
ด่วนที่สุด 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……………….…………………………………………………………………………………….................................. 
ที่ ……………..………………………….…………………….......... วันที ่…………………………………...................................... 
เร่ือง………………………………………………...………………………………………………………………..................................... 

เรียน  ปศุสัตว์เขต 1 – 9 , ผูอ้ ำนวยกำรกอง/ส ำนัก หรือเทียบเท่ำ , ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยฯ   
        หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ , หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย (ส่วนกลำง และ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 – 9)อง  

ด้วยกรมปศุสัตว์ ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร : “กำรส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับผู้บังคับบัญชำ : ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม” เพ่ือให้ผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชำยึดถือ 
และประพฤติปฏิบัติตำมบนพื้นฐำนกฎหมำยและประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

ในกำรนี้ กรมปศุสัตว์ ขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร : “กำรส่งเสริม
และพัฒนำเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมส ำหรับผู้บังคับบัญชำ : ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม” ในวันอังคำรที่  
15 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.00  – 16.30 น. ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร ด้วยตนเอง และ 
ส่งแบบตอบรับแบบฟอร์มเข้ำร่วมโครงกำร ตำมเอกสำรแนบ ให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ภำยในวันพฤหัสบดีที่  
10 สิงหำคม 2560 เวลำ 16.00 น. ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-653-4916 หรือ อีเมล์ person6@dld.go.th 
เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมอบรมฯ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4    สิงหำคม 2560  กษ  ๐๖๐๒/ว 25242 
ขอเชิญเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ : ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม” 

 กรมปศุสัตว์ (กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔)  
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม  

จริยธรรมส าหรับผู้บังคับบัญชา : ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” 
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------- 

1. หน่วยงำน.............................................. ........................................................................................... 

2. รำยชื่อผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ชื่อ – สกุล................................................................... ต ำแหน่ง................................................................... 

โทรศัพท.์..............................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 

อีเมล์................................................................................................................................................. 

เข้ำร่วมอบรมฯ ได้ 

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมฯ ได้ เนื่องจำก...............................................................................  
.......................................................................................................................................................................... .... 

และขอส่งผู้แทนชื่อ - ต ำแหน่ง................................................................................................... 

3. รับประทำนอำหำร 

อำหำรไทย 

อำหำรมังสวิรัติ 

อำหำรอิสลำม 

 

ลงชื่อ................................................. ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ                  

           (.....................................................) 

     ต ำแหน่ง........................................................ 

                  วันที่          สงิหำคม 2560 
 
 
 
หมายเหตุ  1. โปรดส่งแบบตอบรับให้กลุ่มวินัยและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหำคม 2560 เวลำ 16.00 น. ทำง อีเมล์ person6@dld.go.th หรือ ทำง
โทรสำรหมำยเลข 02-653-4916 

2. ผู้ประสำนงำน กลุ่มวินัยและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม โทร.0 2653 4444 ตอ่ 2134 
(1) นำยกฤชฐำ นำควิจิตร นิติกรช ำนำญกำร 089 961 1089 
(2) นำยอัครพงษ์ อินทรศักดิ์ นิติกร   086 465 1502 

3. ขอให้ผู้มีรำยชื่อตำมส่งแบบตอบรับ เข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียง 
เนื่องจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ต้องยืนยันจ ำนวนกับโรงแรม และมีค่ำใช้จ่ำยที่โรงแรมเรียกเก็บ 
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ก ำหนดกำร โครงกำรฝึกอบรม กำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม  
ส ำหรับผู้บังคับบญัชำ : ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม 

วันที่ 15 สิงหำคม 2560 
โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 

วัน/เวลำ รำยละเอียด สถำนที่ 
08.00 น. ลงทะเบียน ห้องคอนแวนชั่น 
08.30 น. พิธีเปิด โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ห้องคอนแวนชั่น 

09.00-11.00 น. การบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้น ากับการส่งเสริมคุณธรรมในยุคดิจิทัล  
โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

ห้องคอนแวนชั่น 

11.00-12.00 การบรรยายหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพจริยธรรมภายใต้บริบท 
ของประเทศไทย 4.0 
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ห้องคอนแวนชั่น 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้องแวนด้า 
ห้องลาเวนเดอร์ 

13.00-15.00 น. การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล  
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดย นายกล้าณรงค์ จันทิก 

ห้องคอนแวนชั่น 

15.00-17.00 น. การบรรยายหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์  
โดยนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ห้องคอนแวนชั่น 

 
หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
  รับประทานอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 น. 
  รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. 



