แบบฟอร์มที่ 3

การปฏิบัติงานต่างพื้นทีข่ องกรมปศุสัตว์
ต่างพืน้ ที่ หมายถึง ชื่อของอําเภอหรือเขต จังหวัด ประเทศต่างกัน
หน่วยงาน
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. สํานักงานเลขานุการกรม
4. กองการเจ้าหน้าที่
5. กองคลัง
6. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
7. กองแผนงาน
8. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. สํานักกฎหมาย
11. สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
12. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
13. สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
14. สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1. ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 2
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 4
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 6
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑

อําเภอ/เขต
1. ราชเทวี

2. จตุจกั ร
3. คลองเตย
5. ดอนเมือง
6. บางกอกน้อย
7. หนองจอก
8. มีนบุรี
9. ลาดกระบัง

10. หลักสี่
11. บางซื่อ
12. บางกะปิ

จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 7
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 8
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 9
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 10
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 11
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 12
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 13
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 14
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

อําเภอ/เขต
13. ดุสติ

1. สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. เมืองปทุมธานี

จังหวัด

14. บางคอแหลม
15. สวนหลวง
16. ประเวศ
17. ตลิง่ ชัน
18. ราษฎร์บรู ณะ
19. หนองแขม
20. บางขุนเทียน

2. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
3. สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(กลุ่มควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกัน)
4. สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
5. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
6. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี

2. คลองหลวง
3. ธัญบุรี
4. ลาดหลุมแก้ว
5. ลําลูกกา
6. สามโคก
7. หนองเสือ
๒

2. ปทุมธานี

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

อําเภอ/เขต
1. พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
3. พระนครศรีอยุธยา

2. ท่าเรือ
3. นครหลวง
4. บางซ้าย
5. บางไทร
6. บางบาล
7. บางปะหัน

8. บางปะอิน
9. บ้านแพรก
10. ผักไห่
11. ภาชี
12. มหาราช
13. ลาดบัวหลวง
14. วังน้อย
15. เสนา
16. อุทัย
1. เมืองลพบุรี

๓

4. ลพบุรี

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําสนธิ
จังหวัดลพบุรี
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลําพญากลาง
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
๔

อําเภอ/เขต
2. โคกเจริญ

จังหวัด

3. โคกสําโรง
4. ชัยบาดาล
5. ท่าวุ้ง
6. ท่าหลวง

7. บ้านหมี่
8. พัฒนานิคม
9. ลําสนธิ

10. สระโบสถ์
11. หนองม่วง
1. เมืองชัยนาท
2. เนินขาม
3. มโนรมย์
4. วัดสิงห์

5. ชัยนาท

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

อําเภอ/เขต
5. สรรคบุรี

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

1. เมืองสิงห์บรุ ี

จังหวัด

6. สรรพยา
7. หนองมะโมง
8. หันคา
6. สิงห์บรุ ี

2. ค่ายบางระจัน
3. ท่าช้าง
4. บางระจัน
5. พรหมบุรี
6. อินทร์บรุ ี
1. เมืองอ่างทอง

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

2. ไชโย
3. ป่าโมก
4. โพธิท์ อง
5. วิเศษชัยชาญ
6. สามโก้
7. แสวงหา

๕

7. อ่างทอง

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
4. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
5. สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
สระบุรี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
2. ด่านกักกันสัตว์สระบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
๖

อําเภอ/เขต
1. เมืองสระบุรี

2. แก่งคอย

3. เฉลิมพระเกียรติ
4. ดอนพุด
5. บ้านหมอ
6. พระพุทธบาท

7. มวกเหล็ก
8. วังม่วง
9. วิหารแดง
10. เสาไห้
11. หนองแค
12. หนองแซง
13. หนองโดน

จังหวัด
8. สระบุรี

1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗

อําเภอ/เขต
1. เมืองนนทบุรี

จังหวัด
9. นนทบุรี

2. ไทรน้อย
3. บางกรวย
4. บางบัวทอง
5. บางใหญ่
6. ปากเกร็ด
1. เมืองฉะเชิงเทรา

2. คลองเขื่อน
3. ท่าตะเกียบ
4. บางคล้า
5. บางน้าํ เปรี้ยว
6. บางปะกง
7. บ้านโพธิ์
8. แปลงยาว
9. พนมสารคาม
10. ราชสาส์น
11. สนามชัยเขต

10. ฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน

อําเภอ/เขต
1. เมืองสมุทรปราการ

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
2. ด่านกักกันสัตว์นครนายก
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
4. ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

จังหวัด
11. สมุทรปราการ

2. บางบ่อ
3. บางพลี

4. บางเสาธง
5. พระประแดง
6. พระสมุทรเจดีย์
1. เมืองนครนายก

12. นครนายก

2. บ้านนา

3. ปากพลี
4. องครักษ์
1. เมืองปราจีนบุรี

2. กบินทร์บรุ ี

๘

13. ปราจีนบุรี

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

อําเภอ/เขต
3. นาดี

จังหวัด

4. บ้านสร้าง
5. ประจันตคาม
6. ศรีมหาโพธิ
7. ศรีมโหสถ
1. เมืองสระแก้ว

14. สระแก้ว

2. เขาฉกรรจ์
3. คลองหาด

4. โคกสูง
5. ตาพระยา
6. วังน้ําเย็น
7. วังสมบูรณ์
8. วัฒนานคร

9. อรัญประเทศ

1. เมืองระยอง

๙

15. ระยอง

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

อําเภอ/เขต
2. แกลง

จังหวัด

3. เขาชะเมา
4. นิคมพัฒนา
5. บ้านค่าย
6. บ้านฉาง
7. ปลวกแดง

8. วังจันทร์

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
3. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

1. เมืองชลบุรี

2. เกาะจันทร์
3. เกาะสีชัง
4. บ่อทอง
5. บางละมุง
6. บ้านบึง

7. พนัสนิคม
8. พานทอง

1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
๑๐

16. ชลบุรี

1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
ด่านกักกันสัตว์ตราด
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี

อําเภอ/เขต
9. ศรีราชา

จังหวัด

10. สัตหีบ
11. หนองใหญ่
1. เมืองตราด

17. ตราด

2. เกาะกูด
3. เกาะช้าง
4. เขาสมิง
5. คลองใหญ่

6. บ่อไร่
7. แหลมงอบ
1. เมืองจันทบุรี
2. แก่งหางแมว
3. ขลุง
4. เขาคิชฌกูฏ
5. ท่าใหม่
6. นายายอาม

๑๑

18. จันทบุรี

1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันบุรี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
นครราชสีมา สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
๑๒

อําเภอ/เขต
7. โป่งน้ําร้อน

จังหวัด

8. มะขาม

9. สอยดาว
10. แหลมสิงห์
1. เมืองนครราชสีมา

2. แก้งสนามนาง
3. ขามทะเลสอ
4. ขามสะแกแสง
5. คง
6. ครบุรี
7. จักราช
8. เฉลิมพระเกียรติ
9. ชุมพวง
10. โชคชัย
11. ด่านขุนทด

19. นครราชสีมา

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
2. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
3. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
4. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
5. ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
6. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและ
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์
7. สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระทองคํา
จังหวัดนครราชสีมา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
๑๓

อําเภอ/เขต
12. เทพารักษ์
13. โนนแดง
14. โนนไทย
15. โนนสูง
16. บัวลาย
17. บัวใหญ่
18. บ้านเหลื่อม
19. ประทาย
20. ปักธงชัย
21. ปากช่อง

22. พระทองคํา
23. พิมาย

จังหวัด

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอ/เขต
24. เมืองยาง

จังหวัด

25. ลําทะเมนชัย
26. วังน้ําเขียว
27. สีคิ้ว
28. สีดา
29. สูงเนิน
30. เสิงสาง
31. หนองบุญมาก
32. ห้วยแถลง
1. เมืองร้อยเอ็ด

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เกษตรวิสัย
3. จตุรพักตรพิมาน
4. จังหาร
5. เชียงขวัญ
6. ทุ่งเขาหลวง
7. ธวัชบุรี
8. ปทุมรัตต์
9. พนมไพร

๑๔

20. ร้อยเอ็ด

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด

อําเภอ/เขต
10. โพธิ์ชัย

จังหวัด

11. โพนทราย
12. โพนทอง
13. เมยวดี
14. เมืองสรวง
15. ศรีสมเด็จ
16. สุวรรณภูมิ

17. เสลภูมิ
18. หนองพอก
19. หนองฮี
20. อาจสามารถ
1. เมืองชัยภูมิ

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
2. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

