
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบคุลากร รอบที ่2/2564
"การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน"

วนัที ่20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อ าเภอ หมายเหตุ

1 นางวัลลภา  วราอศัวปติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
2 นางสาวกานต์ทิตา  โกลากลุ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
3 นายธีรพงศ์  ใจซ่ือ นายสัตวแพทยช์ านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
4 นางเพญ็นรินทร์   ดวงมาลา นายสัตวแพทยช์ านาญการ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
5 นายวินัย จะแรบรัมย์ นายสัตวแพทยช์ านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
6 นางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน นายสัตวแพทยช์ านาญการ กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7 นายบุญชู ชมภูสอ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
8 นายอาทิตย ์ หาญสุริย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
9 นางคล่องใจ โกศัลวัฒน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป

10 นางวันลัดดา  ชิณกรณ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทัว่ไป
11 นายสราวุฒิ  พรมหมทา เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.เมือง
12 นางคนัมพร  กจิศิลป นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.หนองเรือ
13 นางล าพนู  สาหล้า เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ชุมแพ
14 นางสาวบงกชมาศ  วงษ์เบาะ นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.ชุมแพ
15 นายปิยะ เจริญกลุ เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.สีชมพู
16 นายเฉลิมพล  อรรคฮาต นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.สีชมพู
17 นายพฒันพงศ์  วงศ์ชารี เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.กระนวน
18 นางสาวดวงพทิักษ์  เพยีเฮียง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.กระนวน
19 นายนวภัทร  แกว้วิเศษโฮง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.พล
20 นายชุติวัฒน์  ดีสุข สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.แวงใหญ่
21 นายชัยอณัณช์  ราโช เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.แวงน้อย
22 นางแสงดาว  ชิณรงค์ นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.แวงน้อย
23 นายวัฒนา นิสังกาศ สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.ภูเวียง
24 นางสาววิธุวดี  เท้าไม้สน เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.มัญจาคีรี
25 นายนันธวัฒ มหาวงค์ สัตวแพทยช์ านาญงาน สนง.ปศอ.ชนบท
26 นายปารเมศ  อตุธะค า นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ สนง.ปศอ.อบุลรัตน์
27 นายกฤชกร  มาเวียง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
28 นายศราวุฒิ สายหอม เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.พล
29 นายเจริญชัย  ยิ้มแยม้ เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บ้านไผ่
30 นางสาวปารวีกรณ์  พืน้ดอนเค็ง เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.อบุลรัตน์
31 นางสาวปริยานุช  สีผาย เจา้หน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
32 นางสาวมาฆพร  ชมบุญ นักจดัการงานทัว่ไป กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
33 นางสาวชญานิศ  โพธิดี์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ
34 นายพฒันา  ค าหนามแท่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
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35 นางนุจรินทร์  โคตรศรีวงศ์ เจา้พนักงานสัตวบาล กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
36 นายธีรยทุธ  เหล่าภักดี เจา้พนักงานสัตวบาล กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
37 นายอภิชาติ  โพธิดี์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
38 นายปริญญา เถาตะกู พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์
39 นายสานิตย ์ จนัทราเทพ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
40 นายศักดา  โมรีรัตน์ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
41 นายชุมพร  สุริยา เจา้พนักงานสัตวบาล กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
42 นางภัทรพร  พทุธบุรี เจา้พนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
43 นายสนธยา  บุญมานาง เจา้พนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
44 นางอมร  มูลค ากาเจริญ นักจดัการงานทัว่ไป ฝ่ายบริหารทัว่ไป
45 นายธีระยทุธ  แกว้สีหาบุตร เจา้พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป
46 นายสมพศิ  โสภา เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมือง
47 นายวิรัตน์  ทองดีเขยีว เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เวียงเกา่
48 นายวิวัฒน์  สามหาดไทย เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองเรือ
49 นายรัฐศาสตร์  ราษฎร์เหนือ เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ชุมแพ
50 นายชัยพล  ดาศรีวังปา เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.สีชมพู
51 นายสุทธิเ์ขตร์  มันปาติ เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.สีชมพู
52 นายอชิตพล  ชาโสรส เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ภูผาม่าน
53 นายสมบัติ  พรหมทา เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.พระยนื
54 นายกรกต  แทนเตย์ เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เปือยน้อย
55 นายพรสวรรค์  กลุชัย เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.พล
56 นางสาวรัตนาพร  นาโพธิ์ เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.มัญจาคีรี
57 นายกติติพงษ์  สีลาโคตร เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ซ าสูง
58 นายสุริยา  วงษ์จมู เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.หนองนาค า
59 นางกรกฎ  บุตรพลิา เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บ้านแฮด
60 นางสาววิมลรัตน์  บุตรพรหม เจา้พนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.น้ าพอง


