
















































































กองคลัง นางมัณฑนา จนิตกานนท์ ปอ้ม นักวชิาการเงินและ
บญัชีช านาญการ

กลุ่มพฒันาระบบ      
 งานคลัง

02-653-4444      
ต่อ 1648,   
02-653-4430,       
089-108-0597

finance2@dld.go.th

กองแผนงาน น.ส.วนัทนา เต่าสุวรรณ เต่า เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4924,       
087-066-2457

turtle_2556@hotmail.com

กองความร่วมมือด้าน   
การปศุสัตวร์ะหวา่ง   
ประเทศ

นางองัชลี ผุยนวล องั เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4444      
ต่อ 4172,4173

inter_livestock@dld.go.th

กองสารวตัรและกกักนั น.ส.สิวพิรรณ  อดทน ต้อย เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-501-3473-5   
ต่อ 103

aqi4@dld.go.th

กองงานพระราชด าริ     
และกจิกรรมพเิศษ

นางน้องนุช สาสะกลุ น้องนุช นักวชิาการเผยแพร่
ช านาญการ

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

E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส่วนกลาง

ท าเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงาน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต าแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่าย



E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ท าเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงาน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต าแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่าย

กองควบคุมอาหาร        
และยาสัตว์

นางธรรมวรรณ หนุนไธสง กุ้ง นายสัตวแพทย ์     
ช านาญการพเิศษ

ฝ่ายตรวจสอบ 2 02-159-0406      
ต่อ 103

tammawan@yahoo.com

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

นางเพญ็พรรณ ฤทธิม์นตรี เพญ็ เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4925,      
089-713-3825

penpun.r@dld.go.th

สถาบนั                 
สุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

น.ส.นิตญา จนัทร์เสถยีร นิด นักจดัการงานท่ัวไป
ปฏบิติัการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-579-8908-1     
ต่อ 203

nn_st@hotmail.com

ส านักงานเลขานุการกรม นางสุวภิา ภารัตตะ เจี๊ยบ นักจดัการงานท่ัวไป
ปฏบิติัการ

ฝ่ายชว่ยอ านวยการ  
และประสานราชการ

02-653-4910,      
081-754-4160

Suwipha.p@dld.go.th

ส านักกฏหมาย นายประสิทธิ ์เกษตะระ สิทธิ์ นิติกรช านาญการ กลุ่มคดี 2 02-653-4423,      
02-653-4911,      
080-758-8198

Legal 1@dld.go.th



E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ท าเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงาน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต าแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่าย

ส านักพฒันาอาหารสัตว์ นายอศัวนิ สายเช้ือ หมี นักวชิาการสัตวบาล
ช านาญการ

กลุ่มพฒันาระบบ
จดัการอาหารสัตว์

02-653-4489,      
02-653-4933

nutrition3@dld.go.th

ส านักพฒันาพนัธุสั์ตว์ นายสุขสันต์  แซ่จา๋ว ต่อ เจา้พนักงานธรุการ
ปฏบิติังาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4444      
ต่อ 3215, 3216

breeding1@dld.go.th

ส านักควบคุมปอ้งกนั    
และบ าบดัโรคสัตว์

นางสุวาณี  แกว้ทองค า ณี เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4444      
ต่อ 4115

suwaneeka@dld.go.th

ส านักพฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า     
ปศุสัตว์

นางสุวภิา สนธพิจิติร เตียง เจา้พนักงานธรุการ
ช านาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-623-4439 ต่อ 
3112 , 3113

kunsuvipa@hotmail.com

ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

นายชัยวฒิุ  วสุิทธิ วฒิุ นายสัตวแพทยช์ านาญ
การพเิศษ

กลุ่มพฒันาระบบ
คุณภาพหอ้งปฏบิติัการ

02-967-9700      
ต่อ 2105,  
081-473-4567

chaiwutv@dld.go.th



E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ท าเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงาน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต าแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่าย