2. เกษตรสมบูรณ์
3. แก้งคร้อ
4. คอนสวรรค์

5. คอนสาร

๑๕

21. ชัยภูมิ

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบําเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอ/เขต
6. จัตุรสั

จังหวัด

7. ซับใหญ่
8. เทพสถิต
9. เนินสง่า
10. บ้านเขว้า
11. บ้านแท่น
12. บําเหน็จณรงค์
13. ภักดีชุมพล
14. ภูเขียว
15. หนองบัวแดง
16. หนองบัวระเหว
1. เมืองบุรีรัมย์

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

2. กระสัง
3. คูเมือง
4. แคนดง
5. เฉลิมพระเกียรติ
6. ชํานิ
7. นางรอง

๑๖

22. บุรรี ัมย์

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

อําเภอ/เขต
8. นาโพธิ์
9. โนนดินแดง
10. โนนสุวรรณ
11. บ้านกรวด
12. บ้านด่าน
13. บ้านใหม่ไชยพจน์
14. ประโคนชัย
15. ปะคํา

16. พลับพลาชัย
17. พุทไธสง
18. ละหานทราย
19. ลําปลายมาศ
20. สตึก
21. หนองกี่
22. หนองหงส์
23. ห้วยราช

๑๗

จังหวัด

หน่วยงาน

อําเภอ/เขต

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

1. เมืองสุรนิ ทร์

2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
3. สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขวาสินรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
2. ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
๑๘

2. กาบเชิง
3. เขวาสินรินทร์
4. จอมพระ
5. ชุมพลบุรี
6. ท่าตูม
7. โนนนารายณ์
8. บัวเชด
9. ปราสาท

10. พนมดงรัก
11. รัตนบุรี
12. ลําดวน
13. ศรีณรงค์
14. ศีขรภูมิ

จังหวัด
23. สุรินทร์

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์

อําเภอ/เขต
15. สนม

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
2. ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

1. เมืองศรีสะเกษ

จังหวัด

16. สังขะ
17. สําโรงทาบ

2. กันทรลักษณ์

3. กันทรารมย์
4. ขุขันธ์
5. ขุนหาญ
6. น้ําเกลี้ยง
7. โนนคูณ
8. บึงบูรพ์
9. เบญจลักษ์
10. ปรางค์กู่
11. พยุห์
12. โพธิ์ศรีสุวรรณ
13. ไพรบึง

๑๙

24. ศรีสะเกษ

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอ/เขต
14. ภูสิงห์

จังหวัด

15. เมืองจันทร์
16. ยางชุมน้อย
17. ราษีไศล
18. วังหิน
19. ศรีรตั นะ
20. ศิลาลาด
21. ห้วยทับทัน
22. อุทุมพรพิสัย

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
4. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุบลราชธานี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐

1. เมืองอุบลราชธานี

2. กุดข้าวปุน้
3. เขมราฐ
4. เขื่องใน
5. โขงเจียม
6. ดอนมดแดง
7. เดชอุดม

25. อุบลราชธานี

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสําโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี

อําเภอ/เขต
8. ตระการพืชผล
9. ตาลสุม
10. ทุ่งศรีอดุ ม
11. นาจะหลวย
12. นาตาล
13. นาเยีย
14. น้ําขุน่
15. น้ํายืน
16. บุณฑริก
17. พิบลู มังสาหาร
18. โพธิ์ไทร
19. ม่วงสามสิบ
20. วารินชําราบ
21. ศรีเมืองใหม่
22. สว่างวีระวงศ์
23. สําโรง
24. สิรินธร

25. เหล่าเสือโก้ก

๒๑

จังหวัด

1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนา
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าติ้ว
จังหวัดยโสธร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร

อําเภอ/เขต
1. เมืองอํานาจเจริญ

จังหวัด
26. อํานาจเจริญ

2. ชานุมาน
3. ปทุมราชวงศา
4. พนา
5. ลืออํานาจ
6. เสนางคนิคม
7. หัวตะพาน
1. เมืองยโสธร

