






ที่ ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน สังกัด เบอรโทร ชั้น/ป

1 1 นาย กฤชฐา นาควิจิตร นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย 08-9961-1089 ร.จ.พ. 57

2 8 นาย เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผูอํานวยการกองแผนงาน กองแผนงาน 0-2653-4456 ร.จ.พ. 57

3 14 นาย พิรมณ อัศวรัตน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 08-1740-6614 ร.จ.พ. 57

4 31 วาที่ ร.ต. ภัทร บุญมั่น นายสัตวแพทยชํานาญการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว 09-3328-8797 ร.จ.พ. 56

5 18 นาย วัลลภ บัวสอาด สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง 08-6570-8816 ร.จ.พ. 57

6 27 นาง จิดาภา คือจะโปะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวสกลนคร 0-4271-1756 ร.จ.พ. 57

7 28 น.ส. จุไรรักษ อุนาภีร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กองคลัง 08-1372-4904 ร.จ.พ. 57

8 34 น.ส. ทัศนีย สมานอารีย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 08-1620-1997 ร.จ.พ. 57

9 37 น.ส. บุษกร กาญจนพิษณุ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 08-9807-4385 ร.จ.พ. 57

10 72 น.ส. ภัทรกร ชื่มโกมล นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี 08-6354-2492 ร.จ.พ. 56

11 73 นาง มณีรัตน ปอกเทิง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 08-1879-6995 ร.จ.พ. 56

12 1 นาย กรรัตน คุมกระ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี 08-1942-0589 ท.ช. 57

13 2 นาย กลาหาญ ศรีทองทวม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 0-4246-5388 ท.ช. 56

14 2 นาย คฑาวุธ ทะหลา ปศุสัตวอําเภอหนองบัว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 08-1887-9184 ท.ช. 57

15 6 นาย เจษฎา องอาจ สัตวแพทยอาวุโส (หัวหนากลุมยุทธฯ) กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน 08-4372-5044 ท.ช. 57

16 7 นาย ชัยยุทธ แยมโพธิ์ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 08-1861-6262 ท.ช. 57

17 11 นาย ชุมพล นาครินทร นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ 08-9585-1556 , 08-3682-7476 ท.ช. 56

18 21 นาย ธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 08-9832-0834 ท.ช. 56

19 13 นาย ธวัช ไชโย ปศุสัตวอําเภอคําสนธิ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี 08-9805-3307 ท.ช. 57

20 19 นาย บุญคิม หลิมศิวิไล นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอลี้ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน - ท.ช. 57

21 23 นาย ปราโมทย นวลวิจิตร ปศุสัตวอําเภอเวียงสระ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสระ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 08-1737-3796 ท.ช. 57

22 29 นาย ไพรัช รุงอุทัย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 08-1259-9648 ท.ช. 57

23 42 นาย มนัส เทพรักษ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 08-1374-7432 ท.ช. 56

รายชื่อขาราชการที่เขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558  โดยเรียงตามตัวอักษร



ที่ ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน สังกัด เบอรโทร ชั้น/ป

รายชื่อขาราชการที่เขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558  โดยเรียงตามตัวอักษร

24 31 นาย รุงโรจน เปยมรุงเรือง ปศุสัตวอําเภอโนนคูณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ 08-9285-6362 ท.ช. 57

25 35 นาย วรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตวอําเภอยางสีสุราช สํานักงานปศุสัตวอําเภอยางสีสุราช สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 09-1056-8349 ท.ช. 57

26 54 นาย วิทยา ภูหลงเปย สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 08-9417-7376 ท.ช. 56

27 37 นาย วิสุทธิ์ หาญญา สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 08-9630-6728 ท.ช. 57

28 63 นาย สมเกียรติ พันธศรี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-6682-6209 ท.ช. 56

29 43 นาย สมศักดิ์ เกษมณี ปศุสัตวอําเภอโกรกพระ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค 08-9564-5364 ท.ช. 57

30 44 นาย สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 0-2579-8908 ถึง 14 ตอ 403,508 ท.ช. 57

31 46 นาย สําราญ สุนทร ปศุสัตวอําเภอดอกคําใต สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา 08-9950-5956 ท.ช. 57

32 47 นาย สุชาติ ยี่สาคร นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวเขต 1 0-2967-9700 ตอ 5209 ท.ช. 57

33 77 นาย สุรพัฒน เลาหวณิช นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 08-1790-1516 ท.ช. 56

34 49 นาย เสถียร ทบแกว ปศุสัตวอําเภอบานกรวด สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 08-9846-4209 ท.ช. 57

35 90 นาง จริยา บุญจรัชชะ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว 09-5951-4398 ท.ช. 56

36 91 นาง เฉลา พิทักษสินสุข นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาอาหารสัตว 0-2967-9758 ท.ช. 56

37 108 น.ส. อนงนาฎ พุมสุคันธรส นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 08-9281-3747 ท.ช. 56

38 110 น.ส. อัมพา รอดระรัง ปศุสัตวอําเภอคายบางระจัน สํานักงานปศุสัตวสิงหบุรี 08-9902-6537 ท.ช. 56

39 17 นาย เชษฐากฤช ดาราพงศ นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 09-2253-9918 ท.ม. 57

40 39 นาย ไทยวิวัฒน วรรณสุข นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 08-9759-5163 ท.ม. 56

41 24 นาย ธนวรรธน บริพันธุ ปศุสัตวอําเภอรัษฎา (นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ) สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัษฎา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง 08-1540-3514 ท.ม. 57

42 41 นาย ธนวัฒน ชมตะคุ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 08-1997-9976 ท.ม. 56

43 28 นาย ธวัชชัย พละศักดิ์ ปศุสัตวอําเภอโพธิ์ไทร (เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส) สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ไทร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 08-7223-2288 ท.ม. 57

