
ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง สังกัด

1 ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล     กัณฑะ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม

2 นายวีรวัฒน์   ภัทรกมลสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่

3 นางสาวรติกร สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง

4 นางสาวนพเก้า   กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน

5 นายไพโรจน์  จิ้วบุญสร้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กองแผนงาน

6 นายสมชาย ช่างทอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

7 นางสาวกัลยศิริ  กลิ่นอวล นิติกรปฏิบัติการ สํานักกฎหมาย

8 นายแสงชัย ธิติชาญกมล นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

9 นายพิเชษฐ์  กุมภาว์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

10 นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

11 นายชาลี   ลีละสิริ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

12 นายไสว  นามคุณ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

13 นายกิรกนก  ยุระชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

14 นายอานุภาพ  เส็งสาย นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

15 นางพิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

16 นายภูดิส  สิงขรอาจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน

17 นายสมเกียรติ   กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18 นางสาวทัศนีย์ หมอนวด เจ้าพนักงานสตัวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตว์เขต 1

19 นางสาวอินทิรา  น้อยแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1

20 นายศักดิ์ชัย   ฐิติพงษ์พานิช สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร 

21 นายฑีภากรณ์ สําเภา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “แผนการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
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22 นายสิทธิพงษ์  บุญเลี้ยง สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นนทบุรี 

23 นางสาวนาคแก้ว  กอเสนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นนทบุรี 

24 นายสุชาติ ปานอํา สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปทุมธานี 

25 นายพลสันต์  ชรากลาง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปทุมธานี 

26 นายกําธร รุมรัตนะ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

27 นางสาวบุญเหลือ ตรีชิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

28 ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ มาสําราญ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อ่างทอง 

29 นางสาวระวีวรรณ ชมภูหลง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อ่างทอง 

30 นายณัฏฐ์ปพน เดือนแจ้ง สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลพบุรี 

31 นางสาวพรทิพย์ เม้าราษี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลพบุรี 

32 นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สิงห์บุรี 

33 นางสาวพิมประไพ ใหม่ปุ้ย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สิงห์บุรี 

34 นายวิจัย รัตนมาศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยนาท 

35 นางสาวพิศมัย พิศม์ชํานาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยนาท 

36 นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สระบุรี 

37 นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สระบุรี 

38 นายครรชิต เมี้ยนละม้าย สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุพรรณบุรี 

39 นางสาวสุกานดา พนมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุพรรณบุรี 

40 นางสุนันท์ บุญญาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 2

41 นางสาวถนอมนวล ทุ่งไธสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 2

42 นายอารักษ์ ประภากร สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรปราการ 

43 นางสาวจุไรรัตน์ เหมือนทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรปราการ 

44 นายชัยยุทธ  แย้มโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชลบุรี 
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45 นางสิริกร  จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชลบุรี 

46 นายสนิท ท้วมสกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ระยอง 

47 นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ระยอง 

48 นายสมชาย บัวเกตุ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จันทบุรี 

49 นายภูวดล สกุลกิตติมากร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จันทบุรี 

50 นายอวยชัย ผาตินาวิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตราด 

51 นายขวัญชัย มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตราด 

52 นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

53 นางสาวนัยนา จันทมาลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

54 นายสมพร แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปราจีนบุรี 

55 นางสาวน้ําฝน โกเฮง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปราจีนบุรี 

56 นายประมินทร์    อ่อนคํา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครนายก 

57 นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครนายก 

58 นายสิทธิพล น้อมธงไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สระแก้ว 

59 นางสาวอิศราภรณ์ แสมขุนทด เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สระแก้ว 

60 นายวชิระ  เสือบัว นักทรัพยาการบุคคลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 3

61 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมชาติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 3

62 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา 

63 นางสาวศิริพร ปราบมนตรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา 

64 นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด บุรีรัมย์ 

65 นางสาวจันทนา หมั่นประโคน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด บุรีรัมย์ 

66 นายวิเศษ เสาวรัจ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุรินทร์ 

67 นายสมชาติ ปัทมาวไล สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุรินทร์ 
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68 นายมรกต พรหมบุตร เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ศรีสะเกษ 

69 นายกิตติภพ  เดชธนาธันยกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ศรีสะเกษ 

70 นายวีรวัฒน์ กูลวิสุตป์จิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี 

71 นายอนุศักดิ์ ศิริจันทร์ สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุบลราชธานี 

72 นายถนอมศักดิ์ เศิกศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร 

73 นายเอกราช ทําเลดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร 

74 นายสุพจน์ ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ 

75 นางสาวสินีนาฏ ใบลี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ 

76 นายวีรศักดิ์  เกรียงธีรศร สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อํานาจเจริญ 