2. กุดชุม
3. ค้อวัง
4. คําเขื่อนแก้ว

5. ทรายมูล
6. ไทยเจริญ
7. ป่าติ้ว
8. มหาชนะชัย

๒๒

27. ยโสธร

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

อําเภอ/เขต
9. เลิงนกทา

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
3. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําโสม
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
2. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

1. เมืองอุดรธานี

2. กุดจับ

3. กุมภวาปี
4. กู่แก้ว
5. ไชยวาน
6. ทุ่งฝน
7. นายูง
8. น้ําโสม
9. โนนสะอาด
10. บ้านดุง
11. บ้านผือ
12. ประจักษ์ศลิ ปาคม
13. พิบลู ย์รกั ษ์
14. เพ็ญ

๒๓

จังหวัด

28. อุดรธานี

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

อําเภอ/เขต
15. วังสามหมอ

จังหวัด

16. ศรีธาตุ
17. สร้างคอม
18. หนองวัวซอ
19. หนองแสง
20. หนองหาน
1. เมืองหนองบัวลําภู

29. หนองบัวลําภู

2. นากลาง
3. นาวัง
4. โนนสัง
5. ศรีบญ
ุ เรือง
6. สุวรรณคูหา
1. เมืองหนองคาย

2. ท่าบ่อ
3. เฝ้าไร่
4. โพธิต์ าก
๒๔

30. หนองคาย

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
๒๕

อําเภอ/เขต
5. โพนพิสัย

จังหวัด

6. รัตนวาปี
7. ศรีเชียงใหม่
8. สระใคร
9. สังคม
1. เมืองบึงกาฬ

31. บึงกาฬ

2. เซกา
3. โซ่พสิ ัย
4. บึงโขงหลง
5. บุง่ คล้า
6. ปากคาด
7. พรเจริญ
8. ศรีวิไล
1. เมืองเลย
2. เชียงคาน
3. ด่านซ้าย

4. ท่าลี่

32. เลย

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากชม
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอผาขาว
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เลย
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ด่านกักกันสัตว์เลย
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย

อําเภอ/เขต
5. นาด้วง

จังหวัด

6. นาแห้ว
7. ปากชม
8. ผาขาว
9. ภูกระดึง
10. ภูเรือ
11. ภูหลวง
12. วังสะพุง

13. หนองหิน
14. เอราวัณ
1. เมืองสกลนคร

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
4. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร

2. กุดบาก
3. กุสุมาลย์

๒๖

33. สกลนคร

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําตากล้า
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนิคมน้ําอูน
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
๒๗

อําเภอ/เขต
4. คําตากล้า

จังหวัด

5. โคกศรีสพุ รรณ
6. เจริญศิลป์
7. เต่างอย
8. นิคมน้าํ อูน
9. บ้านม่วง
10. พรรณานิคม
11. พังโคน
12. โพนนาแก้ว
13. ภูพาน
14. วานรนิวาส
15. วาริชภูมิ
16. สว่างแดนดิน
17. ส่องดาว
18. อากาศอํานวย
1. เมืองนครพนม

2. ท่าอุเทน

34. นครพนม

3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
ขอนแก่น สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
๒๘

อําเภอ/เขต

จังหวัด

3. ธาตุพนม
4. นาแก
5. นาทม
6. นาหว้า
7. บ้านแพง
8. ปลาปาก
9. โพนสวรรค์
10. เรณูนคร
11. วังยาง
12. ศรีสงคราม
1. เมืองขอนแก่น

35. ขอนแก่น

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพล
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น

อําเภอ/เขต
2. กระนวน
3. เขาสวนกวาง
4. โคกโพธิ์ไชย
5. ชนบท
6. ชุมแพ

7. ซําสูง
8. น้ําพอง
9. โนนศิลา
10. บ้านไผ่
11. บ้านฝาง
12. บ้านแฮด
13. เปือยน้อย
14. พระยืน
15. พล
16. ภูผาม่าน
17. ภูเวียง
18. มัญจาคีรี
19. เวียงเก่า

๒๙

จังหวัด

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองนาคํา
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

อําเภอ/เขต
20. แวงน้อย

จังหวัด

21. แวงใหญ่
22. สีชมพู
23. หนองนาคํา
24. หนองเรือ
25. หนองสองห้อง
26. อุบลรัตน์
1. เมืองมหาสารคาม

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔
4. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคาม
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
3. ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

