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ประมวลภาพประชุมสัมมนา 
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ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
“การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

ระหว่างวันที ่13 – 15 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
1. นำยอ ำพันธุ์  เวฬุตันติ   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์    กรมปศุสัตว์ 
2. นำยอภิสิทธิ์  พ่ึงพร หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร ส ำนักงำนโครงกำร  ส ำนักพระรำชวัง 

    สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
3.นำยทองทวี ดีมะกำร  นักวิชำกำรสัตวบำล   กรมปศุสัตว์ 
4.นำยคมจักร พิชัยรณรงค์สงครำม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
5.นำยสุเวทย์ บูรณะจ ำปำทอง  ที่ปรึกษำกรมปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์ 
6.นำยวัชพล  หลิมวัฒนำ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 
7.นำงสำววรลักษณ์ เทียมเก่ำ  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 
8.นำงสำวภัคนันท์  จอสูงเนิน  นักวิชำกำรสัตวบำล  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 
9.นำยอุดมศักดิ์  ภำดี  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 3 
10.นำยอิทธิพัทธ์ จ ำรัสบุญหิรัญ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 4 
11.นำยมำนพ  โชคดี  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 
12.นำยหัสดิน  คล้ำยจินดำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 6 
13.นำยประสิทธิ์  ต้อยติ่ง นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 
14.นำยส ำเนำ  แก้วทวี เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 
15.นำยยรรยง  บุณยรัตน์ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 
16.นำงถนอม ทวนด ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 9 
17.นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศุสัตว์พ้ืนที่ กทม. 
18.ว่ำที ่ร.ต.ปัณณวัชญ์  ชิตธนำเศรษฐ์ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยำ 
19.นำงสำวลดำวรรณ์  ตองอ่อน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.ปทุมธำนี 
20.นำยศิริยำนนท ์ ดอกผึ้ง  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรำ 
21.นำงสำวนฤมล  อรุณธีร์กิจ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศจ.นครนำยก 
22.นำยนันทวิทย์  กำวิลตำ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศจ.สระแก้ว 
23.นำยสิริชัย  ดอกมำลี  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศจ.ตรำด 
24.นำยภำณุ  อินทฤทธิ์  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร สนง.ปศจ.จันทบุรี 
25.นำยวิทยำ  ศรีนวลนัด   ปศุสัตว์อ ำเภอนำยำยอำม  สนง.ปศจ.จันทบุรี 
26.นำยศุภฤกษ์  เรืองไพศำล  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ 
27.นำงสำวมหัทธนำ  รับงำม  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
28.นำยอธิภัทร  อุปสำร  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ 
29.นำยคมสิทธิ์  กิตกิพิเชฐสรรค์ ปศุสัตว์อ ำเภอบุญฑริก  สนง.ปศจ.อุบลรำชธำนี 
30.นำยปวีณ  ยืนยง   พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล  สนง.ปศจ.อุบลรำชธำนี 
31.นำยกนก  ผ่องอรัญ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลอำวุโส สนง.ปศจ.อ ำนำจเจริญ 
32.นำยสุรชัย  สีน้ ำค ำ   นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.ยโสธร 