 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การส่งเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดบัคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้บังคับบัญชา  

: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” 
ระดับผู้บริหารส่วนกลาง 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นาย อภัย สุทธิสังข์ อธิบดี กรมปศุสัตว์ 
2 นาย วีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
3 นาย ทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
4 นาย สรวิศ ธานีโต รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
5 นาย ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
6 นาย เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ส านักงานเลขานุการกรม 
7 นาย พนม มีศิริพันธุ์ ผู้อ านวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่ 
8 นาง เย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง 
9 นาย วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อ านวยการกอง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

10 นาย อวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อ านวยการกอง กองแผนงาน 
11 นาย วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการณ์ผู้อ านวยการกอง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
12 นาย ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อ านวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13 นาย ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อ านวยการสถาบัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
14 นาย สุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อ านวยการส านัก ส านักกฎหมาย 
15 นาย วิริยะ แก้วทอง ผู้อ านวยการส านัก ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
16 นาย ไพโรจน์ ธ ารงโอภาส ผู้อ านวยการส านัก ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
17 นาย เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อ านวยการส านัก ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
18 นาย ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อ านวยการส านัก ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
19 นาย ไสว นามคุณ ผู้อ านวยการส านัก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
20 นาย สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อ านวยการส านัก ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

21 นาย อิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อ านวยการส านัก ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
22 นาย สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ส านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
23 นางสาว จิราพร พฤกษศรี ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24 นาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
25 นาง เรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อ านวยการกอง กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
26 นาย บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อ านวยการกอง กองสารวัตรและกักกัน 
27 นาย รักไทย งามภักดิ์ ผู้อ านวยการส านัก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
28 นาย วุฒิพงษ์  อินทรธรรม ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ กลุ่มพัฒนาการวิชาการปศุสัตว์ 

 



 

ระดับปศุสัตวเ์ขต 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
29 นาย ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
30 นาย อ าพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
31 นาย เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
32 นาย ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
33 นาย ธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
34 นาย จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
35 นาย รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
36 นาย บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
37 นาย วีรชัย วโิรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 

 

ระดับปศุสัตจังหวัด 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
38 นาย จาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
39 นาย จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
40 นาย เอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
41 นาย ภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
42 นาย ประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
43 นาย ไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
44 นาย พนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
45 นาง ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
46 นาย สาโรช งามข า ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
47 นาย ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
48 นาย สุนทร รัตนจ ารูญ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
49 นาย นพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
50 นาย นิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
51 นาย รัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
52 นาย พจน์ สิชฌนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 
53 นาย วัชรพล โชติยะปุตตะ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 
54 นาย วิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
55 นาย พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
56 นาย ปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 
57 นาง ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
58 นาย พจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
59 นาย ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศสุัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
60 นาย นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 
61 นาย วีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
62 นาย มานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
63 นาย ธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
64 นาย ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
65 นาย วิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 
66 นาย ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 
67 นาย สมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
68 นาย วิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
69 นางสาว เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
70 นาย ธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
71 นาย วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
72 นาย ชัชวาล ประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 
73 นาย วันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
74 นาย ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
75 นาย สุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
76 นาย เพ่ิมศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 
77 นาย เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
78 นาย นพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
79 นาย พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
80 นาย ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
81 นาย อนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
82 นาย ราชันย์ ภุมมะภูติ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 
83 นาย พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
84 นาย จ าลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
85 นาย ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
86 นาย อัมพล ไพรสุวรรณา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร 
87 นาย เพ่ิมพร ฉายเพ่ิมศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 
88 นาย ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
89 นาย อรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 
90 นาย อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 
91 นาง กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
92 นาย สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
93 นาง วรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
94 นาย อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
95 นาย สันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
96 นาย ชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
97 นาย ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
98 นาย สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
99 นาง วิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