2. กันทรวิชัย
3. กุดรัง
4. แกดํา
5. โกสุมพิสัย
6. ชื่นชม
7. เชียงยืน

๓๐

36. มหาสารคาม

1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

อําเภอ/เขต
8. นาเชือก

จังหวัด

9. นาดูน
10. บรบือ
11. พยัคฆภูมพิ สิ ัย
12. ยางสีสุราช
13. วาปีปทุม

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. เมืองกาฬสินธุ์

2. กมลาไสย
3. กุฉนิ ารายณ์
4. เขาวง
5. คําม่วง
6. ฆ้องชัย
7. ดอนจาน
8. ท่าคันโท
9. นาคู
10. นามน
11. ยางตลาด

๓๑

37. กาฬสินธุ์

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอร่องคํา
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

อําเภอ/เขต
12. ร่องคํา

จังหวัด

13. สมเด็จ
14. สหัสขันธ์
15. สามชัย
16. หนองกุงศรี
17. ห้วยผึ้ง
18. ห้วยเม็ก

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
4. ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนิคมคําสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

1. เมืองมุกดาหาร

38. มุกดาหาร

2. คําชะอี
3. ดงหลวง
4. ดอนตาล
5. นิคมคําสร้อย
6. หนองสูง
7. หว้านใหญ่

1. สํานักงานปศุสัตว์เขต 5

1. เมืองเชียงใหม่

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
๓๒

39. เชียงใหม่

4.
5.
6.
7.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสตั ว์
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
เชียงใหม่ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวง
อินทนนท์ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
๓๓

อําเภอ/เขต

2. กัลยาณิวฒ
ั นา
3. จอมทอง
4. เชียงดาว
5. ไชยปราการ
6. ดอยเต่า
7. ดอยสะเก็ด
8. ดอยหล่อ
9. ฝาง
10. พร้าว
11. แม่แจ่ม
12. แม่แตง
13. แม่ริม
14. แม่วาง

15. แม่ออน

จังหวัด

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่

อําเภอ/เขต
16. แม่อาย

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภองาว
จังหวัดลําปาง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
2. ด่านกักกันสัตว์ลําพูน
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง

1. เมืองลําปาง

1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.

จังหวัด

17. เวียงแหง
18. สะเมิง
19. สันกําแพง
20. สันทราย
21. สันป่าตอง

22. สารภี
23. หางดง
24. อมก๋อย
25. ฮอด

2. เกาะคา
3. งาว
4. แจ้ห่ม
5. เถิน

6. เมืองปาน

๓๔

40. ลําปาง

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้างฉัตร
จังหวัดลําปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
ด่านกักกันสัตว์ลําปาง
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

อําเภอ/เขต
7. แม่ทะ
8. แม่พริก
9. แม่เมาะ
10. วังเหนือ
11. สบปราบ
12. เสริมงาม
13. ห้างฉัตร

1. เมืองแม่ฮ่องสอน

2. ขุนยวม
3. ปางมะผ้า
4. ปาย
5. แม่ลาน้อย
6. แม่สะเรียง

๓๕

จังหวัด

41. แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อําเภอ/เขต
7. สบเมย

จังหวัด

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5
สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
2. ด่านกักกันสัตว์เชียงราย
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

1. เมืองเชียงราย

42. เชียงราย

2. ขุนตาล
3. เชียงของ

4. เชียงแสน
5. ดอยหลวง
6. เทิง
7. ป่าแดด
8. พญาเม็งราย
9. พาน
10. แม่จัน
11. แม่ฟ้าหลวง
12. แม่ลาว
13. แม่สรวย
14. แม่สาย
15. เวียงแก่น

๓๖

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

อําเภอ/เขต
16. เวียงชัย

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พะเยา
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
2. ด่านกักกันสัตว์พะเยา
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

1. เมืองพะเยา

จังหวัด

17. เวียงเชียงรุ้ง
18. เวียงป่าเป้า
43. พะเยา

2. จุน
3. เชียงคํา
4. เชียงม่วน
5. ดอกคําใต้
6. ปง
7. ภูกามยาว
8. ภูซาง

9. แม่ใจ
1. เมืองน่าน
2. เฉลิมพระเกียรติ
3. เชียงกลาง
4. ท่าวังผา
๓๗

44. น่าน

1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน
ด่านกักกันสัตว์น่าน
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปัว
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสองแคว
จังหวัดน่าน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน

อําเภอ/เขต
5. ทุ่งช้าง

จังหวัด

6. นาน้อย
7. นาหมื่น
8. บ่อเกลือ
9. บ้านหลวง
10. ปัว
11. ภูเพียง
12. แม่จริม
13. เวียงสา
14. สองแคว
15. สันติสุข

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านธิ
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ทา
จังหวัดลําพูน

1. เมืองลําพูน

2. ทุ่งหัวช้าง
3. บ้านธิ
4. บ้านโฮ่ง
5. ป่าซาง
6. แม่ทา

๓๘

45. ลําพูน

หน่วยงาน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลําพูน

อําเภอ/เขต

จังหวัด

7. ลี้
8. เวียงหนองล่อง

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
3. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แพร่
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่
2. ด่านกักกันสัตว์แพร่
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลอง
จังหวัดแพร่
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสอง
จังหวัดแพร่
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่

1. เมืองแพร่

46. แพร่

2. เด่นชัย

3. ร้องกวาง

4. ลอง
5. วังชิ้น
6. สอง
7. สูงเม่น
8. หนองม่วงไข่

1. สํานักงานปศุสัตว์เขต 6

1. เมืองพิษณุโลก

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
4. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
5. ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
๓๙

2. ชาติตระการ

47. พิษณุโลก

1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย

อําเภอ/เขต
3. นครไทย

4. เนินมะปราง
5. บางกระทุ่ม
6. บางระกํา
7. พรหมพิราม
8. วังทอง

9. วัดโบสถ์
1. เมืองสุโขทัย

2. กงไกรลาศ
3. คีรีมาศ

4. ทุ่งเสลี่ยม
5. บ้านด่านลานหอย
6. ศรีนคร
7. ศรีสชั นาลัย
8. ศรีสาํ โรง

๔๐

จังหวัด

48. สุโขทัย

1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ด่านกักกันสัตว์ตาก
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร

อําเภอ/เขต
9. สวรรคโลก
1. เมืองตาก

จังหวัด

49. ตาก

2. ท่าสองยาง
3. บ้านตาก
4. พบพระ
5. แม่ระมาด
6. แม่สอด

7. วังเจ้า
8. สามเงา
9. อุ้มผาง
1. เมืองกําแพงเพชร
2. โกสัมพีนคร
3. ขาณุวรลักษบุรี

4. คลองขลุง
5. คลองลาน

๔๑

50. กําแพงเพชร

1.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

อําเภอ/เขต
6. ทรายทองวัฒนา

จังหวัด

7. ไทรงาม
8. บึงสามัคคี
9. ปางศิลาทอง
10. พรานกระต่าย
11. ลานกระบือ

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร
2. ด่านกักกันสัตว์พิจิตร
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

1. เมืองพิจติ ร

2. ดงเจริญ
3. ตะพานหิน

4. ทับคล้อ
5. บางมูลนาก

6. บึงนาราง
7. โพทะเล
8. โพธิป์ ระทับช้าง
9. วชิรบารมี
10. วังทรายพูน

๔๒

51. พิจติ ร

1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์

อําเภอ/เขต
11. สากเหล็ก

จังหวัด

12. สามง่าม
1. เมืองเพชรบูรณ์

52. เพชรบูรณ์

2. เขาค้อ
3. ชนแดน
4. น้ําหนาว
5. บึงสามพัน
6. วังโป่ง
7. วิเชียรบุรี
8. ศรีเทพ
9. หนองไผ่
10. หล่มเก่า
11. หล่มสัก
1. เมืองนครสวรรค์

2. เก้าเลี้ยว

๔๓

53. นครสวรรค์

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
3.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

อําเภอ/เขต
3. โกรกพระ

จังหวัด

4. ชุมตาบง
5. ชุมแสง
6. ตากฟ้า
7. ตาคลี
8. ท่าตะโก
9. บรรพตพิสยั
10. พยุหะคีรี

11. ไพศาลี
12. แม่เปิน
13. แม่วงก์
14. ลาดยาว
15. หนองบัว

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

1. เมืองอุทัยธานี

2. ทัพทัน
3. บ้านไร่

๔๔

54. อุทัยธานี

1.
1.
2.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๖
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี

