


ท่ี ต ำแหน่ง
1 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
2 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
3 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
4 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
5 นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

6 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม
7 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง
8 นายเชาวฤทธ์ิ บุญมาทิต ผู้อ านวยการกองแผนงาน
9 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี

10 นายธนวัฒน์ พันธ์ุสนิท ปศุสัตว์เขต ๘

11 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต ๙

12 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

15 นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

16 นายสมศักด์ิ นวลสม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ

17 นายณัฐวุฒิ เชิดธรรม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดระนอง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดระนอง

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำโครงกำรขับเคล่ือนงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รุ่นท่ี ๑ ระหว่ำงวันท่ี 21-23 กุมภำพันธ์ 2564

ณ โรงแรมพีซ ลำกูน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดกระบ่ี
ช่ือ-สกุล

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตรัง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี



18 นายณรงค์ บุญพันธ์ุ สัตวแพทย์อาวุโสรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี

19 นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล สัตวแพทย์อาวุโส

20 นายชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

21 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

22 นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

23 นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

24 นายศุภเดช คุณาพิทักษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

25 นายศราวุธ ยูนุ๊ สัตวแพทย์อาวุโส

   ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ (ตอนบน) จ.นครศรีธรรมรำช
26 นางสาววันดี คงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน) จ.นครศรีธรรมราช

   ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ (ตอนล่ำง) จ.สงขลำ
27 นายประสบพร ทองนุ่น ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง) จ.สงขลา

   ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี
28 นายชาญยุทธ กาพล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

   ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ
29 นายกิตติศักด์ิ แสงสกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

30 นายไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี

31 นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน

32 นายธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์กระบ่ี
ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ตรัง

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพังงำ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสงขลำ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสตูล

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนรำธิวำส

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดปัตตำนี

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นครศรีธรรมรำช

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์กระบ่ี



33 นายถาวร ถมมาลี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ตรัง

34 นายพนม สุขราษฎร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ

35 นายก าธร บุญทอง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์เทพา

36 นายวินิจ ค าสังข์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ปัตตานี

37 นายจีรศักด์ิ บ ารุงศักด์ิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์นราธิวาส

38 นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

39 นายทวีศิลป์ จีนด้วง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

   ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครศรีธรรมรำช
40 นายสุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช

41 นายเมธี ษรจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง

42 นายถาวร หมวดใหม่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

43 นายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

44 นายพินิจ สวัสดิรักษา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

45 นางสาวจริณธร จินา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รักษาการหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร

46 นายชวลิต บุญศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ระนอง

47 นายอัครเดช ค าธานี สัตวแพทย์ช านาญงาน ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช

ด่ำนกักกันสัตว์ระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนำแพะแกะ

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์เทพำ

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ปัตตำนี

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นรำธิวำส

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชุมพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ตรัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พัทลุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นรำธิวำส

ด่ำนกักกันสัตว์ชุมพร

ด่ำนกักกันสัตว์นครศรีธรรมรำช

ด่ำนกักกันสัตว์ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสมุย



48 นายอัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

49 นายพรชัย อินทร์ค าดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต

50 นายทวี ด าเม็ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง

51 นายณัฐชัย วรสุทธ์ิ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา

52 นายสุชีพ เอ้ียวเหล็ก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล

53 นายต้นพงศ์ ค าพลงาม นายสัตวแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส

54 นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
55 นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ
56 นายวีรวัฒน์ วะชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
57 นางสาวปริญา สรเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
58 นางสาววารี ไหวดี นักจัดการงานท่ัวไป
59 นางสาวพักชิรา โคตรจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ

60 นางสาวอิสราภรณ์ ชัยมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
61 นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
62 นางสาววรรณกร ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
63 นายทนงศักด์ิ พ่ึงจะแย้ม นายช่างศิลป์ช านาญงาน
64 นายธงชัย สาลี เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน
65 นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
66 นางสาวมนฤทัย แสงศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
67 นายฉัตรชัย นวลปลอด นักจัดการงานท่ัวไป
68 นางสาวอัศชิสา เบ็งจันทึก นักจัดการงานท่ัวไป
69 นายวัชรพงส์ ช่ืนพิมลชาญกิจ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

ด่ำนกักกันสัตว์นรำธิวำส

ผู้ติดตำม

ผู้สังเกตกำรณ์

คณะท ำงำน

ด่ำนกักกันสัตว์ภูเก็ต

ด่ำนกักกันสัตว์ตรัง

ด่ำนกักกันสัตว์สงขลำ

ด่ำนกักกันสัตว์สตูล



70 นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
71 นางสาวพรกมล เจริญบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
72 นางสาวชลธิชา บรรเทาทุกข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