77 นางรัฐชยา  คลังแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อํานาจเจริญ 

78 นายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ร้อยเอ็ด 

79 นายธีระวุฒิ ศรีษะภูมิ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ร้อยเอ็ด 

80 นายบุญรักษ์ บุตรละคร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 4

81 นายบรรจง มูลตรีดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 4

82 นายสมศักด์ อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองบัวลําภู 

83 นายชัยวิชิต พรมวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองบัวลําภู 

84 นายวิทยา ภูหลงเพีย สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอนแก่น 

85 นางสาวปริยานุช สีผาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอนแก่น 

86 นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุดรธานี 

87 นางพัชรา ศรีษะโคตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุดรธานี 

88 นายวิวัฒนา  บุตรชัยงาม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์ฯ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เลย 

89 นางสาวธัญชนก  ไชยปะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เลย 

90 นายสมรรถ อินทรพานิช สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองคาย 
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91 นายมงคล สุริยเพ็ญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองคาย 

92 นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธุ์ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด บึงกาฬ 

93 นางสาวอรปรียา หินวันต์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด บึงกาฬ 

94 นายวีระสันติ ประทุมพล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มหาสารคาม 

95 นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม สัตว์แพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มหาสารคาม 

96 นายอภิวัฒน์ สินแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กาฬสินธุ์ 

97 นางสาวรสรินทร์ สวาทวงษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กาฬสินธุ์ 

98 นายพิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สกลนคร 

99 นางสาวจาริณี แก้วมีสี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สกลนคร 

100 นายณฐกร  เฉลิมชาติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม 

101 นางสาวชวลิดา  คําเพชรดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม 

102 นายนรินทร์ ทิพยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มุกดาหาร 

103 นายวุฒิศักดิ์ ผากา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มุกดาหาร 

104 นายวุฒิชัย คําดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5

105 นางสาวสุภาพร วงศืหาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 5

106 นายอนุวัฒน์ อุปาดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ 

107 นายภาณุวัชร สุภามูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่ 

108 นายเฉลิมชัย สุรพันธ์พิชิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลําพูน 

109 นายวัชระ ต๊ะเตจา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลําพูน 

110 นายจํารัส  ชาครไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลําปาง 

111 นายกิตติก้อง  ตุลเตมีย์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัด ลําปาง 

112 นายประจวบ วันแสน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด แพร่ 

113 นายประจวบ เสนาธรรม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด แพร่ 
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114 นายณัฏฐวิกร  คํามณีวณิชวงศ์ สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด น่าน 

115 นายสุริโย  กะจันทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด น่าน 

116 นายแอ๊ด    ชวาวรชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พะเยา 

117 นางสาววลัยลักษณ์   รัศมี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พะเยา 

118 นางแสงจันทร์    พินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย 

119 นางสาวนงคราญ วาเพชร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย 

120 นายปัญญาวัฒน์ อ่อนโยน สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

121 นางสาวจารุรัตน์ บุญเฉลย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

122 นายอานันท์ เทพทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 6

123 นายสันติพงษ์ แสงไชย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 6

124 นายพัชรินทร์ คัมภีรคุปต์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุตรดิตถ์ 

125 นางอนันตญา ทองชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุตรดิตถ์ 

126 นายสามารถ รังผึ้ง สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์ 

127 นายภานุรัตน์ ปานเจริญ เจ้าหน้าที่สัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครสวรรค์ 

128 นายณรงค์ เกิดศรี สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุทัยธานี 

129 นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งพรม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด อุทัยธานี 

130 นายธานี   กลิ่นจันทร์หอม สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กําแพงเพชร 

131 นายจตุรภัทร  คํานามะ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กําแพงเพชร 

132 นายสัญญา ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตาก 

133 นายวีรยุทธ รุ่งน้อย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตาก 

134 นายประมาณ ทองมา สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุโขทัย 

135 นายอริยะ ผดุงการเลิศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุโขทัย 

136 นายธวัช พุ่มนาค สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลก 
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137 นางสุรีรัตน์ เทือกต๊ะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลก 

138 นายไพฑูรย์ ราโช สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจิตร 

139 นายอดิศักดิ์ ชิตพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พิจิตร 

140 นายฉัตรพล พรหมเศรณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพชรบูรณ์ 

141 นางสาวณัฐวดี สภา เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพชรบูรณ์ 

142 นางสาวนพพร ปานจินดา นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

143 นางสาวอัญชลี โสภาลดาวัลย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

