
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต ำแหน่งเลขท่ี  (ตำมรำยละเอียดบัญชีต ำแหน่งเลขท่ีแนบท้ำย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  สัตวแพทย์ 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    สัตวแพทย์ 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป   ระดับปฏิบัติงำน ระดับปฏิบัติกำร 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแผนง 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงำน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้นหรือสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน      
ทางสัตวแพทย์ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ เพ่ือให้กำรด ำ เนินงำนของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนภำรกิจของ
กรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ตรวจรักษาสัตว์ป่วยและ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ระบาดให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพ่ือลดการสูญเสียของเกษตรกรและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ 

ตัวชี้ วัดตำมรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

๒ ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ชันสูตรโรคสัตว์และก าจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพ่ือลดปัญหา ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  

๓ ด าเนินการเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ส ำรวจ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือนและข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำน
กำรปศุสัตว์ ประวัติกำรเกิดโรคระบำดสัตว์ในพ้ืนที่ ควำมต้องกำรวัคซีนและ
กำรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทำงห้องปฏิบัติกำร เพ่ือเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกัน
และก ำจัดโรคระบำดสัตว์ในพ้ืนที่าร 

 

๕ ด าเนินงานให้บริการขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม เพ่ือพัฒนาผลผลิตและ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นการเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรอ (Real Time) เพ่ื 

๖ ด าเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ 
สถำนพยำบำลสัตว์ กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ โรคพิษสุนัข
บ้ำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันโรคระบำดสัตว์ และส่งเสริมกำรผลิต
ปศุสัตว์ของเกษตรกรได้มำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด 

๗ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนในสังกัด
และกรมปศุสัตว์ในภำพรวมประสบควำมส ำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

 
ข. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเกี่ยวงำนสัตวแพทย์ด้ำนสุขภำพสัตว์ และ
สุขอนำมัยสัตว์ เช่น กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ กำรเก็บตัวอย่ำงเพ่ือ
ชันสูตรโรคสัตว์ กำรป้องกันโรคระบำดสัตว์ เป็นต้น แก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร 
หน่วยงำนรำชกำร  เอกชน  หรือประชำชนทั่ว ไป  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้ำน
กำรปศุสัตว์ 

ตัวชี้ วัดตำมรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

๒ ให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โครงการพิเศษต่างๆ 
มาตรฐานฟาร์มเบื้องต้น แก่เจ้ำหน้ำที่  เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน เฝ้ำระวังกำร
เกิดโรคระบำดสัตว์ในพ้ืนที่ 

 
 
 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๓ ประสำนงำนในระดับปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน เกษตรกร หรือ
ประชำชนทั่วไป เพ่ือขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในเกี่ยวกับงำนด้ำนสุขภำพ
สัตว์และสุขอนามัยสัตว์สัตว์ในพ้ืนที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมเชี่ยวชำญ    
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

 

๔ ตรวจรับ เก็บรักษำ จัดส่ง ควบคุมบัญชีเบิกจ่ำยชีวภัณฑ์สัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์ 
เพ่ือให้มีชีวภัณฑ์สัตว์และเวชภัณฑ์เพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน 

 
 
ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที ่ก.พ. ก ำหนดตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 1 

ทักษะที่จ ำเป็นในงำน   

๑. ทักษะกำรค ำนวณ  ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๒. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล  ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๓. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๔. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 

สมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในงำน   

๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๒. บริกำรที่ด ี ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๕. กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๗. กำรท ำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 

   



   

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
๑. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๒. กำรคิดวิเครำะห์ ระดับท่ีต้องกำร ๑ 
๓. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบรำชกำร ระดับท่ีต้องกำร ๑ 

 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเศรษฐเกียรติ  กระจ่ำงวงษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
   วันที่ได้จัดท ำ  ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย  
 

ต าแหน่ง สัตวแพทย์   ระดับปฏิบัติงาน 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ      

      ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
1 2783 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

2 2366 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 

3 2356 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 

4 2337 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี 

5 2368 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

6 2313 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท 

7 2309 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท 

8 2393 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 

9 2310 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

10 2431 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแสวงหำ จังหวัดอ่ำงทอง 

11 2374 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสำมโก้ จังหวัดอ่ำงทอง 

12 2454 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

13 2463 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

14 2455 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

15 2523 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

16 2521 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

17 2516 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

18 2559 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก 

19 2582 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 

20 2586 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 

21 2659 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

22 2752 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

23 2759 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

24 2742 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

25 2756 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ 

26 2758 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
27 2767 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

28 2743 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 

29 2757 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 

30 2763 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 

31 2748 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

32 2681 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

33 2745 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

34 2750 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

35 2749 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

36 2747 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

37 2754 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ 

38 2744 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

39 2700 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 

40 2912 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ 

41 2761 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ 

42 2766 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ 

43 2874 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสีดำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

44 2830 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

45 2832 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

46 2856 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

47 2831 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 

48 2838 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

49 2857 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

50 2833 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

51 2840 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

52 3285 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

53 2844 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

54 2841 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด 

55 2836 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

56 2837 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
57 3295 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

58 2843 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

59 2893 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

60 2892 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

61 2896 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

62 2905 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

63 2909 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

64 2899 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

65 2959 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

66 2952 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

67 2957 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

68 2953 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

69 3389 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

70 2951 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

71 2950 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

72 1398 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปะค ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

