุข ปศุสัตวอําเภอขุนยวม สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนยวม 

107 นายไผท รักวิชา ปศุสัตวอําเภอปาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาย 

108 นายรังสิทธิ์  ศิริคํา ปศุสัตวอําเภอแมสะเรียง สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสะเรียง 

109 นายจักรพันธ  คอทอง ปศุสัตวอําเภอแมลานอย สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมลานอย 

110 นายราชัน  มณีธร ปศุสัตวอําเภอสบเมย สํานักงานปศุสัตวอําเภอสบเมย 

111 นายวันชัย  เอี่ยมสะอาด ปศุสัตวอําเภอปางมะผา สํานักงานปศุสัตวอําเภอปางมะผา 

112 นายประจวบ วันแสน หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร

113 นายอภิรักษ อินทรสัตยพงษ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร

114 นายเชวง วัฒนาโกศัย ปศุสัตวอําเภอเมืองแพร สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองแพร 

115 นายเกรียงศักดิ์ จงสุขวรากุล ปศุสัตวอําเภอรองกวาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอรองกวาง 

116 นายสมชาย  สมบัติวรรณทณา ปศุสัตวอําเภอ สอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สอง 

117 นายวิฑูรย สุทธิจินดา ปศุสัตวอําเภอสูงเมน สํานักงานปศุสัตวอําเภอสูงเมน 

118 นายบุญรอด ขมอาวุธ ปศุสัตวอําเภอลอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอลอง 

119 นายสมชาย  เสรีอรุโณ ปศุสัตวอําเภอเดนชัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอเดนชัย 

120 นายปริญญา แสงพายัพ ปศุสัตวอําเภอวังชิ้น สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังชิ้น 

121 นายชูเกียรติ แกวมา ปศุสัตวอําเภอหนองมวงไข สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมวงไข 



รุนที่ 3 จัดประชุมระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การเดนท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต 5 และ 6)

เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 6

ลําดับ

1  นายมานพ  มาเกตุ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวเขต 6

2  นายสันติพงษ  แสงไชย  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวเขต 6

3 นายพัชรินทร  คัมภีรคุปต สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ

4 นางอนันตญา  ทองชัย เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ

5 นายพงศพัศ  จิตชู สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุตรดิตถ

6 นายวิชาญ  เพียรรุงเรือง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอตรอน

7 นายวีระศักดิ์  เหลืองหิรัญ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาปลา

8 นายวิสิษฐ  วิรัทธิโกวิท สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําปาด

9 นายโชคชัย  กิตติเสนีย สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอฟากทา

10 นายอภิรัฐ  สงวนรัษฎ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานโคก

11 นายสุธี  ใจหวัง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิชัย

12 นายพรรณเลิศ  ศิริปาลกะ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอลับแล

13 นายรุจิภาส  ชื่นใจ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวอําเภอทองแสนขัน

14 นายสามารถ  รังผึ้ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค

15 นายภานุรัตน  ปานเจริญ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค

16 นายแสงชัย  ตั้งเจริญชัย ปศุสัตวอําเภอเมืองนครสวรรค สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครสวรรค

17 นายสมศักดิ์  เกษมณี ปศุสัตวอําเภอโกรกพระ สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกรกพระ

หนวยงานชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตอ)

เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"
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18 นายชัยณรงค  ปาจริยวัฒน ปศุสัตวอําเภอชุมแสง สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมแสง

19 นายคฑาวุธ  ทะหลา ปศุสัตวอําเภอหนองบัว สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบัว

20 นายเกษม  แกนทรัพย ปศุสัตวอําเภอบรรพตพิสัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอบรรพตพิสัย

21 นายเดชา  คงคา ปศุสัตวอําเภอเกาเลี้ยว สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาเลี้ยว

22 นายบุญสง  ไตรศักดิ์สุริยันต ปศุสัตวอําเภอตาคลี สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาคลี

23 นายชาญ  เล็กวัฒนะ ปศุสัตวอําเภอทาตะโก สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาตะโก

24 นายอรุณ  ตันติวิภาวิน รก.ปศุสัตวอําเภอไพศาลี สํานักงานปศุสัตวอําเภอไพศาลี

25 นายบรรจง  ออนอุน ปศุสัตวอําเภอพยุหะคีรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยุหะคีรี

26 นายคงพจน  ศรีพิพัฒน ปศุสัตวอําเภอลาดยาว สํานักงานปศุสัตวอําเภอลาดยาว

27 นายสุเทพ  เพ็ชรตุน ปศุสัตวอําเภอตากฟา สํานักงานปศุสัตวอําเภอตากฟา

28 นายสุรินทร  จันทรกรณ ปศุสัตวอําเภอแมวงก สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมวงก

29 นายธวัช  สุภรัตนธนกุล   ปศุสัตวอําเภอแมเปน สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมเปน

30 นายโชตินรินทร  อิสระภาพตระกูล ปศุสัตวอําเภอชุมตาบง สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมตาบง

31 นายณรงค เกิดศรี สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี

32 นางสาวกิ่งกนก ประเสริฐ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี

33 นายประสงค เรืองสวัสดิ์ ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี

34 นายสุบิน โพธิ์เจริญ ปศุสัตวอําเภอทัพทัน สํานักงานปศุสัตวอําเภอทัพทัน

35 นายสรายุทธ วรรณสูตร ปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ

36 นายชัยณรงค  เสนชัย ปศุสัตวอําเภอหนองฉาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองฉาง

37 นายสะอาด ชาญกิจกรรณ ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง

38 นายเจริญ ใจสังกา ปศุสัตวอําเภอบานไร สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานไร

39 นายกิตติพงษ ใจดี ปศุสัตวอําเภอลานสัก สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานสัก
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40 นายสุรศักดิ์  จตุรนตรัศมี ปศุสัตวอําเภอหวยคต สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยคต

41 นายธานี  กลิ่นจันทรหอม หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร

42 นางสุธาทิพย  พวงทอง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร

43 นายพงษพันธ  สายทอง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร

44 นายจินดา  นาโตนด เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรงาม

45 นายพีรวัตถ  ทองใบ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองลาน

46 นายศราวุธ  เนื่องนา เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี

47 นายธานินธ  วงคนอย เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองขลุง

48 นายเฉลิมเกียรติ  เย็นอุทก เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย

49 นางสาวศศิธร  กําปะนาท เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานกระบือ

50 นางรัตนา  นพไธสง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา

51 นายขวัญชัย  หนูขาว เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอปางศิลาทอง

52 นายประธง  อินทา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงสามัคคี

53 นางสาวจิตรา  จับเทียน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสัมพีนคร

54 นายสัญญา  ศิริรักษ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก

55 นายธนดล   วงศครุฑ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก

56 นายสถิตยพงษ   ปดภัย  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองตาก

57 นายโอภาส  รอตโกมิล สัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานตาก

58 นายคะนอง  อินทรพรม ปศุสัตวอําเภอสามเงา ( สัตวแพทยอาวุโส )  สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามเงา

59 นายปราษาณ  ตะมะปุด เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมระมาด

60 นายสิทธิโชค  คําเชื้อ นักวิชาการสัตวบาล 3  สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาสองยาง

61 นายตะวัน  พรมศิลา นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสอด
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62 นายสุนทร  หลอปรีชากุล สัตวแพทยชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตวอําเภอพบพระ

63 นายบุญสง  มาออน ปศุสัตวอําเภออุมผาง ( สัตวแพทยอาวุโส )  สํานักงานปศุสัตวอําเภออุมผาง

64 นายไพจิตร  หิรัญงาม ปศุสัตวอําเภอวังเจา ( สัตวแพทยอาวุโส ) สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังเจา

65 นายประมาณ  ทองมา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย

66 นายสนอง  เหมรา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย

67 นายสิทธิเดช  พันธงชัย ปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย

68 นายสุรศักดิ์  อินทรทัศน ปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย

69 นายประยุค  บังควร สัตวแพทยชํานาญงาน รก.ปศอ.คีรีมาศ สํานักงานปศุสัตวอําเภอคีรีมาศ

70 นายธีระ  นิภากุล ปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ สํานักงานปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ

71 นายพิจิตร  รอดทอง ปศุสัตวอําเภอศรัสัชนาลัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสัชนาลัย

72 นายวรณัฐ  วัชรสุนทร ปศุสัตวอําเภอศรีสําโรง สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสําโรง

73 นายเผาพันธ  ปราณีบุตร ปศุสัตวอําเภอสวรรคโลก สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวรรคโลก

74 นายพยงค  กมลกิจเจริญ ปศุสัตวอําเภอศรีนคร สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีนคร

75 นายธีระ  สังขมี ปศุสัตวอําเภอทุงเสลี่ยม สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงเสลี่ยม

76 นายบรรพต  คําสี สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก

77 นางสุรีรัตน  เทือกตะ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก

78 นายชลอ  ยนตเจริญล้ํา ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก

79 นายอรรถชา ณ เชียงใหม ปศุสัตวอําเภอนครไทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครไทย

80 นายยุทธศักดิ์  ศศิมณฑล ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ

81 นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด สัตวแพทยชํานาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอบางระกํา สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางระกํา

82 นายวิลาศ  วังตระกูล ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม

83 นายชาตรี  เจริญพร ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
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84 นายพงษศักดิ์  เผือกพวง ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ สํานักงานปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ

85 นายรังสรรค  เงินวิลัย ปศุสัตวอําเภอวังทอง สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังทอง

86 นายอานนท  จุลภักดีเกื้อหนุน ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง สํานักงานปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง

87 นายไพฑูรย  ราโช หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร

88 นายอดิศักดิ์ จิตพล เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร

89 นายวินัย  ออนนุม ปศุสัตวอําเภอเมืองพิจิตร สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิจิตร

90 นางสาวเบญจวรรณ ทวีจันทร เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังทรายพูน

91 นางสาวศรุตา แพงโสภา เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ประทับชาง

92 นาย พ.ประเสริฐ เศรษฐศุภพนา ปศุสัตวอําเภอตะพานหิน สํานักงานปศุสัตวอําเภอตะพานหิน

93 นายวันชัย  พิสูจนศิลป ปศุสัตวอําเภอบางมูลนาก สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางมูลนาก

94 นายชาญณรงค โตเทศ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพทะเล

95 นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง ปศุสัตวอําเภอสามงาม สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามงาม

96 นายณัฐวุฒิ มีศีล เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอทับคลอ

97 นายบุญสง  อิจทรทัศน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอสากเหล็ก

98 นายกิติศักดิ์ กัลยาณวัตร เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงนาราง

99 นางสาวกาญจนา สุขวิเศษ เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอดงเจริญ

100 นางสาวการเกด จันทรแขวน เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอวชิรบารมี

101 นายฉัตรพล  พรหมเศรณี หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ

102 นางสาวณัฐวดี สภา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ

103 นายวรเทพ  วีรานันต เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเพชรบูรณ

104 นายทศพล  บุญแถม เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอชนแดน

105 นายวิชิต  ดวงมาลา ปศุสัตวอําเภอหลมสัก สํานักงานปศุสัตวอําเภอหลมสัก
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106 นางสาวนวรัตน  จันทรสวาง เจาพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอหลมเกา

107 นายชานนท  ดอนแกน เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิเชียรบุรี

108 นายพงษพันธา  ศรีสุวรรณ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีเทพ

109 นายสมบูรณ  รัตนเจียมรังษี ปศุสัตวอําเภอหนองไผ สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองไผ

110 นายพัฒนะ  บุญสนอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงสามพัน

111 นายพรหมทัต  สันทบ ปศุสัตวอําเภอน้ําหนาว สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําหนาว

112 นายรวิกร  วรทล ปศุสัตวอําเภอวังโปง สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังโปง

113 นางจีรภา  อุนจันทึก เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาคอ
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