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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายกําธร รุมรัตนะ หนอย สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

035-335-592,

035-335-593,

082-555-4423

pvlo_aty@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นนทบุรี

น.ส.ประพรี  กลิ่นจันทร เล็ก เจาพนักงานธุรการ

อาวุโส

ฝายบริหารทั่วไป 02-595-0687       

ตอ 0

pvlo_ntb@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชัยนาท

นายธนยศ นงบาง พรอม สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 056-476-597 pvlo_cnt@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อางทอง

นายไมตรี สาธิตะกร  - สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 035-611-746,     

081-811-6562

pvlo_ant@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สิงหบุรี

นายณรงคฤทธิ์ สุวรรณโชติ แดง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสิงหบุรี

081-994-5672 Pvlo_ sir@ dld.go.th

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

mailto:pvlo_cnt@dld.go.th�


2

เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สระบุรี

นายอนุสรณ มาลาตา   สรณ เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝายบริหารทั่วไป 036-211-028      

095-712-6968  

แฟกซ 036-211-005

  anusorn.m@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ลพบุรี

นางปรมาภรณ รอยดาพันธุ หญิง เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝายบริหารทั่วไป 036-626-089,     

036-626-089       

ตอ 15,        

083-885-3928

noo_meanta@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ปทุมธานี

นายจาตุรนต พลราช แล็ค ปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี ฝายบริหารทั่วไป 02-967-9770-3,   

085-660-9803

pvlo_ptn@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครนายก

นายประมินทร ออนคํา มิน สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 037-311-549,     

081-434-7039

pramino@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ปราจีนบุรี

นายอนนท สิงทพ นน ปศุสัตวอําเภอศรีมโหสถ สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดปราจีนบุรี

089-807-7515  pvlo_pcr@dld.go.th 
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ตราด

นายอวยชัย ผาตินาวิน อวย สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 039-511-941,     

081-949-8879

partinavin@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ ชล สัตวแพทยอาวุโส

(หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ)

กลุมยุทธศาสตรฯ 038-511-700,      

086-848-0632

9saichon@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

จันทบุรี

นายสมชาย บัวเกตุ ปุ หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 039-312-601,     

039-312-934,    

081-268-7493

pvlo_ctr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สมุทรปราการ

นายอารักษ ประภากร  - สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสมุทรปราการ

02-384-7530, 

02-755-8688, 

089-490-4714

pvlo_smp@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สระแกว

นายธนเดช อมรชัยสิน หมี นักวิชาการสัตวแพทย

ชํานาญการ

กลุมพัฒนาเทคโนโลยี

การปศุสัตว

037-258-039,     

089-832-0834

Pvlo_srk@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ระยอง

น.ส.วิภา ศรีมูล เอ เจาพนักงานสัตวบาล

ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดระยอง

038-686-644,     

038-686-859       

ตอ 15,        

092-743-4650

Pvlo_ray@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชลบุรี

น.ส.บุษกร กาญจนพิษณุ นอง เจาพนักงานการเงิน

และบัญชีชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดชลบุรี

038-285-286       

ตอ13,          

038-285-256,      

089-807-4385

pvlo_cbr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชัยภูมิ

นายสุพจน ศรีสงคราม   - หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรและ

สารสนเทศฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 081-533-6427,

044-812-334

pvlo_cpm@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครราชสีมา

นายการุณย ทิมพิทักษ - เจาพนักงานการเงิน

และบัญชีชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดนครราชสีมา

044-251-822, 

044-259-084, 

088-374-5029

Karun2502@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

บุรีรัมย

นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย แงะ หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรและ

สารสนเทศฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 089-847-8852,   

044-614-031

Taweesit 
suriyachai@hotmail.com
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ยโสธร

นายมนตรี  วรรณทอง - สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดยโสธร

081-601-4893 montriwan@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ศรีสะเกษ

นางรัตนลักษณ ประภาสัย แกว เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝายบริหารทั่วไป 045-612-928,     

090-259-6300

rattanaluk_utom@hotmail.co
m

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สุรินทร

นายกิตติเนกษ กภูทิน หมอ

ปอง

ปศุสัตวอําเภอเมือง

สุรินทร

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุรินทร

044-515-978,    

081-876-2881

 pvlo_sur@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อุบลราชธานี

นางจุฑาพร อึ้งตระกูล พร เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

ฝายบริหารทั่วไป 045-255-005       

ตอ 11,           

081-718-1790      

094-259-5551

jutaporn1958@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อํานาจเจริญ

นางรัฐชยา คลังแสง ตุกติ๊ก เจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร

กลุมยุทธศาสตรฯ 045-541-204 pvlo_ano@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อุดรธานี

นายณรงคชัย ศรีดาวเรือง ปอม หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 042-223-766,    