100   ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
101 นาย ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
102 นาย ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
103 นาย ธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง 
104 นาย สุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 
105 นาย เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
106 นาย สุรจิต วิชชวุรรณ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
107 นาย กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
108 นาย ไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
109 นาย ณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
110 นาย วีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
111 นาย เกษตร สุวรรณเพชร ปศสุัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 
112 นาย ธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา 
113 นาย ชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดับผู้อ านวยการศูนย์ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ สังกัด 
114 นาย อรุณ จันทร์กระจ่าง 

 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝาก 
ตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

115 นาย สุทธิวัฒน์ ชาปัญญา ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ 
ล าพญากลาง 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

116 นาย ศร ธีปฏิมากร ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์
โครงการหลวงอินทนนท์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

117 นาย อภิรักษ์ อุทธา ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

118 นาย อภิชัย พูนชัย รักษาการณ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
และผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

119 นาย ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง ศูนย์วิจัยการผสมเทียม 
และเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

120 นาย สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล ศูนย์วิจัยการผสมเทียม 
และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

121 นาย จักรภพ จันทร์สะอาด ศูนย์วิจัยการผสมเทียม 
และเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

122 นาย ณรงค์กร เกษมสุข ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

123 นาย จตุรงค์ จริยะนรวิชช์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

124 นาย สราวุธ ฉายประสาท ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

125 นาย สุวิศิษฏ์ สุรฤทธิพงศ์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

126 นาย พีระพงษ์ ส าราญทรัพย์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

127 นาย ชาญยุทธ กาพล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

128 นาย กิติศักดิ์ แสงสกุล รักษาการณ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการ 
ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

129 นาย ธีระชัย ช่อไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
130 นาย สมพร โชคเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
131 นาย วิชัย ทิพย์วงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
132 นาย ช านาญ เชาว์สันเทียะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ สังกัด 
133 นาย สุพรชัย ฟ้ารี ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
134 นาย ชัชวาล วิริยะสมบัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
135 นาย วัชระ ศิริกุล รักษาการณ์ผู้อ านวยการฯทับกวาง ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
136 นาย อ านวย กวมทรัพย์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
137 นาย รติศักดิ์ แซ่ฉั่ว ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

138 นางสาว สหัทยา ทรัพย์รอด ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
139 นาย กนก ผ่องอรัญ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
140 นาย ประยูร สุริยะมณี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
141 นาย มังกร วงศ์ศรี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
142 นาย พิชิต ชุ่มเจริญ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
143 นาย ปิยศักดิ์ สุวรรณี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
144 นาย ยวงยศ จินดาทะจักร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
145 นาย สมัย ศรีหาญ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

146 นาย ทวี อบอุ่น ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
147 นาย เพนิน บุญยืน ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
148 นาย ศรชัย คงสุข ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
149 นาย ประภาส มหินชัย ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
150 นาย ภูรี วีระสมิทธ์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
151 นาย ชยุต ดงปาลีธรรม์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
152 นาย ทศนาถ ส าเนียง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
153 นาย ชาตรี ประทุม ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
154 นาย สมศกัดิ์ รุ้งแก้ว ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
155 นาย บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
156 นาย นที เจนประเสริฐ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
157 นาย อนุชาติ ศิริรัตน์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
158 นาย สุรศักดิ์ พัฒนพงศ์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
159 นาย พิภพ เกิดเมฆ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุส์ัตว์นครศรีธรรมราช ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
160 นาย ทวีศิลป์ จีนด้วง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
161 นาย สวัสดิ์ คงหนู ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
162 นาย ทนงชัย ชัชวาลย ์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
163 นาย วินิจ ค าสังข ์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
164 นาย วิทยา สุมามาลย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
165 นาย ไกรลาศ เขียวทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ สังกัด 
166 นาย ปริญญา จเรรัชต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
167 นาย เศกสรรค์ สวนกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
168 นาย ด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
169 นาย เชาวโรจน์ ศุภกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
170 นาง วัฒนาวรรณ ศรีสมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
171 นาย วิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
172 นาย วีระพงษ์ อุดรไสว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
173 นาย ประภาส บุตรชา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
174 นาย ณรงค์ เพชรล้ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
175 ส.ต. สัญญา อาจสามารถ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
176 นาง สุกัญญา ค าพะแย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
177 นาย เสน่ห์ กุลนะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
178 นาย บุญส่ง เลิศรัตนพงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
179 นาย จรูญโรจน์ จันทรศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
180 นาย สุวิทย์ อินทฤทธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
181 นาย วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
182 นาย สุรชัย ห้อยมาลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
183 นาย อนุสรณ์ จันทสร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
184 นาย ศักดา ประจักษ์บญุเจษฎา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
185 นาย สุทัศน์ สุนทรวัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ ์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
186 นาย ธงชัย ปอศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
187 นาย เยี่ยม คงสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
188 นาย ธีระ จันทร์แก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
189 นาย พิสุทธิ์ สุขเกษม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
190 นาย จักรพงษ์ ขานโบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
191 นาย ปิญณศักดิ์ ศิลปเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
192 นาย ถาวร หมวดใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
193 นาย ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
194 นาย ธเนศ โพธิ์ทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
195 นาย ประสิทธิ์ ศรีส่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
196 นาย สุวัฒน์ มัตราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
197 นาย จ ารัส ใจลังกา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
198 นาย นรชัย สหวิศิษฎ ์ รักษาการณ์ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ ที ่6 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
199 นาย นรชัย สหวิศิษฏ ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
200 นาย บุญส่ง รัตนพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
201 นาย ประยูร ครองยุติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 