ส านักเทคโนโลย ี           
ชีวภณัฑ์สัตว์

นายไตรรงค์ เมนะรุจิ ต๊ิก นักจดัการงานท่ัวไป
ช านาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 044-312-863,     
044-315-931,     
089-847-0324

tritrongm@dld.go.th

ส านักเทคโนโลยชีีวภาพ 
การผลิตปศุสัตว์

นางสถติยภ์รณ์ วชิรเมธี อน้ นักจดัการงานท่ัวไป
ช านาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-967-9798,    
089-895-2628

biodld2@hotmail.com

กองส่งเสริมและ
พฒันาการปศุสัตว์

นายชัชวาล ข าวจิติร์ เต่า นักจดัการงานท่ัวไป
ช านาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-653-4444      
ต่อ 3314           
แฟกซ์ 02-653-4928, 
081-685-3014

chatcha_45@hotmail.com

กลุ่มพฒันาวชิาการ        
ปศุสัตว์

นายคณณัฏฐ์ บณุณ์มัง่มีปภา นัท นายสัตวแพทย ์ 
ช านาญการ

ฝ่ายงานวจิยั 02-653-4444     
ต่อ 1131,
02-653-4905, 
080-732-5639

knb.dld@gmail.com

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น.ส.เบญจวรรณ นาคนาโส เล็ก นักวเิคราะหน์โยบาย
และแผนปฏบิติัการ

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร

02-653-4444     
ต่อ 1512 ,     
02-653-4939,     
084-099-9916

benjawan.n@dld.go.th



E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ท าเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงาน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต าแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่าย

กลุ่มตรวจสอบภายใน น.ส.อารยา สมสุขหวงั นิ๊ง นักวเิคราะหน์โยบาย
และแผน

กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-653-4444     
ต่อ 1213,        
02-6534906,     
093-136-6886

Audit@dld.go.th 

ส านักงานปศุสัตวพ์ื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพล แสนพนัทา แหลม หวัหน้ากลุ่ม
ยทุธศาสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศาสตร์และ
สารสนเทศการพฒันา
ปศุสัตว์

02-433-3017,      
02-433-3019,     
086-126-1238

pvlo_bkk@dld.go.th



ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 1 นำงมยุรี  ประทมุแกว้ หน่อย นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบติักำร

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 02-501-3177,     
090-982-0585

rg01_aty@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 นำงเดือนเพญ็ ธัญญะวำนิช เดือน นักทรัพยำกรบคุคล
ช ำนำญกำร

ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์

038-511-997,     
038-814-234,   
085-282-3377

rg02_ccs@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 3 น.ส.นภำภร โสมกลุ ไก่ นักทรัพยำกรบคุคล
ช ำนำญกำร

ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์

044-371-553,      
083-799-5262

rg03_nak@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 4 นำงสำว อไุรวรรณ ศรีธรณ์ หญิง นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบติักำร

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 087-226-0216 rg04_ccs@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 น.ส.ศิริวรรณ สันคม นุ้ย นักทรัพยกรบคุคล
ปฏิบติักำร

ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์

081-541-8335 rg05_cmi@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต

ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ส่วนรำชกำร ช่ือ - สกุล ช่ือเล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

mailto:rg01_aty@dld.go.th


ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พระนครศรีอยธุยำ

นำยก ำธร รุมรัตนะ หน่อย สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

035-335-592,
035-335-593,
082-555-4423

pvlo_aty@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นนทบรีุ

น.ส.ประพรี  กล่ินจนัทร์ เล็ก เจำ้พนักงำนธรุกำร
อำวโุส

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 02-595-0687       
ต่อ 0

pvlo_ntb@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ชัยนำท

นำยธนยศ นงบำง พร้อม สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

056-476-597 pvlo_cnt@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อำ่งทอง

นำยไมตรี สำธติะกร  - สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

035-611-746,     
081-811-6562

pvlo_ant@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สิงหบ์รีุ

นำยณรงค์ฤทธิ ์สุวรรณโชติ แดง สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดั

ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

mailto:pvlo_cnt@dld.go.th


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สระบรีุ

นำยอนุสรณ์ มำลำตำ   สรณ์ เจำ้พนักงำนธรุกำร
ปฏบิติังำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 036-211-028      
095-712-6968  
แฟกซ์ 036-211-005

  anusorn.m@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ลพบรีุ

นำงปรมำภรณ์ ร้อยดำพนัธุ์ หญิง เจำ้พนักงำนธรุกำร
ปฏบิติังำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 036-626-089,     
036-626-089 ต่อ
15, 083-885-3928

noo_meanta@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ปทุมธำนี

นำยจำตุรนต์ พลรำช แล็ค ปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธำนี ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 02-967-9770-3,   
085-660-9803

pvlo_ptn@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครนำยก

นำยประมินทร์ ออ่นค ำ มิน สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

037-311-549,     
081-434-7039

pramino@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ปรำจนีบรีุ

นำยอนนท์ สิงทพ นน ปศุสัตวอ์ ำเภอศรีมโหสถ ส ำนักงำนปศุสัตว์
อ ำเภอศรีมโหสถ

089-807-7515  pvlo_pcr@dld.go.th 



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ตรำด

นำยอวยชัย ผำตินำวนิ อวย สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

039-511-941,     
081-949-8879

partinavin@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ฉะเชิงเทรำ

นำยสำยชล วริิยะอตัตสมบติั ชล สัตวแพทยอ์ำวโุส
(หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ)

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

038-814-226ต่อ1  
 086-848-0632

9saichon@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
จนัทบรีุ

นำยสมชำย บวัเกตุ ปุ๊ หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

039-312-601,     
039-312-934,    
081-268-7493

pvlo_ctr@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สมุทรปรำกำร

นำยอำรักษ ์ประภำกร  - สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

02-384-7530, 
02-755-8688,   
089-490-4714

pvlo_smp@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สระแกว้

นำยธนเดช อมรชัยสิน หมี นักวชิำกำรสัตวแพทย์
ช ำนำญกำร

กลุ่มพฒันำเทคโนโลยี
กำรปศุสัตว์

037-258-039,     
089-832-0834

Pvlo_srk@dld.go.th



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ระยอง

น.ส.วภิำ ศรีมูล เอ้ เจำ้พนักงำนสัตวบำล
ปฏบิติังำน

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

038-686-644,     
038-686-859      
ต่อ 15,        
092-743-4650

Pvlo_ray@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ชลบรีุ

น.ส.บษุกร กำญจนพษิณุ น้อง เจำ้พนักงำนกำรเงิน
และบญัชีช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 038-285-286      
ต่อ 13 ,
038-285256,        
089-807-4385

pvlo_cbr@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ชัยภมูิ

นำยสุพจน์ ศรีสงครำม   - หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-533-6427,
044-812-334

pvlo_cpm@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครรำชสีมำ

นำยกำรุณย ์ทิมพทัิกษ์ - เจำ้พนักงำนกำรเงิน
และบญัชีช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 044-251-822, 
044-259-084, 
088-374-5029

Karun2502@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
บรีุรัมย์

นำยทวสิีทธิ ์ศรีสุริยชัย แงะ หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

089-847-8852,   
044-614-031,      
044-611-988

Taweesit 
suriyachai@hotmail.com



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ยโสธร

นำยมนตรี  วรรณทอง - สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-601-4893 montriwan@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ศรีสะเกษ

นำงรัตนลักษณ์ ประภำสัย แกว้ เจำ้พนักงำนธรุกำร
ปฏบิติังำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 045-612-928,     
090-259-6300,    
087-645-8155

rattanaluk_utom@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สุรินทร์

นำยก ำชัย หมำยจนัทร์ อิ๊ สัตวแพทยช์ ำนำญงำน กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

044- 511-488,    
089-915-9910    
โทรสำร 
044-511-488

 pvlo_sur@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อบุลรำชธำนี

นำงจฑุำพร อึ้งตระกลู พร เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 045-255-005       
ต่อ 11,           
081-718-1790      
094-259-5551

jutaporn1958@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อ ำนำจเจริญ

นำงรัฐชยำ คลังแสง ตุ๊กต๊ิก เจำ้หน้ำท่ีระบบงำน
คอมพวิเตอร์

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

045-541-204 pvlo_ano@dld.go.th

mailto:rattanaluk_utom@hotmail.com


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อดุรธำนี

นำยณรงค์ชัย ศรีดำวเรือง ปอ้ม หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

042-223-766,    
081-749-3835

narongchaisr@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ขอนแกน่

นำยมำนะ พำนิชถำวร นะ สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

043-221-844       
 ต่อ 13,      
043-222-154,    
081-392-6444

mana_vet50@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
หนองคำย

นำยศุภชัย พนำลิกลุ แกะ สัตวแพทยช์ ำนำญงำน กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

