
งานกาชาดประจ าปี 2561
ร้านค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOAC Restaurant 

ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์

Livestock Farm Outlet















เมนูอาหารภาษาไทย



เมนูอาหารภาษาอังกฤษ



สื่อ Info Graphic











สื่อ J-Flag / Roll up





โซนซุ้มทางเข้า
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โซนโต๊ะนั่งทานอาหาร



เคาเตอร์คิดเงิน+บาร์น  า



รั วฟางก้อน



ทีมเชฟ



สรุปทีมงานแผนกครัว (Head Chef or Executive Chef)

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ต าแหน่งในแผนก
1 นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี หัวหน้าแผนกครัว Head Chef 
2 นายพัชรศิษย์ วงศ์อินทร์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี รองหัวหน้าแผนกครัว Head Chef 
3 นายวีรยุทธ รื่นปราชญ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

4
นายสรัญกิติ์ แก้วกันใจ

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ บิงซู

5 นายเทอดศักดิ์ ไชยชมภู พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ บาร์น  า + ขนม
6 นายไอศูรย์ สินจ้าง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ Steak เนื อ
7 นายสงกรานต์ แหวนวัง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ Steak หมู
8 นายพงษ์พัฒน์ เจริญสุขชีวี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เฟรนด์ฟราย หม/ูเนื อแดดเดียว
9 นายอาคม พรหมวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดจาน/สลัดไก่งวง
10 นางสาวนงนุช จงเรืองศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ย าไส้กรอก
11 นางสาวมีนา สาระพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เฟรนด์ฟราย หม/ูเนื อแดดเดียว
12 นางสาวจิตสตรี นิลเขียว พนักงานพิมพ์ ส.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ส้มต า
13 นายธวัชชัย ฝ่ายพนอม พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
14 นายทิวากร ดอนสิงห์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
15 นางสาวจันทิมา พงศ์ผลาดิสััย นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดจาน/สลัดไก่งวง



ทีมเสริฟ



ทีมบริการอาหาร
ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเล่น เบอร์โทรติดต่อ Line id หน่วยงำนต้นสังกัด หมำยเหตุ

23 
พ.ย.

24 
พ.ย.

25 
พ.ย.

26 
พ.ย.

27 
พ.ย.

28 
พ.ย.

29 
พ.ย.

30 
พ.ย.

1 
ธ.ค.

1 ปริญำ สรเสนำ โยเย 0832621643 กกจ. 1 1
2 วันวิษำ ชมภูวิเศษ ส้มโอ 0831300505 somlool กกจ. 1
3 ศุนิศำ พินธะ จิ๋น 0619275231 กกจ. 1
4 ถิรวรรธน์ เพ็งผลวินิจ รำเชน 0971398461 Benzjumbo กพก. 1 1
5 ณิรวรรณ ค ำลือ ออย 0817421838 0817421838 กพก. 1
6 ศุภชัย ดีแล้ว เปำ 915517630 Tingnongnoypao กพก. 1
7 จุฬธิดำ แซงรำชำ อ้อม 0995549163 กพก. 1
8 ศิริญญำ โอสถำนนท์ โอ๋ 0882202820 กพก. 1
9 อังคำร กั่วพู่ คำร 0959936793 กพก. 1
12 วริศรำ เหล็กหล่ม องุ่น 0851785414 Lakloom.dld กสส. 1

14 ปรำงค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภำ ทิพย์ 0955986868 iamthiip ข. 7 1 1 1 1

15 จงกล เพ็งปรีชำ อัน 0860379377 jongkon_p ข. 7 1 1 1 1
16 วสุ รูปสวย มำร์ค 0852956359 0989684087 ข. 7 1 1 1 1

19 สุนิสำ กินำวงศ์ แพท 0917218058 Patvet
สนง.ปศจ.
อ ำนำจเจริญ

1 1 1

20 นันทพงศ์ ค ำประเสริฐ แบงก์ 0899768686 bank-th สพพ. 1 1
23 อภิญญำ อ่อนค ำ หยก 0909487000 สพส. 1 1

24 สำวิณีย์ คล้ำยสุวรรณ์ ส้ม 0834288767 zomwink_k สพส. 1 1

25 วิทยำ ใจหลัก วิทย์ 0865067205 mixserza สลก. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 โชคประเสริฐ พู่แสงทองชัย เสริฐ 0956865898 สลก. 1 1 1 1 1

27 อำภำพร ดอกพุฒ อำร์ 0844838376 arinpink สสช. 1

28 ณิชกำนต์ วิศิษฐวำณิชย์ เอม 1 1

29 สรินทำ พระสุวรรณ หญิง 0627016643 กผส. 1 1 1
30 รุ่งทิพย์ สุขค ำ กิ๊ก กผส. 1 1 1



ทีมบริการอาหาร

ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรติดต่อ Line id หน่วยงำนต้นสังกัด หมำยเหตุ
23 
พ.ย.

24 
พ.ย.

25 
พ.ย.

26 
พ.ย.

27 
พ.ย.

28 
พ.ย.

29 
พ.ย.

30 
พ.ย.

1 
ธ.ค.