33.นำงหญิง  แก้วเกิด  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.อุดรธำนี 
34.นำยศุภณัฐ  สังข์เอ่ียม  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศจ.หนองบัวล ำภู 
35.นำงสุคนธ์  วงศ์สระคู  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.หนองคำย 
36.นำงล ำพูน  สำหล้ำ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.เลย 
37.นำยศุภวัฒน์  ศรีเชษฐำ  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร สนง.ปศจ.สกลนคร 
38.นำยสำคร  ปุริมำตร์  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.นครพนม 
39.นำยประยงค ์กอมณี  ปศุสัตว์อ ำเภอโพนสวรรค์  สนง.ปศจ.นครพนม 
40.นำยพินิจ  ศรีเจริญ  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร สนง.ปศจ.ขอนแก่น 
41.นำยกมล มโนขันธ์  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.มุกดำหำร 
42.นำงสำวจันเพ็ญ ภูผำเด็น  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.บึงกำฬ 
43.นำยอนุชำติ ค ำมำ  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 
44.นำยอมรินทร์  เดชำนุวัติ  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน 
45.นำยวิทยำ  ฟองเลำ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.เชียงรำย 
46.นำยอิทธินนท์  นนท์แก้ว  เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.เชียงรำย 
47.นำยอนุสรณ์  พรินทรำกุล  สัตวแพทย์ช ำนำญงำน  สนง.ปศจ.พะเยำ 
48.นำยจตุรภัทร  ค ำนำมะ  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน สนง.ปศจ.แพร่ 
49.นำยประธำน  เกิดกล่ ำ  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร สนง.ปศจ.น่ำน 
50.นำยประพันธ์ แก้วกัน  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.พิษณุโลก 
51.นำยบรรทัด  มะลิวัลย์  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.ตำก 
52.นำยปรำษำณ  ต๊ะมะปุ้ด  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน สนง.ปศจ.ตำก 
53นำยธวัชชัย  น้อยบริบูรณ์  เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ 
54.นำยรุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ 
55.นำยรังสิต โชติศิริคุณวัฒน์  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.รำชบุรี 
56.นำยปิยคชำ  นำเจริญ  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.กำญจนบุรี 
57.นำยณัฐพงศ ์อินทร์สวัสดิ์   นักวิชำกำรสัตวบำล  สนง.ปศจ.เพชรบุรี 
58.นำงสำวนำรีรัตน์  เดชจรูญ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
59.นำยนพรัตน์  เหรียญทอง  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร สนง.ปศจ.สุรำษฏร์ธำน ี
60.นำยณรงค์  แก้วเฉย   นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมรำช 
61.นำยภำณุวัฒน์  ใหม่แก้ว  นักวิชำกำรสัตวบำล  สนง.ปศจ.นครศรีธรรมรำช 
62.นำงสำวกนกพร  พวงเงินมำก นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร  สนง.ปศจ.ชุมพร 
63.นำยพงษ์ศักดิ์  คุณพระวงค์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน  สนง.ปศจ.ระนอง 
64.นำงสำวสุวรรณี ศรีนำค  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.พังงำ 
65.นำงประภำพร  นันทวงศ์  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร  สนง.ปศจ.สงขลำ 
66.นำงกันยำ จงจิตร์   เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน  สนง.ปศจ.ตรัง 
67.นำยพูนผล เพ่ิมพูน  เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน  สนง.ปศจ.พัทลุง 
68.นำยอรรถพล แสนพันทำ  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล   สนง.ปศจ.สตูล 
69.นำงสำวอมรรัตน์  เผือกเอ่ียม เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน  สนง.ปศจ.ปัตตำนี 
70.นำงสำววิยะดำ  บุญสีลำภ  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร  สนง.ปศจ.ยะลำ 



