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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

กองคลัง นางมัณฑนา จินตกานนท ปอม นักวิชาการเงินและ

บัญชีชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบ      

 งานคลัง

02-653-4444      

ตอ 1648,   

02-653-4430,       

089-108-0597

finance2@dld.go.th

กองแผนงาน น.ส.วันทนา เตาสุวรรณ เตา เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

กองแผนงาน 02-653-4924,       

087-066-2457

turtle_2556@hotmail.com

กองความรวมมือดาน   

การปศุสัตวระหวาง   

ประเทศ

นางอังชลี ผุยนวล อัง เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

กองความรวมมือ      

 ดานการปศุสัตว   

ระหวางประเทศ

02-653-4444      

ตอ 4172

inter_livestock@dld.go.th

กองสารวัตรและกักกัน น.ส.สิวิพรรณ  อดทน ตอย เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

กองสารวัตรและกักกัน 02-501-3473-5   

ตอ 103

aqi4@dld.go.th

กองงานพระราชดําริ     

และกิจกรรมพิเศษ

นางนองนุช สาสะกุล นองนุช นักวิชาการเผยแพร

ชํานาญการ

ฝายบริหารทั่วไป 086-106-7525 nongnuch@dld.go.th

สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ
สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง

กองควบคุมอาหาร        

และยาสัตว

นางธรรมวรรณ หนุนไธสง กุง นายสัตวแพทย      

ชํานาญการพิเศษ

ฝายตรวจสอบ 2 02-159-0406      

ตอ 103

tammawan@yahoo.com

ศูนยสารสนเทศ นางเพ็ญพรรณ ฤทธิ์มนตรี เพ็ญ เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

ฝายบริหารทั่วไป 02-653-4925,      

089-713-3825

penpun.r@dld.go.th

สถาบัน                 

สุขภาพสัตวแหงชาติ

น.ส.นิตญา จันทรเสถียร นิด นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

สถาบันสุขภาพสัตว   

 แหงชาติ

02-579-8908-1     

ตอ 203

nn_st@hotmail.com

สํานักงานเลขานุการกรม นางสุวิภา ภารัตตะ เจี๊ยบ นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

ฝายชวยอํานวยการ  

และประสานราชการ

02-653-4910,      

081-754-4160

Suwipha.p@dld.go.th

สํานักกฏหมาย นายประสิทธิ์ เกษตะระ สิทธิ์ นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย     

กลุมคดี 2

02-653-4423,      

02-653-4911,      

080-758-8198

Legal 1@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ
สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง

สํานักพัฒนาอาหารสัตว นายอัศวิน สายเชื้อ หมี นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ

สํานักพัฒนาอาหารสัตว 02-653-4489,      

02-653-4933

nutrition3@dld.go.th

สํานักพัฒนาพันธุสัตว นายสุขสันต  แซจาว ตอ เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 02-653-4444      

ตอ 3215, 3216

breeding1@dld.go.th

สํานักควบคุมปองกัน    

และบําบัดโรคสัตว

นางสุวาณี  แกวทองคํา ณี เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สวนพัฒนาระบบ      

สุขภาพสัตว

02-653-4444      

ตอ 4115

suwaneeka@dld.go.th

สํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินคา     

ปศุสัตว

นางสุวิภา  สนธิพิจิตร เตียง เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักพัฒนาระบบ  

และรับรองมาตรฐาน

สินคาปศุสัตว

02-623-4439 kunsuvipa@hotmail.com

สํานักตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว

นายชัยวุฒิ  วิสุทธิ วุฒิ นายสัตวแพทยชํานาญ

การพิเศษ

สํานักตรวจสอบ

คุณภาพสินคาปศุสัตว

02-967-9700      

ตอ 2105,  

081-473-4567

chaiwutv@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ
สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง

สํานักเทคโนโลยี            

ชีวภัณฑสัตว

นายไตรรงค เมนะรุจิ ติ๊ก นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

สํานักเทคโนโลยี       

ชีวภัณฑสัตว

044-312-863,     

044-315-931,     

089-847-0324

tritrongm@dld.go.th

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตปศุสัตว

นางสถิตยภรณ วชิรเมธี อน นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

ฝายบริหารทั่วไป    

งานแผนงานและ

ติดตามประเมินผล

02-967-9798,    

089-895-2628

biodld2@hotmail.com

สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว

นายชัชวาล ขําวิจิตร เตา นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว

02-653-4444      

ตอ 3314           

แฟกซ 02-653-4928, 

081-685-3014

chatcha_45@hotmail.com

กลุมพัฒนาวิชาการ        

ปศุสัตว

นายคณณัฏฐ บุณณมั่งมีปภา นัท นายสัตวแพทย  

ชํานาญการ

กลุมพัฒนาวิชาการ   

ปศุสัตวฝายงานวิจัย

02-653-4444     

ตอ 1131,

02-653-4905, 

080-732-5639

knb.dld@gmail.com

กลุมพัฒนาระบบบริหาร น.ส.เบญจวรรณ นาคนาโส เล็ก นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

02-653-4444     

ตอ 1512 ,     

02-653-4939,     

084-099-9916

benjawan.n@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ
สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง

กลุมตรวจสอบภายใน น.ส.นันทนภัส โรมพันธ นก นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน

กลุมตรวจสอบภายใน 02-653-4444     

ตอ 1211,        

02-6534906,      

085-660-9910

Audit@dld.go.th 

สํานักงานปศุสัตว

กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพล แสนพันทา แหลม หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

สํานักงานปศุสัตว

กรุงเทพมหานคร

02-433-3017,      

02-433-3019,     

086-126-1328

pvlo_bkk@dld.go.th

กองการเจาหนาที่ นางปยะนาถ พุมดวง นอง หัวหนาฝายสวัสดิการ

ฯนักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการ

ฝายสวัสดิการและ

เจาหนาที่สัมพันธ

02-653-4444       

ตอ 2125,  

086-512-6268

person4@dld.go.th

กองการเจาหนาที่ นางวันเพ็ญ เอกชน แหมม นักทรัพยากรบุคคล

ปฎิบัติการ

ฝายสวัสดิการและ

เจาหนาที่สัมพันธ

087-994-3584 person4@dld.go.th

กองการเจาหนาที่ น.ส.มัสยา ศรีเศรษฐา หยา เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝายสวัสดิการและ

เจาหนาที่สัมพันธ

089-465-2183 person4@dld.go.th

ผูประสานงานสวนกลาง
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ
สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (สวนกลาง)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง

กองการเจาหนาที่ น.ส.แพรวพราว มายะนันท แพรว เจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร

ฝายสวัสดิการและ

เจาหนาที่สัมพันธ

084-154-5329 person4@dld.go.th

http://pvlo-roi.dld.go.th/�
http://pvlo-spr.dld.go.th/�
http://pvlo-spr.dld.go.th/�

	ส่วนกลาง

