
 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรีมณฑล  เลาหภักดี 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายโสภณ  นาคกล่อม 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

 (นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 
 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายพชัิย  โพธ์ิกระสังข์ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 
 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายสมศักดิ์  นวลสม 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

(นายนพพร  กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางรัตนาภรณ์  ซิตอกัษร 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายพฒัน์พงศ์  อทิตยกลุ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางนริสา  สุทนต์ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560  

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวนวพร  ชูแก้ว 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายวุฒินันท์  จีบบรรจง 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายพงษ์ศักดิ์  ยุงไธสง 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางบุญพา  จามจุรี 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายปราโมทย์  ศิลาจันทร์ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายสุพศิ  ชูใหม่ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาววนัเพญ็  หลวงสุ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 



 

 

 

 

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัชุมพร 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอมอบเกยีรติบตัรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางอาํพนั  เสวกเกดิ 

ไดผ้า่นการฝึกอบรมจริยธรรม หวัขอ้เร่ือง  

“ธรรมะอารมณ์ด ี เสริมสร้างสามคัคใีนองค์กร” 

ขอใหท่้านเจริญดว้ย  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  และใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป 

ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 

(นายนพพร  แกว้กนิษฐารักษ)์ 

ปศุสตัวจ์งัหวดัชุมพร 