อําเภอ/เขต
4. ลานสัก

จังหวัด

5. สว่างอารมณ์

6. หนองขาหย่าง
7. หนองฉาง
8. ห้วยคต

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1. เมืองอุตรดิตถ์

55. อุตรดิตถ์

2. ตรอน
3. ทองแสนขัน
4. ท่าปลา
5. น้ําปาด
6. บ้านโคก

7. พิชัย
8. ฟากท่า
9. ลับแล
1. เมืองนครปฐม

๔๕

56. นครปฐม

1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

อําเภอ/เขต
2. กําแพงแสน

จังหวัด

3. ดอนตูม
4. นครชัยศรี
5. บางเลน
6. พุทธมณฑล
7. สามพราน

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
3. ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
2. ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

1. เมืองราชบุรี

2. จอมบึง

3. ดําเนินสะดวก
4. บางแพ
5. บ้านคา
6. บ้านโป่ง
7. ปากท่อ
8. โพธาราม

๔๖

57. ราชบุรี

3.
4.
5.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
ราชบุรี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
๔๗

อําเภอ/เขต

จังหวัด

9. วัดเพลง
10. สวนผึ้ง
1. เมืองกาญจนบุรี
2. ด่านมะขามเตี้ย
3. ทองผาภูมิ
4. ท่าม่วง
5. ท่ามะกา
6. ไทรโยค
7. บ่อพลอย
8. พนมทวน
9. เลาขวัญ
10. ศรีสวัสดิ์
11. สังขละบุรี
12. หนองปรือ
13. ห้วยกระเจา

58. กาญจนบุรี

1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

อําเภอ/เขต
1. เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
59. สุพรรณบุรี

2. ดอนเจดีย์
3. ด่านช้าง

4. เดิมบางนางบวช
5. บางปลาม้า
6. ศรีประจันต์
7. สองพีน่ ้อง
8. สามชุก
9. หนองหญ้าไซ
10. อู่ทอง

1. เมืองเพชรบุรี
2. แก่งกระจาน
3. เขาย้อย
4. ชะอํา

๔๘

60. เพชรบุรี

3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

อําเภอ/เขต

จังหวัด

5. ท่ายาง
6. บ้านลาด
7. บ้านแหลม
8. หนองหญ้าปล้อง
1. เมืองประจวบคีรีขนั ธ์ 61. ประจวบคีรีขนั ธ์
2. กุยบุรี

3. ทับสะแก

4. บางสะพาน
5. บางสะพานน้อย

6. ปราณบุรี
7. สามร้อยยอด
8. หัวหิน
1. เมืองสมุทรสาคร
2. กระทุ่มแบน
๔๙

62. สมุทรสาคร

1.
1.
2.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

อําเภอ/เขต
3. บ้านแพ้ว

จังหวัด

1. เมืองสมุทรสงคราม 63. สมุทรสงคราม
2. บางคนที
3. อัมพวา

1. สํานักงานปศุสัตว์เขต 8

1. เมืองสุราษฎร์ธานี

2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ เกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. กาญจนดิษฐ์
3. เกาะพะงัน
4. เกาะสมุย
5. คีรีรัฐนิคม
6. เคียนซา
7. ชัยบุรี
8. ไชยา
9. ดอนสัก
10. ท่าฉาง

11. ท่าชนะ
12. บ้านตาขุน
๕๐

64. สุราษฏร์ธานี

1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์
ธานี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอถ้ําพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อําเภอ/เขต
13. บ้านนาเดิม

จังหวัด

14. บ้านนาสาร
15. พนม
16. พระแสง
17. พุนพิน

18. วิภาวดี
19. เวียงสระ
1. เมืองนครศรีธรรมราช 65. นครศรีธรรมราช

2. ขนอม
3. จุฬาภรณ์
4. ฉวาง
5. เฉลิมพระเกียรติ
6. ชะอวด
7. ช้างกลาง
8. เชียรใหญ่
9. ถ้ําพรรณรา

๕๑

1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๘
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนบพิตํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๘
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

อําเภอ/เขต
10. ท่าศาลา
11. ทุ่งสง

12. ทุ่งใหญ่
13. นบพิตาํ
14. นาบอน
15. บางขัน
16. ปากพนัง
17. พรหมคีรี
18. พระพรหม
19. พิปนู
20. ร่อนพิบลู ย์

