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ที่ ชื่อ - สุกล ต ำแหน่ง กลุ่ม/ฝ่ำย หมำยเหตุ
ข้าราชการ

1 นำงมลฤดี  กงเพชร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชีช ำนำญงำน ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สนง.ปศจ.เลย
2 นำงดวงพร  แสงรัตน์ เจ้พนักงำนธุรกำรปฏบิติังำน ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สนง.ปศจ.เลย
3 นำยอุทยั  โสภกุล นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพเิศษ กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรปศุสัตว์
4 นำงล ำพนู  สำหล้ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรปศุสัตว์
5 นำยมงคล  น้อยเสนำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏบิติังำน กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรปศุสัตว์
6 นำยพงิพนัธุ ์ เจริญสุระสถล นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพเิศษ กลุ่มพฒันำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
7 นำยนวฤทธิ ์ ศิริหล้ำ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์

อ ำเภอด่ำนซ้ำย
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย

8 นำยสุรชำติ  สิทธิศักด์ิ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย
9 นำยปญัญำ  รุจำคม ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย

10 นำยชูศักด์ิ ศิริกำญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง
11 นำยจ ำลอง พงศ์ธนพนัธุ์ ปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน
12 นำยศรณ์พจน์ ตำสี สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน
13 นำยบรรเจิด กำญจนโกมล ปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม
14 นำยสุรชำติ  ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อ ำเภอภเูรือ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภเูรือ
15 นำยวุฒิพงษ ์ สนั่นเคร่ือง ปศุสัตว์อ ำเภอนำแหว้ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำแหว้
16 นำยทวีพงศ์ สำระทศันำนันท์ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำแหว้
17 นำยวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพงุ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพงุ
18 นำยประดิษฐ์  พำนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏบิติังำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพงุ
19 นำยธีระศักด์ิ สอนอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอทำ่ล่ี ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทำ่ล่ี
20 นำยบวัภำ  ดวงพำเพง็ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทำ่ล่ี
21 นำยอนุสรณ์ ทอนจรุง เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน รักษำรำชกำร

แทนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหนิ
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหนิ

22 นำยไชยยศ บณุยเนตร ปศุสัตว์อ ำเภอภกูระดึง ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภกูระดึง
23 นำยเสถียร  บษุบก ปศุสัตว์อ ำเภอภหูลวง ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภหูลวง
24 นำยจันทร์เกษ  พรหมมำวัย สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภหูลวง
25 นำยนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว
26 นำยสมหมำย  ถำลำยค ำ ปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ

รายชือ่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏบิตัิการโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ

วันที่  16  สิงหาคม  2560
ณ หอ้งประชุมชัน้ 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

เรือ่งการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏบิตัิงานยุคไทยแลนด์ 4.0

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย



ที่ ชื่อ - สุกล ต ำแหน่ง กลุ่ม/ฝ่ำย หมำยเหตุ

รายชือ่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏบิตัิการโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ

วันที่  16  สิงหาคม  2560
ณ หอ้งประชุมชัน้ 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

เรือ่งการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏบิตัิงานยุคไทยแลนด์ 4.0

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

พนักงานราชการ
1 นำงสำวธัญชนก  ไชยปะ เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพวิเตอร์ กลุ่มยุทธศำสตร์ฯ สนง.ปศจ.เลย
2 นำยกิตติพงษ ์ สำรขันธ์ นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพฒันำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
3 นำยเรืองวิทย์  ผำจิระวัฒนชำติ นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพฒันำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
4 นำงจิรำทปิ  นพมำก นักจัดกำรงำนทั่วไป ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
5 นำยสงกรำนต์  ใจผง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง
6 นำยวิชัย  ขันชุมพล เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภหูลวง
7 นำยยสินทร  ทองสิงหอ์ยู่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ
8 นำยสุทธิพงษ ์ แนวโสภี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว
9 นำงนันทชิำ   ศรีง้อม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภกูระดึง

10 นำยสุชำติ  ทำซ้ำย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน
11 นำงจุฑำทพิย์  ค ำเมือง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพงุ
12 นำยอำนนท ์ สิงหส์ถิตย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพฒันำสุขภำพสัตว์
13 นำยประยุทธ  นำถมทอง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
14 นำยจำรุพชิญ์  ผำพมิพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
15 นำงสำววัชรำพร  ทพิพำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทำ่ล่ี
16 นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแปก๊ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพฒันำสุขภำพสัตว์
17 นำยจรูญ  เวียนเทยีน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภเูรือ
18 นำยพงษพ์นัธ์  บตุรดีชัย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม
19 นำยภำนุวัฒน์  บวัพทิกัษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย
20 นำงสำวศิริพร  ช่วยศิริ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพฒันำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
21 นำยนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและพฒันำกำรปศุสัตว์
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