 

ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายส่วนกลาง 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
202 นาง ปรียา ตันตยานนท์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม 
203 นางสาว อิสราภรณ์ ชัยมะโน กลุ่มประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม 
204 นาง เดือนเพ็ญ มุสิกมาศ กลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร ส านักงานเลขานุการกรม 
205 นาย ชวาล ช่างทอง กลุ่มก่อสร้างและบ ารุงรักษา ส านักงานเลขานุการกรม 
206 นาง สุวีณา พันธุ์ฤทธิ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
207 นาย ไตรเทพ ณรงค์อินทร์ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
208 นาง ทัศนีย์ ภูเขาทอง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 
209 นาย ศิริ พรรณศิริ กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหนจ็ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
210 นาง ปิยะนาถ พุมดวง กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
211 นาง ภัทรวรรณ ล่ าดี กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
212 นาย นฤชา แก้วอุดมวัชระ กลุม่วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
213 นางสาว วันทนา ยรรยงยศ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง 
214 นาย ราเชนทร์ ตระกูลสุข กลุ่มการเงิน กองคลัง 
215 นาง มัณฑนา จินตกานนท์ รักษาการณ์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
216 นางสาว จุไรรักษ์ อุนาภีร์ กลุ่มบัญชี กองคลัง 
217 นาง จรัสศรี ตระกูลสุข กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกฯ กองคลัง 
218 นางสาว พัชมน เจริญสวัสดิ์ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
219 นางสาว ปรารถนา อุนทะอ่อน กลุ่มพัสดุ กองคลัง 
220 นาง อังชลี ผุยนวล ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

221 นางสาว พรทิพา โรจนแสง รักษาการณ์หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือฯ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

222 นาย เธียรชัย อนงค์รักษ์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

223 นาย ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบฯ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

224   กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

225 นาง เอ่ียมศิริ ฉ่ ารสวิทย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน 
226 นางสาว นพเก้า กะตากูล กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน 
227 นาย สมาร์ท บุญขันธ์ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 
228 นาย ไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
229 นาง รัฐฐา ธ ารงโอภาส กลุ่มพัฒนาวิชาการ กองแผนงาน 
230 นาง ชบาไพร บรรพต กลุ่มห้องสมุด กองแผนงาน 
231 นาย จรัญ ใจลังกา กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
232   ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
233 นางสาว พัชราภรณ์ แก้วน้ าใส กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
234 นาย เทพฤทธิ์ ทับบุญมี กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
235 นาง วิภาวรรณ ปาณะพล กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
236 นางสาว ประเทืองทิพย์ เสือเอก กลุ่มวิจัยและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
237   กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
238 นางสาว พริ้มพราย วิไลรตันาภรณ ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
239 นาง เรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
240 นาย เฉลิมพล บุญเจือ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

241 นาง เพ็ญพรรณ บุญรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

242 นาย พิศนุ บ ารุงพงษ์ กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

243 นาย วีระพงษ์ เชี่ยวบัญชี กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

244 นาย ปรีชา จันทรณิธานศรี กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