081-749-3835

narongchaisr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ขอนแกน

นายมานะ พานิชถาวร นะ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดขอนแกน

043-221844        

ตอ 13,      

043-222-154,    

081-392-6444

mana_vet50@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

หนองคาย

นายศุภชัย พนาลิกุล แกะ สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดหนองคาย

042-465-388,    

089-274-0067

supachaivet56@yahoo.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กาฬสินธุ

นายอภิวัฒน สินแสง จุบ หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 043-811-535,    

081-799-4418

apiwats49@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตว      

จังหวัดเลย

นายวิวัฒนา บุตรชัยงาม  - สัตวแพทยอาวุโสกลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 042-811-572      

ตอ 12

   pvlo_loe@dld.go.th 
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครพนม

นายณฐกร เฉลิมชาติ ตึ๋ง หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ          

(เจาพนักงานสัตวบาล

อาวุโส)

กลุมยุทธศาสตรฯ 089-841-1319 natakorncha@hotmail.co.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

มหาสารคาม

นายอดิศร ดวงออนนาม เขม สัตวแพทย กลุมยุทธศาสตรฯ 089-712-3400 kemkank@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

หนองบัวลําภู

นายสมศักดิ์ อุปพงษ กระแต สัตวแพทยอาวุโส

หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 085-000-2093 sakprapa@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สกลนคร

นายพิภพ เพียวิเศษ   - หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสกลนคร

081-544-7202 Pvlo_sno@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

มุกดาหาร

นางวีรญาดา สิงคเสลิต เหมียว หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป 089-863-7090 Live_4900@hotmail.com
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

บึงกาฬ

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล สมชาย สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดบึงกาฬ

042-492-7345,  

042-492-735,    

081-117-8324

pvlo_bkr@dld.go.th, 
scma2483@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

รอยเอ็ด

นายเทวิน แสวงสิน ยาว หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดรอยเอ็ด

043-511-707,     

043-515-207,     

081-872-0835,  

แฟกซ 043-527-146

tawins@dld.go.th,  
pvlo_roi@dld.go.th   

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

เชียงใหม

นายอนุวัฒน อุประดิษฐ โปง สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเชียงใหม

053-892-514,      

053-892-623

pvlo_cmi@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ลําปาง

นางจําเนียร  จันทรนา เนียร เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดลําปาง

081-992-0355 pvlo_lpg@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ลําพูน

นายเจษฎา  องอาจ เก สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดลําพูน

053-511-288,     

084-372-5044

jadsadao@dld.go.th,  
pvlo_lpn@dld.go.th

http://pvlo-roi.dld.go.th/�
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

เชียงราย

นางนิดา เทพแสง ดา เจาพนักงานธุรการ สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเชียงราย

083-482-6299 pvlo_cri@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

แมฮองสอน

นายณรงค วีรารักษ ณรงค นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดแมฮองสอน

084-378-6250 mrong03@hotmail.co.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

แพร

น.ส.อาภาพัชร  นาทอง ติ๊ก เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดแพร

054-511-098,     

085-523-0909

Arpapat-kp@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พะเยา

นางอรุณี  บัวเทศ นารถ เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพะเยา

054-431-322,     

054-431-500,    

097-920-7063

pvlo_pyu@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นาน

นางจารุวรรณ ศรีทุมมา นุช เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

ฝายบริหารทั่วไป 054-710-272,     

054-783-826,     

089-850-0250

pvlo_nan@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สุโขทัย

นายสนอง เหมรา - เจาหนาที่สัตวบาล

ชํานาญงาน

กลุมยุทธศาสตรฯ 089-961-7028 Hemara2509@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กําแพงเพชร

นายธานี กลิ่นจันทรหอม เจมสจิ สัตวแพทยอาวุโส

หัวหนากลุม   

ยุทธศาสตร

กลุมยุทธศาสตร 081-887-7062 pvlo_kpp5@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อุทัยธานี

นายสุบิน โพธิ์เจริญ บิน สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุทัยธานี

081-992-3499 pvlo_uta@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พิษณุโลก

นางอุไร อิ้มอนงค ตอย พนักงานพิมพ ส.3 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพิษณุโลก

055-258-654,       

081-596-9802        

ID-line 081-5969802

โทรสาร.055-258532

toy4108@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ตาก

นายมานพ โชคดี นพ นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดตาก

089-460-6777,  

089-851-1170

manoptak08@gmail.com
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อุตรดิตถ

นายประเสริฐ  บุญพิมพ หมอจี๊ด นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ

กลุมงานพัฒนา

เทคโนโลยีการปศุสัตว

055-816-803,      

055-816-812

085-411-2400

Jeed4343@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครสวรรค

นายสามารถ  รังผึ้ง มาส สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 081-944-5876 samartr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พิจิตร