144 นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ราชบุรี 

145 นายบุญเลิศ ธํารงวุฒิกุล สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ราชบุรี 

146 นายโสฬส นิลยนารถ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี 

147 นางสดุดี ภูวิชญะพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี 

148 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครปฐม 

149 นางสาวสุวรรณา ทองมณโท เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครปฐม 

150 นายมานพ เถาะตะกู หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสาคร 

151 นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสาคร 

152 นายสมมาท ขุนบรรเทา สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม 

153 นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม 

154 นายเกรียงไกร  มีวาสนา สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพชรบุรี 

155 นางสาวอุไรวรรณ  ขลิบทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เพชรบุรี 

156 นายเสน่ห์ หินศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

157 นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

158 นายฉัตรฐาพงศ์ คงทุง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 8

159 นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 8



ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง สังกัด

160 นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช 

161 นางสุจินดา  สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช 

162 นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กระบี่ 

163 นายทรงวุฒิ สัจจบุตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กระบี่ 

164 นายไพรัช เดชศิริ สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พังงา 

165 นางวัลลี เกิดกอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พังงา 

166 นายอนุชา ธีรพิทยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภูเก็ต 

167 นายเรวัฒน์ จิตจง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภูเก็ต 

168 นายศิษฎ์ อินทรวัตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

169 นางสาวยุพา นาคปาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

170 นายสถาพร ทองจีน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ระนอง 

171 นางสาวจีรวรรณ สกุลปักษ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ระนอง 

172 นายธงชัย  หนังสือ สัตว์แพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชุมพร 

173 นางบุญพา จามจุรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ชุมพร 

174 นายสมพล เรื่องสําราญ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์เขต 9

175 นางสาวกฤตยา กัณหาอุดม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 9

176 นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สงขลา 

177 นางสาวนิศากร ทองบรรจบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สงขลา 

178 นายธีรนนต์  พลยุทธ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรัง 

179 นางสาวใยไหม  พรหมทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรัง 

180 นายณรงค์  จีนนุกูล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พัทลุง 

181 นางสุธาสินี สอนไกรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด พัทลุง 

182 นายสุไลมาน บินอิบรอเฮง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปัตตานี 
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183 นางสาวสุภารัตน์ หาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ปัตตานี 

184 นายมูฮําหมัด อาแวโด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ยะลา 

185 นางสาวมาลี แก้วแจ้ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ยะลา 

186 นายยืนยง สมานสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นราธิวาส 

187 นางสาวซารีหม๊ะ  หะแว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด นราธิวาส 

188 นายญาณเวทย์ รณภูมิ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สตูล

189 นายอาหลี นาปาเลน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สตูล

190 นายสุนทร รัตนจํารูญ ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

191 นายวันชัย จรัสแสนประเสริฐ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชํากาญการพิเศษ ศูนย์สารสนเทศ

192 นายวีระพงษ์ เชี่ยวบัญชี   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชํากาญการพิเศษ ศูนย์สารสนเทศ

193 นายการะเวก ทัดทอง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์สารสนเทศ

194 นางสุวรรณี  กาญจนภูสิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ศูนย์สารสนเทศ

195 นางสาวภาณุตา  บุนนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ

196 นายปรีชา  จันทรณิธานศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนย์สารสนเทศ

197 นางเพ็ญแข  สายเชื้อ นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนย์สารสนเทศ

198 นางเพ็ญพรรณ  ฤทธิ์มนตรี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์สารสนเทศ

199 นายธรรมรฐั  พุแค เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์สารสนเทศ

200 นางสาวจีรพรรณ  ทองแท่น นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ

201 นางสาวสาวิตรี  บุญเพชร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ

202 นางณภัสสรชนก  ศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์สารสนเทศ

203 นายปิยศักดิ์  ธรรมบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

204 นายนัฒธเดช  ชุณหประสิทธิ์พร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ
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1 นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร นักวิชาการสถิติชํานาญการ ศูนย์สารสนเทศ

2 นางสาวนัยนา  สุขใสแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์สารสนเทศ

3 นางสญาภา  อินทร์ดิบ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนย์สารสนเทศ

4 นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ

5 นายปิยะวิทย์  บุญเรือง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

6 นางสาวกฤษติกา เนียมแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

7 นางสาวอรวรรณ  อ่อนใจอารีย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

8 นางสาวมณฑิชา  นาควานิช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

9 นางสาวพรสวรรค์  วิรัตน์เศรษฐสิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ

10 นายสมชาย  วงษ์เอี่ยม พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์สารสนเทศ

คณะทํางานของศูนย์สารสนเทศ


