
   

  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยชำญณรงค์  ตันติช ำนำญกุล  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
 ให้ไว ้ณ วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕61 

 

              นำยชำญณรงค์  ตันติช ำนำญกุล 
             นักวิชำกำรสัตวบำล ช ำนำญกำร 

             รักษำรำชกำรแทน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 



   

  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยสุทัศน์  นิยมไทย  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
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              นำยชำญณรงค์  ตันติช ำนำญกุล 
             นักวิชำกำรสัตวบำล ช ำนำญกำร 

             รักษำรำชกำรแทน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 



   

  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยสุเพียบ  ศรีรัตนประพันธ์  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยจิรำยุ  นิรันดร์วิโรจน์  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยวงศพัทธ์  จันไชยยศ  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยชนมำธย์  วัลยะเพ็ชร์  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  

ใช้ควำมรู้พัฒนำตนเอง และประสบผลส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนสืบไป 
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำงสำวศิริวรรณ  ไกรเทพ  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำงสำววรพรรณ งำนภิญโญ  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำงสำวกรุณำ ทองเพ็ง  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำยสมศักดิ์ เพียรกิจ  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
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  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 ขอมอบประกำศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ  

 นำงสำวเสำวลักษณ์ แก้วช่วย  
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำ รอบที่ 1/2562 โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ 

หลักสูตร “กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปในโทรศัพท์มำใช้ท ำสื่องำนด้ำนปศสุัตว์ในยุค  4 . 0”  
ขอให้ท่ำนเจริญด้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ  
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