นายไพฑูรย ราโช ทูน สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 089-708-3693 pichit5514@gmail.com, 
line:paitoon5514

สํานักงานปศุสัตว จังหวัด

เพชรบูรณ

น.ส.ณัฐวดี สภา ตา เจาพนักงานสัตวบาล

ชํานาญงาน

กลุมยุทธศาสตรฯ 056-722-094,     

056-721-539,     

082-800-5526

pvlo_pbn@dld.go.th  
pranormt@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กาญจนบุรี

นายเชิงชาญ พึ่งเจียม นอย นายสัตวแพทย  

ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดกาญจนบุรี

089-245-2452 pvlo_knr@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

เพชรบุรี

นางนิภารัตน เดชวัน รัตน เจาพนักงานสัตวบาล

ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเพชรบุรี

032-424-5496 coop_niparat@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครปฐม

น.ส.เบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี หมวย เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดนครปฐม

034-257-705       

ตอ 113            

โทรสาร ตอ 102  

081-995-4938

benjawant@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ราชบุรี

น.ส.วรรณชุลี ศรีเสงี่ยม ชุลี เจาหนาที่ธุรการ   

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดราชบุรี

032-337-802       

ตอ 108          

032-315-301       

ตอ 108

pvlo_rri@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สมุทรสาคร

น.ส.กัญชลิกา ธนิกกุล โบว เจานาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสมุทรสาคร

034-412-600,     

083-089-9247

pvlo_sms@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

นายธีรศักดิ์  นาคใหญ ออด สัตวแพทยชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

032-602-362,     

032-602-422,    

081-880-7183

pvlo_pkk@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สมุทรสงคราม

นางจุไรรัตน จันทรสวาง อี๊ด เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสมุทรสงคราม

034-711-699,     

034-714-360

pvlo_ssk@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สุพรรณบุรี

นายครรชิต เมี้ยนละมาย - สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุพรรณบุรี

035-555-466,    

081-941-0980

pvlo_spr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ภูเก็ต

นางปราณีษ คีรีรัตน ณีษ เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดภูเก็ต

076-216-934,    

089-693-0542

pvlo_hkt@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กระบี่

นายชัชวาลย เพ็ชรแท ชัช สัตวแพทยชํานาญงาน กลุมยุทธศาสตรฯ 081-5699-072,   

075-611-791,     

075-612-291

My186036@gmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายพงษพันธ ธรรมมา - สัตวแพทยอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 075-356-254,    

075-356-065,    

089-195-4603

pvlo_hst@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ระนอง

น.ส.จีรวรรณ สกุลปกษ จอย เจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดระนอง

077-812-225,     

087-454-6728  

แฟกซ 077-811-092

pvlo_rnnt@dld.go.th, 
jani2010@hotmail.co.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พังงา

นายไพรัช  เดชศิริ ไพรัช สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพังงา

076-412-080 pvlo_pgg@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ชุมพร

นายพัฒนพงศ อทิตยกุล แปะ เจาพนักงานสัตวบาล

ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดชุมพร

089-867-5177 pvlo_cmp@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุ

ราษฎรธานี

นายศิษฎ อินทรวัตร ศิษฎ สัตวแพทยอาวุโส สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุราษฎรธานี

077-272-900,   

081-891-3417   

แฟกซ 077-272-900

-

สํานักงานปศุสัตว      

จังหวัดตรัง

นายธีรนนต พลยุทธ นนต หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 075-218-377,    

081-606-9450

pvlo_trg@dld.go.th, 
teeranonp@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

พัทลุง

น.ส.มณฑา ทองไหม หยอย เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

ฝายบริหารทั่วไป 086-505-8624 pvlo_pal@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ปตตานี

น.ส.ภูริดาศรีพิพัฒนกุล ดิว นายสัตวแพทย

ปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 073-335-996,     

089-442-5515

sweeiya@hotmail.com

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สตูล

นายญาณเวทย รณภูมิ - หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 074-711-357,     

081-748-9952

yannawet@hotmail.co.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สงขลา

นายรณยุทธ เรืองศิริเดช เอียด เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

ฝายบริหารทั่วไป 074-312-736,    

089-464-2831

pvlo_sgk@dld.go.th,  
roonnayutr@dld.go.th

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ยะลา

นางอุไร คงกําเนิด อุ เจาพนักงานธุรการ

อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดยะลา

087-290-7539 uraik@dld.go.th
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เบอรโทรศัพท/โทรสาร

เบอรโทรศัพทมือถือ

ทําเนียบเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว (จังหวัด)

สวนราชการ ชื่อ - สกุล ชื่อเลน รูป ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย E-mail Address

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

นราธิวาส

นายยืนยง สมานสุข ยืนยง หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมยุทธศาสตรฯ 073-511-205,     

084-857-2578

yuenyongs@outlook.co.th


	จังหวัด