245 นางสาว รื่นฤดี บุณยะโหตระ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
246 นาง ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
247 นาย สมชาย ช่างทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
248 นาง ธวัลรตัน์ เกียรติยิ่งอังศุล ี กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
249 นาย กิตติชัย อุ่นจิต กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
250 นาง สุภาพร จ๋วงพานิช กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
251 นาย บัณฑิต นวลศรีฉาย กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
252 นางสาว เรขา คณิตพันธ์ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
253 นาง มนทกานติ์ จิระธันห์ กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
254 นาง สนทนา มิมะพันธุ์ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
255 นาย สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
256 นาย ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
257 นาง ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
258   กลุ่มส่งเสรมิการวิจยัและนวตักรรมสุขภาพสัตว ์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
259 นาย ร่มพฤกษ์ อุดล ศูนย์อ้างอิงโรคปากฯ ตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
260 นาง วิลาสินี ท้าวเพชร ศูนย์ทดสอบและวิจัยคณุภาพชีววัตถุส าหรับสตัว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
261 นางสาว จันทนา พ่วงโชติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักกฎหมาย 
262 นาย วรฉัตร วิรัชลาภ กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์ ส านักกฎหมาย 
263 นางสาว สุมาลี จ าเริญ กลุ่มคดีปกครอง ส านักกฎหมาย 
264 นาย ประสิทธิ์ เกษตะระ กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา ส านักกฎหมาย 
265   ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันฯ (ไข้หวัดนก) ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
266 นาย สมภพ จิตตประไพ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

267 นาย ยุทธนา ชัยศักดานุกูล ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

268 นาง ฉัตรสิริ ทับทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

269 นาง นพวรรณ บัวมีธูป กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
270 นาย การุณ ชนะชัย กลุม่ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

271 นาย สิทธิพร อนันต์จินดา กลุ่มบ าบัดโรคสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
272 นาย พรพิรุณ ชินสอน กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
273 นาย ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

274 นาย แสงชัย ธิติชาญกมล กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

275 นางสาว ภัทร เจริญพันธุ์ สถาบนัวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
276   กลุ่มควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
277 นาย โรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ กลุ่มพัฒนาการจดัการสุขภาพเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว ์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

278   กลุ่มพัฒนาการจดัการสุขภาพเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว ์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
279 นาง ดวงใจ พรมศร ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
280 นาย กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ กลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
281 นาย ชัยวุฒิ วิสุทธ ิ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
282 นาย พิเชษฐ์ กุมภาว์ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
283 นาง สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ฯ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
284 นาง สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
285 นาย ประวิทย์ ศรีสอาด กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ฯ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
286 นางสาว เนาวรัตน์ ก าภูศิริ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมฯ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
287 นาย ไตรรงค์ เมนะรุจิ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
288 นาย ไพบูลย์ โสภาพล กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
289 นาย วรพงษ์ ศรีวิไลฤทธิ์ กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
290 นาย พรชัย ศรีดามา กลุ่มควบคุมคุณภาพ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
291 นาย สมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
292 นาย อัตพงศ์ นาคะปักษิณ กลุ่มสัตว์ทดลอง ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
293 นาย วัชรินทร์ หินอ่อน กลุ่มบริการวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
294 นาย ไกรวัล วัฒนาภรณ์ กลุ่มช่างซ่อมบ ารุง ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
295 นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
296 นาย ชาลี ลีละสิร ิ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายฯ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
297 นาย วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชฯ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
298 นาย สายัณห์ บัวบาน กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
299 นางสาว สายใจ ชื่นสุข กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
300 นาย ณัฐนันท์ ศิริรตันธัญญะกุล กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ าเชื้อ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
301 นาย วิษณุ ไพศาลรุ่งพนา ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
302 นาย วรชน ซ่อนกลิ่น สถานีทดสอบสมรรถภาพฯ สระบุรี ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
303 นาย อภิเษก มาตรา สถานีทดสอบสมรรถภาพฯ ขอนแก่น ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
304 นาย วานิช ใบพร้าว สถานีทดสอบสมรรถภาพฯ เชียงใหม่ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
305 นาย วันชัย กลับวิหค สถานีทดสอบสมรรถภาพฯ ราชบุรี ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
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306   ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
307 นาง กรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสดิ ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
308 นาย เอก วิทูรพงศ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
309 นาย สมชาย อนุตรชัชวาลย์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
310 นางสาว ดรุณี โสภา กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
311 นาย สาธิต อยู่ยืน กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
312 นาย สุวิทย์ อโนทัยสินทวี กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
313 นางสาว กัลยา บุญญานุวัตร กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
314   กลุ่มพัฒนาระบบการผลติและการรับรองพันธุ์สัตว ์ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
315 นางสาว เยาวลักษณ์ เลไพจิตร กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
316 นางสาว กานต์ธิดา ใจดี กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
317   ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

