
 
 

 
ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ที่  ๒๘ /๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระดับเขต  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
--------------------------- 

ด้วยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์กรต่างๆ ก าหนดจัดงานมหกรรมโคเนื้อ
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจ าปี พ.ศ.2565 ภายในงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (สานฝันสร้างอาชีพ 
และยกระดับรายได้เกษตรกร) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย  
หมู่ที่ 5 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความส าเร็จเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

๑. ปศุสัตว์เขต ๗             ประธานคณะท างาน
  ๒. ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                           คณะท างาน 
  ๓. ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์                                    คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   คณะท างาน 

๕. นางสาวแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม     คณะท างาน 
๖. นายปรัศนี ชูรัตน์      คณะท างาน 
๗. นางสาวพิมาลา เกษมสุข     คณะท างาน 
๘. นายนพพร หนูรัตน์      คณะท างาน 
๙. นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์      คณะท างาน 
๑๐. นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง     คณะท างาน 
๑๑. นางสาวณัฐวดี ทองเกื้อ     คณะท างาน 
๑๒. นางสาววีรญา ปิ่นเงิน      คณะท างาน 
๑๓. นายอนุสรณ์ สังข์ผาด      คณะท างาน 
๑๔. นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล     คณะท างาน 
๑๕. นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล     คณะท างาน 
๑๖. นางมรกต พิชญาสาธิต     คณะท างาน 
๑๗. นางสาวโชติมา ประเสริฐสินเจริญ    คณะท างาน 
๑๘. นายธนกร ซิ้มเกษม      คณะท างาน 
๑๙. นางนิสาชล  ศรีอ่อน      คณะท างาน 
๒๐. นายอดิศักดิ์ ใจหลัก      คณะท างาน 
๒๑. นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา     คณะท างาน 

๒๒. นางสาวเบญจวรรณ… 
 

 



-๒- 
 
๒๒. นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี    คณะท างาน 
๒๓. นางสายพลอย ชาวนาวิก     คณะท างาน  
๒๔. นายสุพจน์ เตี้ยทอง      คณะท างาน   

  ๒๕. นางสาวอ าพร สุขจินดา     คณะท างาน   
๒๖. นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์    คณะท างาน 
๒๗. นายศุภณัฐ สังข์เอ่ียม      คณะท างาน 
๒๘. นายชาญชัย  ชินฑัตโต     คณะท างาน 
๒๙. นายชวกร วนิชอาภาพรรณ์     คณะท างาน 
๓๐. นายภานุวัฒน์ ชื่นชม      คณะท างาน 
๓๑. นางสาวจงกล เพ็งปรีชา     คณะท างาน 
๓๒. นายวสุ รูปสวย      คณะท างาน 
๓๓. นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์    คณะท างาน 
๓๔. นางสาวสุธิดา แซ่อ๊ึง      คณะท างาน 
๓๕. นางน้ าผึ้ง ภัทรธนานนท์     คณะท างาน 
๓๖. นายธนกิตติ อินปา      คณะท างาน 
๓๗. นางสาวฐิตาภรณ์ เหลืองทองค า    คณะท างาน 
๓๘. นายสราวุธ สีขาว      คณะท างาน 
๓๙. นายบรรจง ฐิติอมรพันธ์     คณะท างาน  
๔๐. นางสาวนารีรัตน์ สะอาดเอ่ียม     คณะท างาน  
๔๑. นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์     คณะท างาน 
๔๒. นางสาวโชติรัตน์ ศรีเกลื่อน     คณะท างาน  
๔๓. นางสาวสุนารี อนันตชัย     คณะท างาน  
๔๔. นายประเสริฐ  ภู่แก้ว      คณะท างาน 
๔๕. นายปิยะชาติ อ่วมแดง     คณะท างาน 
๔๖. นายธนัญชัย แสงจันทร์     คณะท างาน  
๔๗. นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล     คณะท างาน 
๔๘. นายปิยะ รมณียชาติ      คณะท างาน 
๔๙. นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส     คณะท างาน 
๕๐. นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ     คณะท างาน 
๕๑. นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ     คณะท างาน 
๕๒. นางสาวภารดี จันทร์โชต ิ     คณะท างาน 
๕๓. ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                   คณะท างานและ 

          เลขานุการ 
 

โดยให้คณะท างาน... 
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