71.นำงสำวประทุม  มะลิเครือ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร  สนง.ปศจ.กระบี่ 
72.นำยศุภกฤต เทพจันทร์  นักวิชำกำรสัตวบำล   สนง.ปศจ.นรำธิวำส 
73.นำงสำวรัชนี  ธนะบริหำร  นักจัดกำรงำนทั่วไป   กพก. 
74.นำยจักรพงศ์  อินต๊ะภำ  นักวิชำกำรสัตวบำล   กพก. 
75.นำงสำวอุษำ จ ำแนกสำร  นักวิชำกำรสัตวบำล   กพก. 
76.นำงสำวขวัญชีวำ อินทร์ปู  เจ้ำพนักงำนสัตวบำล   กพก. 
77. พ.ต.ท.สุทรชัย  บุญถำวร  ครูใหญ่  ร.ร.ตชด.บ้ำนหำงแมว อ.แก่งหำงแมว จ.จันทบุรี 
78.ร.ต.ต.ไชยสิทธิ ์ ทองเกียว   ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.บ้ำนหำงแมว อ.แก่งหำงแมว จ.จันทบุรี 
79.ร.ต.อ.วีระพล  วิลำนันท์  ครูใหญ่  ร.ร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมซอร์ จ.อุบลรำชธำน ี
80.พ.ต.ท.บัวภำ   บูรณะ  ครูใหญ่  ร.ร.ตชด.บ้ำนหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
81.ด.ต.หญิง ธนภร หัสดง  ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.บ้ำนหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
82.นำงสำวสุรีย์  ยำพู ่  ครูปศุสัตว ์ ร.ร.ตชด.บ้ำนนำโต่ อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 
83.ร.ต.หญิงหงษ์หยก  อินสุข  ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.บ้ำนนำโต่ อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 
84.พ.ต.ต.วิรัช  วรรณะพุก  ครูใหญ่  ร.ร.ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 
85.ด.ต.ณัฎฐกิตติ์ ปำนช ู  ครูใหญ่  ศกร.ตชด.บ้ำนแผน่ดินเสมอ อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 
86.ส.ต.ท.สำยชล  พรหมสุด  ครูปศุสัตว ์ ศกร.ตชด.บ้ำนแผน่ดินเสมอ อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 
87.นำงสำวกำญจนำ ธรรมรัตน์ นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
88.นำงสำวมนทกำนติ์  กันแก้ว นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
89.นำงนงลักษณ์  บำบู  จันดรำน นักวิชำกำรสัตวบำล   คณะท ำงำน 
90.นำยด ำรง  ชุมศรี   พนักงำนขับรถยนต์   คณะท ำงำน 
91.นำงสำวมำลี  มีเจริญ  ครูปศุสัตว์ โรงเรียนร่วมจิตประสำท  จังหวัดปทุมธำนี 
92.ส.ต.ท.วิทยำ สิงห์จันทร์  ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมซอร์ จ.อุบลรำชธำน ี
93.ส.ต.ต.ธีรศักดิ์ แววสว่ำง  ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมซอร์ จ.อุบลรำชธำน ี
94.ด.ต.หญิงนันท์นภัส  แววเพ็ชร ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  จ.กำญจนบุรี 
95.ด.ต.หญิงทิพย์วรรณ  กุลธีระมงคล ครูปศุสัตว์ ร.ร.ตชด.บ้ำนต้นมะม่วง  จ.กำญจนบุรี 
96.จ.ส.ต.โชคชัย  พลำยด้วง  ครูปศุสัตว์ ศกร.ตชด.บ้ำนแผ่นดินเสมอ อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 
97.ด.ต.เสวตร  แสงเมล์  ครูปศุสัตว์ ศกร.ตชด.บ้ำนแผ่นดินเสมอ อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 
98.นำยถนอมเกียรต ิ นำคใหญ่ ผช.กก.ผจก. CPF   CP 
99.นำยสัญญำ ยิ่งยวด  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ปศจ.นครนำยก 
100.นำยสุปร ี เบำ้สิงหส์วย กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำธิกำรมูลนิธิพัฒนำชีวิตชนบทมูลนธิิพัฒนำชวีิตชนบท 
101.นำงดำเรศ  สุทธิรักษ์ ผู้จัดกำรส ำนักพัฒนำสังคม  มูลนิธิพัฒนำชีวิตชนบท 
102.นำงสำวผกำมำส  รุ่งเรือง นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร กพก.กรมปศุสัตว์ 
103.นำงสำวสัญญำลักษณ์  เพ็งจันทร์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล  สนง.ปศจ.นครศรีธรรมรำช 
104.นำยพิพัฒน์  เพ่ิมทองมำก นักวิชำกำรสัตวบำล  สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

 
 
 
 