318 นางสาว คชาภรณ์ เต็มยอด กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว ์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

319 นาย พลกฤษณ์ อุ้ยตา กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

320 นาย โสภัชย์ ชวาลกุล กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

321 นาย อารักษ์ ชัยกุล กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

322 นาย พัฒน์พงษ์ โลหะอนุกูล กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

323 นาย มารุต เชียงเถียร กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

324   กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานฯ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

325 นาย ศศิ เจริญพจน์ กลุ่มควบคุมอาหารและยาสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าฯ 

326 นาง จริสา แจ้งสุทิมล ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
327 นาง ศศิพร ช่อล าไย กลุ่มวิจัยและพฒันาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
328   กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
329 นาย เกียรติศักดิ์ กล่ าเอม กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
330 นาย สมพล ไวปัญญา กลุ่มวิจัยและพัฒนาความม่ันคงฯ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
331 นาย อานุภาพ เส็งสาย กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดฯ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
332 นาง มยุรี ประทุมแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
333 นาย ชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
334 นาย วิเชียร จารุเพ็ง ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
335 นาย อัชวัน โกมลเสวิน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
336 นาย สุชาติ ยี่สาคร ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
337 นาย ส าเร็จ จันทนะลิขิต ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
338 นาย นพดล ปนศิริวัฒนกุล ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
339 นาย ประทวน ภู่รุ่งเรืองผล ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
340 นาย ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว ์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
341 นาย สุรัตน์ชัย เตียงนิล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
342 นาย เลิศชัย จินตพทิักษ์สกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
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343 นางสาว กนกอร รัตนพันธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
344 นาย วชิระ เสือบัว ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
345 นาย เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
346 นาย มาโนชญ์ วงศ์แวว ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
347 นาย จ าลอง ผูกดวง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
348 นาย อุดม เจือจันทร์ ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
349 นางสาว อุไรวรรณ ศรีธรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
350 นาย ปัญญา มูลค ากาเจริญ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
351 นาย สุทิน กาญจนรัช ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
352 นาย ทรงพล บุญธรรม ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
353 นาย วรกร อินทแพทย์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
354   ศูนย์วิจัยฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
355 นาย จ ารัส จันทิวงค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
356 นาย ธนโชค พงษ์ชวลิต ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
357 นาย ศราวุธ เขียวศรี ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
358 นาย สมบัติ ศุภประภากร ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
359 นาย จิตติ ตระกูลดิษฐ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
360 นาง พัชรี ทองค าคูณ ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือตอนบน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
361 นาย มานพ มาเกตุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
362 นาย ฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
363 นางสาว เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
364 นาย ชัยนาท แสนยศ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
365 นาย กิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
366 นาย นฤพล พร้อมขุนทด ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
367 นางสาว นพพร ปานจินดา ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
368 นาง สุภา เสาว์สวย รักษาการณ์หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
369 นาย กฤษณ์ บุญพิทักษ์ ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
370 นาย กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
371 นาย ประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
372 นาง ช้องมาศ อันตรเสน ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
373 นางสาว นงลักษณ์ นิลตีบ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
374 นาย อ านวย มะอนันต์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
375 นาย สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
376 นาย พิชัย วัฒนาวานิชกูล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
377 นาย ยรรยง บุณยรัตน์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
378 นางสาว วันดี คงแก้ว ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ตอนบน ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
379 นาย วันชิด สว่างศร ี ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
380 นาย บัญชา สัจจาพันธ์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
381 นาย สามารถ อ่อนสองชั้น ส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
382 นาย สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
383 นาย ณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
384 นาย ประสบพร ทองนุ่น ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ตอนล่าง ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
385 นาย อรรถพล แสนพันทา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
386 นาย ปัญญา แดงสีพลอย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
387   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
388 นาย บุญรอด พัฒนไพศาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับหัวหน้าด่าน 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
389 นาย วรากร จิตรหลัง ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว์ 