042-465-388,    
089-274-0067

supachaivet56@yahoo.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
กำฬสินธุ์

นำยอภวิฒัน์ สินแสง จุ๊บ หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

043-811-535,    
081-799-4418

apiwats49@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตว ์     
จงัหวดัเลย

นำยนวฤทธิ ์ ศิริหล้ำ อว้น สัตวแพทยช์ ำนำญงำน กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

042-811-572       
 ต่อ 12,               
081-871-2448

pvlo_loe@dld.go.th 

mailto:pvlo_loe@dld.go.th


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครพนม

นำยณฐกร เฉลิมชำติ ต๋ึง หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ          
(เจำ้พนักงำนสัตวบำล
อำวุโส)

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
มหำสำรคำม

นำยอดิศร ดวงออ่นนำม เขม้ สัตวแพทย์ กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

089-712-3400 kemkank@hotmail.com          
     pvlo_msk@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
หนองบวัล ำภู

นำยสมศักด์ิ อปุพงษ์ กระแต สัตวแพทยอ์ำวโุส
หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

085-000-2093,     
042-313-117

sakprapa@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สกลนคร

นำยพภิพ เพยีวเิศษ   - หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-544-7202,    
042-711-756

Pvlo_sno@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
มุกดำหำร

นำงวรีญำดำ สิงคเสลิต เหมียว หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 089-863-7090 Live_4900@hotmail.com



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
บงึกำฬ

นำยสมชำย อนันตจำรุตระกลู สมชำย สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

042-492-735,    
081-117-8324

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ร้อยเอด็

นำยเทวนิ แสวงสิน ยำว หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

043-511-707,     
043-515-207,     
081-872-0835,
โทรสำร 043-527-146

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
เชียงใหม่

นำยอนุวฒัน์ อปุระดิษฐ์ โปง่ สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

053-892-514,      
053-892-623,      
081-884-6330

pvlo_cmi@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ล ำปำง

นำยวรัิตน์  รัตน์สุภำพงศ์ วรัิตน์ สัตวแพทยอ์ำวโุส ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 089-554-5324, 
054-218-127    ต่อ
 12

pvlo_lpg@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ล ำพนู

นำยเจษฎำ  องอำจ เก๋ สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

053-511-288,     
084-372-5044

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

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


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
เชียงรำย

นำงนิดำ เทพแสง ดำ เจำ้พนักงำนธรุกำร ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 083-482-6299 pvlo_cri@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
แม่ฮ่องสอน

นำงอ ำพร  ธงสำมสิบเจด็ พร เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 081-950-7658     
053-612043

pvlo_mhs@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
แพร่

น.ส.ณิรดำ มันทำกำศ เมย์ เจำ้พนักงำนธรุกำร
ปฏบิติังำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 054-511-098,     
082-475-9991

pvlo_pre@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พะเยำ

นำงอรุณี  บวัเทศ นำรถ เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 054-431-322,     
054-431-500,    
097-920-7063

pvlo_pyu@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
น่ำน

นำงจำรุวรรณ ศรีทุมมำ นุช เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 054-710-272,     
054-783-826,     
089-850-0250

pvlo_nan@dld.go.th

mailto:pvlo_mhs@dld.go.th
mailto:pvlo_pre@dld.go.th


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สุโขทัย

นำยสนอง เหมรำ - เจำ้หน้ำท่ีสัตวบำล
ช ำนำญงำน

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

089-961-7028 Hemara2509@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ก ำแพงเพชร

นำยธำนี กล่ินจนัทร์หอม เจมส์จิ สัตวแพทยอ์ำวโุส
หวัหน้ำกลุ่ม   
ยทุธศำสตร์

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อทัุยธำนี

นำยสุบนิ โพธิเ์จริญ บนิ สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พษิณุโลก