21. ลานสกา
22. สิชล
23. หัวไทร
1. เมืองชุมพร

๕๒

จังหวัด

66. ชุมพร

1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละแม
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
ด่านกักกันสัตว์ระนอง
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กระบี่
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

อําเภอ/เขต
2. ท่าแซะ

จังหวัด

3. ทุ่งตะโก
4. ปะทิว
5. พะโต๊ะ
6. ละแม
7. สวี
8. หลังสวน
1. เมืองระนอง

67. ระนอง

2. กระบุรี
3. กะเปอร์
4. ละอุ่น
5. สุขสําราญ
1. เมืองกระบี่

2. เกาะลันตา
๕๓

68. กระบี่

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทับ
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะปง
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทับปุด
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

อําเภอ/เขต
3. เขาพนม

จังหวัด

4. คลองท่อม
5. ปลายพระยา
6. ลําทับ
7. เหนือคลอง
8. อ่าวลึก
1. เมืองพังงา

69. พังงา

2. กะปง
3. เกาะยาว
4. คุระบุรี
5. ตะกั่วทุ่ง
6. ตะกั่วป่า
7. ทับปุด
8. ท้ายเหมือง
9. เมืองภูเก็ต
10. กะทู้
11. ถลาง

๕๔

70. ภูเก็ต

1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เทพา
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางกล่ํา
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๙
๕๕

อําเภอ/เขต
1. เมืองสงขลา

2. กระแสสินธุ์
3. คลองหอยโข่ง
4. ควนเนียง
5. จะนะ
6. เทพา

7. นาทวี
8. นาหม่อม
9. บางกล่าํ
10. ระโนด
11. รัตภูมิ
12. สทิงพระ
13. สะเดา
14. สะบ้าย้อย
15. สิงหนคร
16. หาดใหญ่

จังหวัด
71. สงขลา

3.
4.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ด่านกักกันสัตว์สงขลา
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตรัง
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหาดสําราญ
จังหวัดตรัง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
๕๖

อําเภอ/เขต

1. เมืองตรัง

จังหวัด

72. ตรัง

2. กันตัง
3. นาโยง
4. ปะเหลียน
5. ย่านตาขาว
6. รัษฎา
7. วังวิเศษ
8. สิเกา
9. ห้วยยอด

10. หาดสําราญ
1. เมืองพัทลุง
2. กงหรา
3. เขาชัยสน
4. ควนขนุน

73. พัทลุง

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ด่านกักกันสัตว์สตูล
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมะนัง
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

อําเภอ/เขต
5. ตะโหมด

จังหวัด

6. บางแก้ว
7. ปากพะยูน
8. ป่าบอน
9. ป่าพะยอม
10. ศรีนครินทร์
11. ศรีบรรพต

1. เมืองสตูล

74. สตูล

2. ควนกาหลง

3. ควนโดน
4. ท่าแพ
5. ทุ่งหว้า
6. มะนัง
7. ละงู
1. เมืองปัตตานี

๕๗

75. ปัตตานี

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

อําเภอ/เขต
2. กะพ้อ

จังหวัด

3. โคกโพธิ์
4. ทุ่งยางแดง
5. ปะนาเระ
6. มายอ
7. แม่ลาน
8. ไม้แก่น
9. ยะรัง
10. ยะหริ่ง
11. สายบุรี
12. หนองจิก

1. เมืองยะลา

1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
2. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธารโต
จังหวัดยะลา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา
1. สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา

2. กรงปินัง
3. กาบัง
4. ธารโต
5. บันนังสตา
6. เบตง

๕๘

76. ยะลา

1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.

หน่วยงาน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9
สํานักงานปศุสัตว์เขต ๙
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส
๕๙

อําเภอ/เขต
7. ยะหา

จังหวัด

8. รามัน

1. เมืองนราธิวาส
2. จะแนะ
3. เจาะไอร้อง
4. ตากใบ

5. บาเจาะ
6. ยี่งอ
7. ระแงะ
8. รือเสาะ
9. แว้ง
10. ศรีสาคร
11. สุคิรนิ
12. สุไหงโก-ลก
13. สุไหงปาดี

77. นราธิวาส