390 นาย คมสัน รุ่งเรือง ด่านกักกนัสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
391 นาย ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
392 นาย วิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
393 นาย จิรโรจน์ ระวีวัฒน์ ด่านกักกันสัตว์ตราด ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
394 นาย ธีระพงศ์ สุวรรณหงษ์ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
395 นาย พจนารถ เนียรมงคล ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
396 นาย ประเวศ สุขแสงพนมรุ้ง ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
397 นาย สุรเชษฐ์ นิจสุชัด ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
398 นาย อดุลย์ ศรีบุรี ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
399 นาย คมคิด ชินบุตร ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
400 นาย พนัส วรรณศรี ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
401 นาย ค านวน โพธิ์น้อย ด่านกักกันสัตว์เลย ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
402 นาย อนุสรณ์ หอมขจร ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
403 นาย พัฒนศิริ ด ารงประเสริฐ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
404 นาย ประเสริฐ เสทธะยะ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
405 นาย ประเดือน ผาทอง ด่านกักกันสัตว์แพร่ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
406 นาย สัจจะ อัตตะศิริ ด่านกักกันสัตว์ล าปาง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
407 นาย วรพล รุ่งสิทธิมงคล ด่านกักกันสัตว์น่าน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
408 นาย กนกเทพ ราชธา ด่านกักกันสัตว์พะเยา ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
409 นาย สุรเดช ข ามั่น ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
410 นาย ชูเกียรติ พาณิชย์ศะศลิวัฒน์ ด่านกักกันสัตวพ์ิจิตร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว ์

411 นาย ญาณากร แห่งพิษ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
412 นาย กรรัตน์ คุ้มกระ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
413 นาย นายณรงคชัย สังวรวงศา ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
414 นาย ยอดรัก โมราถบ ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
415 นาย ปกรณ์ กายรัตนา ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
416 นาย สมศุกร์ นาครอด ด่านกกักันสัตว์ชุมพร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
417 นาย ชวลิต บุญศิริ ด่านกักกันสัตว์ระนอง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
418 นาย พรชัย อินทร์ค าดี ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
419 นาย สรยุทธ สีขาว ด่านกักกันสัตว์สงขลา ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
420 นาย ศิริสินธุ์ เพียรแก้ว ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
421 นาย สุชีพ เอี้ยวเหล็ก ด่านกักกันสัตว์สตูล ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
422 นาย สุชาติ หมอกยา ด่านกักกันสัตว์ตาก ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
423 นาย สิริศักดิ์ นุกิจรังสรรค์ ด่านกักกันสัตว์ก าแพงเพชร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
424 นาย สมพร ดอนไผ่ล้อ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
425 นาย ชัยกฤต ปิยะรัชดานนท์ ด่านกกักันสัตว์นครนายก ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
426 นาย ไพศาล พัฒนเดชกุล ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
427 นาย ธีรพล โชติช่วง ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
428 นาย ณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ ด่านกักกันสัตว์นครพนม ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

429 นาย พรชัย บุญรุ่ง ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
430 นาย สุริพล มาบุญช่วย ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
431 นาย มานพ บุญสม ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
432 นาย ทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

433 นาย ชาคริต ภูมิศรีจันทร์ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
434 นาย ประจักษ์ หวังศิริ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
435 นาย สมเจต ตันเจริญ ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
436 นาย สมพร แสงสง่า ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
437 นาย สมชาติ ตวงศิริทรัพย์ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
438 นาย คมคิด ชินบุตร ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
439 นาย โกศล ไชยวงค์ ด่านกักกันสัตว์ล าพูน ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
440 นาย อัครเดช ค าธานี ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
441 นาย ปัญจะ รัตนวรกมล ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
442 นาย ปรีดา เนียมรอด ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

443 นาย อัครวัฒน์ อนันต์โสภณกุล ด่านกักกันสัตวท์่าอากาศยานนานาชาติสมุย ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
444 นาย สรยุทธ สีขาว ด่านกักกันสัตว์ตรัง ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
445 นาย ธวัชชัย อยู่ทะเล ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์
446 นาย ยงยศ ศรีปากแพรก ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว ์

 