นำงอไุร อิ้มอนงค์ ต๋อย พนักงำนพมิพ ์ส.3 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 055-258-654,       
081-596-9802        
ID-line 081-5969802
โทรสำร.055-258532

toy4108@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ตำก

นำยมำนพ โชคดี นพ นักวชิำกำรสัตวบำล
ช ำนำญกำร

กลุ่มพฒันำเทคโนโลยี
กำรปศุสัตว์

089-460-6777,  
089-851-1170

manoptak08@gmail.com



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
อตุรดิตถ์

นำยชินดนัย อยู่เช้ือ สมหมำย เจำ้พนักงำนกำรเงิน
และบญัชีช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 086-43-07696 
055-816-803   
โทรสำร 055-816-812

Pvlo_utd@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครสวรรค์

นำยสำมำรถ  รังผ้ึง มำส สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-944-5876 samartr@dld.go.th,           
pvlo_nsw@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พจิติร

นำยไพฑูรย ์รำโช ทูน สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

089-708-3693 pichit5514@gmail.com, 
line:paitoon5514

ส ำนักงำนปศุสัตว ์จงัหวดั
เพชรบรูณ์

น.ส.ณัฐวดี สภำ ต้ำ เจำ้พนักงำนสัตวบำล
ช ำนำญงำน

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

056-722-094,     
056-721-539,     
082-800-5526

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
กำญจนบรีุ

นำยเชิงชำญ พึ่งเจยีม น้อย นำยสัตวแพทย ์ 
ช ำนำญกำรพเิศษ

กลุ่มพฒันำคุณภำพ
สินค้ำปศุสัตว์

089-245-2452,     
034-513-916

pvlo_knr@dld.go.th

mailto:Pvlo_utd@dld.go.th


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
เพชรบรีุ

นำงนิภำรัตน์ เดชวนั รัตน์ เจำ้พนักงำนสัตวบำล
ปฏบิติังำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 032-425-496    ต่อ
12 ,086-105-5956

coop_niparat@hotmail.co
m

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครปฐม

น.ส.เบญจวรรณ ธรรมจติติโชคดี หมวย เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 034-257-705      
ต่อ 113            
โทรสำร ต่อ 102  
081-995-4938

benjawant@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
รำชบรีุ

น.ส.วรรณชุลี ศรีเสง่ียม ชุลี เจำ้หน้ำท่ีธรุกำร   
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 032-337-802      
ต่อ 108          
032-315-301      
ต่อ 108

pvlo_rri@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สมุทรสำคร

น.ส.กญัชลิกำ ธนิกกลุ โบว์ เจำ้น้ำท่ีระบบงำน
คอมพวิเตอร์

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

034-412-600,     
083-089-9247

pvlo_sms@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

นำยธรีศักด์ิ  นำคใหญ่ ออ๊ด สัตวแพทยช์ ำนำญงำน กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

032-602-362,     
032-602-422,    
081-880-7183

pvlo_pkk@dld.go.th



ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สมุทรสงครำม

นำงจไุรรัตน์ จนัทร์สวำ่ง อี๊ด เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 034-711-699,     
034-714-360

pvlo_ssk@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สุพรรณบรีุ

นำยครรชิต เมีย้นละม้ำย - สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

035-555-466,    
081-941-0980

pvlo_spr@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ภเูกต็

นำงปรำณีษ คีรีรัตน์ ณีษ เจำ้พนักงำนธรุกำร
ช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 076-216-934,    
089-693-0542

pvlo_hkt@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
กระบี่

นำยชัชวำลย ์เพช็รแท้ ชัช สัตวแพทยช์ ำนำญงำน กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-5699-072,   
075-611-791,     
075-612-291

My186036@gmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นครศรีธรรมรำช

นำยพงษพ์นัธ ์ธรรมมำ - สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

075-356-254,    
075-356-065,    
089-195-4603

pvlo_hst@dld.go.th

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


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ระนอง

น.ส.จรีวรรณ สกลุปกัษ์ จอย เจำ้หน้ำท่ีระบบงำน
คอมพวิเตอร์

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

077-812-225,     
087-454-6728 
โทรสำร 077-811-092

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พงังำ

นำยไพรัช  เดชศิริ ไพรัช สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ชุมพร

นำยพฒัน์พงศ์ อทิตยกลุ แปะ๊ เจำ้พนักงำนสัตวบำล
ช ำนำญงำน

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั  
 สุรำษฎร์ธำนี

นำยศิษฎ ์อนิทรวตัร ศิษฎ์ สัตวแพทยอ์ำวโุส กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

