
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