31 ชญำณ์นันท์ ธีระปัญญำ หญิง กผง. 1 1 1

32 จักรพงศ์ อินต๊ะภำ กพก. 1
33 รัชนี ธนะบริหำร กพก. 1
34 อุษำ จ ำแนกสำร กพก. 1
35 ฐปณัฐ สงคสภำ 1

36 นงลักษณ์
บำบู จันด
รำน นง กพก.

1

37 พัชรินทร์ ศรีสว่ำง แดง 0986898218 กสส. 1
38 รมณี ส ำรำญเนตร น้อย 0614569516 กสส. 1

39 นุชรำ บุญทำ ปูเป้ 0817092809
poopewinne

r กสส. 1
40 สว่ำงจิตร์ ศรีงำม โจ๋ 0875034819 0875034819 กสส. 1
41 ไพรินทร์ ค ำโพยนอก ริน 0925897974 I.rin22 กสส. 1

42 ณรงค์ฤทธิ์ นวลนิ่ม อ้วน 0888929728 0888929728 กสส. 1
43 ธนกร สว่ำงเนตร ป๋ึง 0808286692 กสส. 1
44 ชำนนท์ เอื้อเฟ้ือ แนน 0814418449 nannoclub กสส. 1
45 กมลพร วิวัฒน์ทรัพย์ นัท 0633160999 nnutna กสส. 1
46 กนกวรรณ วำจำสัตย์ น้ ำตำล 0800101400 taniizruby กสส. 1
47 พรทิพย์ อินทแพทย์ มุก 0626233339 moookeyore กสส. 1

48 จิรำภรณ์ มนตรีพิทักษ์ แต้ว 0922702945 teawwaet กสส. 1

รวม 10 10 5 7 3 2 13 11 15
สทป สทป สพพ สพพ สอส สอส กสส กพก



ทีมนักร้อง

ผู้ประสานงานหลัก : น.สพ.ตะวัน ทองสว่าง ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์

นักร้อง : นายธีรวิทย์  ขาวบุปผา ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ
นายนัทพงศ์  สุพิมล นายสัตวแพทย์ช านาญการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
นายสุพจน์  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายสถิตย์พงษ์  พรหมสถิตย์.  นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
นางสาวสุนิสา  กินาวงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ
นางสาวชลธิชา  ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

ตารางการแสดงงานกาชาด ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลำแสดง ศ. 23 ส. 24 อำ. 25 จ. 26 อ. 27 พ. 28 พฤ. 29 ศ. 30 ส. 1 ธค.

12:00 - 13:00 นัทพงศ์ สุพิมล (แซม)

13:00 - 14:00 สุพจน์ ศรีสร้อย

14:00 - 15:00 เยี่ยมพร ภิเศก (แม็กกี)้ เยี่ยมพร ภิเศก (แม็กกี้)

สุนิสำ กินำวงศ์ 
(แพท)

เยี่ยมพร ภิเศก 
(แม็กกี้)

15:00 - 16:00
สถิตย์พงษ์ พรหม

สถิตย์ (เดียว)
สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์ 

(เดียว)
สถิตย์พงษ์ พรหม

สถิตย์ (เดียว)
สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์ 

(เดียว)

สถิตย์พงษ์ พรหม
สถิตย์ (เดียว)

สุนิสำ กินำวงศ์ 
(แพท)

สุนิสำ กินำวงศ์ 
(แพท)

ชลธิชำ ทองอ่อน 
(ใบเฟิร์น)

ชลธิชำ ทองอ่อน 
(ใบเฟิร์น)

16:00 - 17:00 นัทพงศ์ สุพิมล (แซม)
สุพจน์ ศรี

สร้อย

17:00 - 18:00 ธีรวิทย์ ขำวบุปผำ (เก๋)

18:00 - 18:30 VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์
VIP / 

กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์

18.30 - 19.00 VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์
VIP / 

กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์ VIP / กิตติมศักดิ์

19:00 - 20:00 ทีม IDEAL

20:00 - 21:00 ทีม IDEAL

ทีม IDEAL
1. นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านัก

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2. นายพัสกร ไชยสาร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านัก

เลขานุการกรมปศุสัตว์
3. นายกันยวิชญ์  กันจินะนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส านัก

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4. นางสาวณัฐกานต์  ท้าวพันวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



พบกับวงดนตรี IDEAL BAND(น้องเพลง หยก นิกกี กันเน่อ เดียว)ช่วงเวลาสบายๆ 1 ทุ่ม
ถึง 2 ทุ่ม ที่ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outletในงานกาชาด ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2561 ! ปีนี จัดที่สวนลุมพินี นะครับ



งบประมาณโครงการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรไทยในงานกาชาดประจ าปี 2561
23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 (9 วัน)

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย ราคารวม รวมทั งสิ น หมายเหตุ

1 จ้างเหมาจัดงาน 1 ชิ นงาน 500,000 500,000

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทีมเชพ 12 คน 138,880.00 
ทีมเชฟจาก ศ.เชียงใหม่ 6 คน 71,040 71,040
ทีมเชฟจาก ศ.มหาสารคาม 6 คน 67,840 67,840

รวม 638,880.00 