077-272-900,   
081-891-3417   
แฟกซ์ 077-272-900

-

ส ำนักงำนปศุสัตว ์     
จงัหวดัตรัง

นำยนฤมิตร  แสงนวล มิตร เจำ้พนักงำนสัตวบำล
ช ำนำญงำน

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

081-8938163 pvlo_trg@dld.go.th  

mailto:pvlo_trg@dld.go.th
http://pvlo-spr.dld.go.th/
http://pvlo-spr.dld.go.th/
http://pvlo-spr.dld.go.th/
http://pvlo-spr.dld.go.th/
http://pvlo-spr.dld.go.th/


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
พทัลุง

น.ส.มณฑำ ทองไหม หยอย เจำ้พนักงำนธรุกำร
ปฏบิติังำน

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

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ปตัตำนี

น.ส.ภริูดำ  ศรีพพิฒันกลุ ดิว นำยสัตวแพทย์
ปฏบิติักำร

กลุ่มพฒันำสุขภำพสัตว์ 073-335-996,     
089-442-5515

pvlo_pni@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สตูล

นำยญำณเวทย ์รณภมูิ - หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

074-711-357,     
081-748-9952

pvlo_sat@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
สงขลำ

น.ส.ขอ้ดิเหยำ๊ะ  เหลำะหมี เหยำ๊ะ   เจำ้พนักงำนกำรเงิน
และบญัชีช ำนำญงำน

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 089-4642564, 074-
312-736

 pvlo_sgk@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
ยะลำ

นำงอไุร คงก ำเนิด อุ๊ เจำ้พนักงำนธรุกำร
อำวโุส

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 087-290-7539    
073-203-787

uraik@dld.go.th

mailto:pvlo_pni@dld.go.th
mailto:pvlo_sat@dld.go.th
http://pvlo-spr.dld.go.th/
http://pvlo-spr.dld.go.th/


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยงำน ชือ่ - สกุล ชือ่เล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตวจ์งัหวดั
นรำธวิำส

นำยยนืยง สมำนสุข ยนืยง หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์ฯ

กลุ่มยทุธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรพฒันำ
ปศุสัตว์

073-511-205,     
084-857-2578

yuenyongs@outlook.co.th  
pvlo_naw@dld.go.th

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


ท ำเนียบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ส่วนรำชกำร ช่ือ - สกุล ช่ือเล่น รูป ต ำแหน่ง กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 6 นำยมำนพ มำเกตุ นพ นักจัดกำรงำนทั่วไป
ช ำนำญกำร

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 055-22-7598,     
055-227-597,     
089-839-3765

rg06_psh@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 7 น.ส.เบญจวรรณ์ สุภำพ - นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบติักำร

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 034-250-982,     
085-611-2427

rg07_npt@dld.go.th 

jetanadee@hotmail.com

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 8 นำยฉัตรฐำพงค์ คงทงุ อำร์ท นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบติักำร

ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์

077-282-320,
077-272-117,     
085-911-4692

rg08_urt@dld.go.th

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 9 นำยอคัรเดช รัตนวิไล Poppy นักทรัพยำกรบคุคล
ปฏิบติักำร

ส่วนยุทธศำสตร์และ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์

081-854-8929,     
074-324-406,       
074-558-197

rg09_sgk@dld.go.th 

popcorn_ratt@hotmail.com



กองการเจ้าหน้าที่ นางปิยะนาถ พุมดวง น้อง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ
นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

02-653-4444      
ต่อ 2125,  
086-512-6268

person4@dld.go.th

กองการเจ้าหน้าที่ นางวันเพ็ญ เอกชน แหม่ม นักทรัพยากรบุคคล  
ปฎิบัติการ

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

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

กองการเจ้าหน้าที่ นางลินดาวรรณ ทะสะระ ดา นักทรัพยากรบุคคล   
ปฎิบัติการ

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

086-551-3627 person4@dld.go.th

กองการเจ้าหน้าที่ น.ส.มัสยา ศรีเศรษฐา หยา เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

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

กองการเจ้าหน้าที่ น.ส.แพรวพราว มายะนันท์ แพรว เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

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

ตําแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย E-mail Addressเบอร์โทร/มือถือ

ฝ่ายประสานงานโครงการ
ส่วนกลาง

ทําเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น รูป
