73 2968 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

74 3078 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

75 3105 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

76 3077 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

77 3093 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

78 3087 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

79 3076 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ 

80 3084 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

81 3085 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

82 3097 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

83 3095 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

84 3091 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

85 3094 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

86 3013 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
87 3023  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

88 3939 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

89 3011 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

90 3018 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

91 3925 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

92 3021 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ 

93 3804 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ 

94 3022 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 

95 3981 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนนำรำยณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

96 3033  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 

97 3161 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 

98 3156 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

99 3151 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

100 3157 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำจะหลวย จังหวัดอุบลรำชธำนี 

101 3144 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 

102 3159 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น จังหวัดอุบลรำชธำนี 

103 3154 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

104 3153 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

105 3152  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

106 4001 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

107 3149 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี 

108 4113 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 

109 3155 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี 

110 3164 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลรำชธำนี 

111 3160 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

112 3200 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

113 3216 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

114 3231 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

115 4178 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

116 3232 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
117 4175 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอป่ำติ้ว จังหวัดยโสธร 

118 3234 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

119 3207  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร 

120 3233 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร 

121 3279 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

122 3288 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี 

123 3287  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 

124 3304 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 

125 3281 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี 

126 3300 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี 

127 3284  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี 

128 3296 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี 

129 3283 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีธำตุ จังหวัดอุดรธำนี 

130 3313 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี 

131 3305 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี 

132 3282 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี 

133 3297 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอน้ ำโสม จังหวัดอุดรธำนี 

134 3280 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี 

135 3292 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี 

136 3335 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู 

137 4187 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู 

138 3337 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู 

139 3322 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 

140 3362 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย 

141 3364 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 

142 3370 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 

143 3405 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

144 3404 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

145 3455 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

146 3447 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
147 3443 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 

148 3440 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอค ำตำกล้ำ จังหวัดสกลนคร 

149 3461 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

150 2858 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูพำน จังหวัดสกลนคร 

151 3487 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

152 3514 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม 

153 2903 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปลำปำก จังหวัดนครพนม 

154 3512 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม 

155 3511 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

156 3572 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

157 3592 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

158 3567 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

159 3578 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

160 3597 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

161 3603 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

162 3570 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

163 3569 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

164 3571 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

165 3591 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

166 3583 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

167 3576 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

168 3574  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

169 3581 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

170 3573 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

171 3575  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

172 3542 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

173 3579 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวัดขอนแก่น 

174 3582 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น 

175 3619 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 

176 3646 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
177 3654 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 

178 3643 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 

179 3642 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

180 3620 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม 

181 3645  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม 

182 3655 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม 

183 3644 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 

184 4353 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม 

185 4465 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม 

186 4464 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหำสำรคำม 

187 4502 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอยำงสีสุรำช จังหวัดมหำสำรคำม 

188 4498 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุดรัง จังหวัดมหำสำรคำม 

189 3690 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

190 3693 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ 

191 3697 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

192 3698 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ 

193 3702 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์ 

194 3694 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

195 3701 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกำฬสินธุ์ 

196 3712 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 

197 3725 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร 

198 3726 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร 

199 4505 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

200 3776 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

201 3775 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

202 3771 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 

203 3789 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

204 4743 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ 

205 3780 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 

206 3772 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
207 4740 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 

208 3839 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 

209 4777 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 

210 3833 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

211 3836 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

212 3835 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

213 3838 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 

214 3885 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

215 3462 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 

216 3734 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 

217 4767 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ 

218 4755 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ 

219 3912 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

220 2791 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

221 3915 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

222 3914 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ 

223 2792 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ 

224 3735  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 

225 3936 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 

226 3928 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 

227 3942 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน 

228 3941 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

229 3949 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

230 3657 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

231 3962 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 

232 3963 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

233 3960 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 

234 3979 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

235 3982 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 

236 3978 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
237 3980 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

238 4005 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 

239 4006 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

240 4004 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

241 4032 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 

242 4026 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

243 4044 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก 

244 4059  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 

245 4562 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 

246 4062 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก 

247 4561 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

248 4063 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก 

249 4095 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 

250 4139 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

251 4135 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

252 4141  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

253 4143 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

254 4138 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

255 4136 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

256 4176 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอท่ำตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

257 4285 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ 

258 4198 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี 

259 4197 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี 

260 4185 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 

261 4215 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

262 4220 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

263 4227 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

264 4240 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม 

265 4280 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 

266 4278 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
267 3531  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี 

268 4535 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี 

269 4272 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 

270 4275 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี 

271 4281 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี 

272 4273 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี 

273 4246 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

274 3602 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

275 2910 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 

276 3529 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี 

277 4328 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

278 4611  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

279 4620 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

280 4343 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 

281 4345 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

282 4342 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

283 4377  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

284 4383 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

285 4379 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

286 4364 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

287 4380 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี 

288 4376 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

289 4415 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

290 4416 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

291 4413 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

292 4419 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

293 4495 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

294 4497 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

295 4496 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

296 4501 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 



   

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
297 4532 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

298 2793 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

299 4619 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

300 4594 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 

301 4608 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ 

302 4616 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

303 4617 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ 

304 4645 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

305 4674 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

306 3350 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ 

  
  รวม    306    ต าแหน่ง 

 


