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ท่ี ช่ือ - สุกล ต ำแหน่ง กลุ่ม/ฝ่ำย/อ ำเภอ
1 นำงมลฤดี  กงเพชร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป
2 นำงดวงพร  แสงรัตน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป
3 นำยชูศักด์ิ  ศิริกำญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง ช่วยรำชกำรกลุ่ม

ยุทธศำสตร์ฯ
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์

4 นำยคณำยศ  กริอุณะ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์
5 นำยนวฤทธ์ิ  ศิริหล้ำ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหิน
6 นำยจิรศักด์ิ  พรมนิล นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์
7 นำงสำวพริมำภรณ์  พละไกร นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์
8 นำยพิงพันธ์  เจริญสุระสถล นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
9 นำยวัฒน์วิทย์  นำคต้อย นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

10 นำยอุทัย  โสภกุล หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
11 นำงสำวเจนจิรำ  สมศักด์ิ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
12 นำยปัญญำ  รุจำคม ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
13 นำงพรพรรณ  สีมันตระ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
14 นำยบรรเจิด  กำญจนโกมล ปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำล่ี
15 นำยบัวภำ  ดวงพำเพ็ง เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำล่ี
16 นำยทวีพงศ์  สำระทัศนำนันท์ ปศุสัตว์อ ำเภอภูกระดึง ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูกระดึง
17 นำยจันทร์เกษ  พรหมมำวัย สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูหลวง
18 นำยฉัตรชัย  เสมอตัว สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูหลวง
19 นำยวรนิช  จันทเมือง ปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง
20 นำยวีรพงศ์  สวยสม เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง
21 นำยสมหมำย  ถำลำยค ำ ปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ
22 นำยประดิษฐ์  พำนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ
23 นำยบรรชำ  วรสิทธ์ิ ปศุสัตว์อ ำเภอนำแห้ว ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำแห้ว
24 นำยศรณ์พจน์  ตำสี ปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม
25 นำยนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว
26 นำยสุรชำติ ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อ ำเภอภูเรือ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูเรือ
27 นำยอภิเดช  จันทริมำ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง
28 นำยธีระศักด์ิ  สอนอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน
29 นำยวิทยำ  อำกรตน ปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย
30 นำยสุรชำติ  สิทธิศักด์ิ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย
31 นำงสำวธัญชนก  ไชยปะ เจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์
32 นำงจิรำธิป  นพมำก นักจัดกำรงำนท่ัวไป ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป
33 นำยอำนนท์  สิงห์สถิตย์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์
34 นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้

วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562
ณ ห้องประชุมช้ัน 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

"ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)"
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35 นำยเรืองวิทย์  ผำจิระวัฒนชำติ นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
36 นำยกิตติพงษ์  สำรขันธ์ นักวิชำกำรสัตวบำล กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
37 นำยนัฐวุฒิ  ดวนใหญ่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
38 นำงสำวศิริพร  น้อยศรี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
39 นำยประยุทธ  นำถมทอง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
40 นำยจำรุพิชญ์  ผำพิมพ์ พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
41 นำยวิชัย  ขันชุมพล เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย
42 นำงสำววัชรำพร  ทิพพำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำล่ี
43 นำงนันทิชำ  ศรีง้อม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูกระดึง
44 นำงจุฑำทิพย์  ค ำเมือง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง
45 นำยยสินธร  ทองสิงห์อยู่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูหลวง
46 นำยพงษ์พันธ์  บุตรดีชัย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม
47 นำยสุทธิพงษ์  แนวโสภี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว
48 นำยจรูญ  เวียนเทียน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูเรือ
49 นำยสงกรำนต์  ใจผง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง
50 นำยสุชำติ ทำซ้ำย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน
51 นำยภำณุวัฒน์  บัวพิทักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย
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