44 60 นาย ประเสริฐ กอนสันทัด ปศุสัตวอําเภอบานสราง (สัตวแพทยอาวุโส) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 08-1865-1546 ท.ม. 56

45 65 นาย พรศักดิ์ ประสมทอง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 08-3187-7459 ท.ม. 56

46 40 นาย พิชัย โพธิ์กระสังข นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร 08-1611-3675 ท.ม. 57



ที่ ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน สังกัด เบอรโทร ชั้น/ป

รายชื่อขาราชการที่เขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558  โดยเรียงตามตัวอักษร

47 72 นาย ไพรัตน ปากคีบทอง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 08-0377-2371 ท.ม. 56

48 87 นาย รัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 08-1265-0338 ท.ม. 56

49 52 นาย วินัย กาญจนมาลา นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 08-9157-6585 ท.ม. 57

50 101 นาย วุฒิพงศ แสงดํา สํานักงานปศุสัตวอําเภอประจันตคาม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี 08-9930-1424 ท.ม. 56

51 59 นาย สราวุธ ตุงคะสามน สัตวแพทยอาวุโส สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 08-1496-9043 ท.ม. 57

52 110 นาย สันติชัย ไชยบุญเรือง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจัวหวัดนาน 08-1764-2916 ท.ม. 56

53 64 นาย สุพจน ตั้งวงศศุภางค นายสัตวแพทยอาวุโส สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 08-9105-3755 ท.ม. 57

54 139 นาย อุดร ศรีแสง นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว 08-7986-5206 ท.ม. 56

55 149 นาง ณัฐพร ไชยานุวงศ นายสัตวแพทยชํานาญการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว 08-1809-4099 ท.ม. 56

56 158 น.ส. นลินี หงษชุมพล นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 0-4431-1476 ตอ 136 ท.ม. 56

57 92 น.ส. บุษบา ถานอาดนา นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี 0-3662-6088 ท.ม. 57

58 183 นาง วรรณา ไทยทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวเขต 9 08-3646-4848 ท.ม. 56

59 112 น.ส. ศุภธิดา ภิเศก นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม 08-4271-8855 ท.ม. 57

60 196 น.ส. สุวรรณี เกศกมลาศน นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักพัฒนาอาหารสัตว 0-2967-9758 ท.ม. 56

61 205 นาง อุไร คงกําเนิด เจาพนักงานธุรการอาวุโส สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 09-1845-8733 ท.ม. 56

62 8 นาย ไพโรจน มาแสง สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชลบุรี 08-6524-6425 ต.ช. 57

63 12 นาย วิเชียร ผิวคํา นายสัตวแพทยชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 08-6154-3357 ต.ช. 57

64 15 นาย สุรศักดิ์ วงษศรีมี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ 08-9717-9522 ต.ช. 57

65 37 นาย อดิศร กมลกลทีป นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปราจีนบุรี 08-1938-9307 ต.ช. 56

66 50 น.ส. ภัทริน โอภาสชัยทัตต นายสัตวแพทยชํานาญการ กลุมอิมมูนและชีรัมวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 0-2579-8908 ตอ 233 ต.ช. 56

67 57 น.ส. ลัขณา รามริน นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กลุมอิมมูนและชีรัมวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 09-2257-2323 ต.ช. 56

68 2 นาย ชยพล สาระสมบัติ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากชอง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 09-2274-8687 ต.ม. 57

69 7 นาย ประเสริฐ ซาเฮา นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว 08-6708-2866 ต.ม. 57



ที่ ลําดับ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน สังกัด เบอรโทร ชั้น/ป

รายชื่อขาราชการที่เขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558  โดยเรียงตามตัวอักษร

70 16 นาย อับดุรเราะฮมาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอามีน เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 09-1979-9082 , 09-5504-8234 ต.ม. 57

71 89 น.ส. นงนุช งอยผาลา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา 08-1701-9490 ต.ม. 57

72 27 น.ส. พัชรนันท จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวเขต 4 08-6583-9112 ต.ม. 57

73 36 น.ส. แสงรัตน ครุฑสนธิ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ สํานักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 08-7988-9181 ต.ม. 57

74 5 นาย จักรวาล ตีทอง เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว 08-2368-0811 จ.ม. 56

75 12 นาย ณรงค ศิริดล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร 08-7092-8079 จ.ม. 57

76 25 วาที่ ร.ต. ศิรพงศ มาสําราญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวเขต 2 08-5399-3089,08-4524-8795 จ.ม. 56

77 45 นาย สวัสดิ์ บุตรพรม สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะคํา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 08-6044-2586 จ.ม. 57

78 46 นาย สันติ์ สางคํา เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย 08-1390-1711 จ.ม. 57

79 50 นาย สุรพงษ ธุระพันธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาอาหารสัตว 08-9275-1439 จ.ม. 57

80 56 นาย อนุสรณ พรินทรากุล สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอกคําใต สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา 08-4436-2601 จ.ม. 57

81 64 น.ส. กรองจิตร เทพธานี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 08-5791-6409 จ.ม. 57

82 68 นาง จิตรนภา นราอาจ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 08-5476-8926 จ.ม. 57

83 72 น.ส. ณัฐชา ริยะกุล เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 08-1457-9071 จ.ม. 57

84 75 น.ส. ทัศนีย หมอนวด เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตวเขต 1 0-2967-9700 ตอ 5209 จ.ม. 57

85 81 นาง ปรมาภรณ รอยดาพันธุ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลพบุรี 08-3885-3928 จ.ม. 57

86 91 น.ส. รุงทิพย นาเมือง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาอาหารสัตว 08-5842-9009 จ.ม. 57
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