
ทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์ 

ส่วนกลาง 

ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

สคบ นางสาวปริศนา  
แสงอรุณ  

ก้อย 

 

นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบ
สุขภาพสัตว์ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔  
ต่อ ๔๔๑๖ 

(๐๘๗-๖๙๒-๖๒๖๙) 

pritsanakoii@gmail.com koii.pritsana 

สลก นางสาวพรพรรณ 
ไกรฤกษ์ 
 

ป่าน 

 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มประสาน
ราชการ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๑๓๓๔ 

(๐๘๙-๘๘๓-๙๓๗๙) 
 

Secretary2@dld.go.th Phornphan1980 

กรป นางอัญชลี 
ผุยนวล 

อัง 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๔๑๗๓ 

(๐๘๑-๗๘๑-๗๖๔๒) 

Inter_livestock@dld.go.th - 

กค นางสาวรติกร  
สิทธิสิน 
 

กิ๊ก 

 

นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานคลัง 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๑๖๔๑ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๓๐ 
(๐๘๑-๓๖๒-๓๒๔๙) 

 

finance2@dld.go.th rasin47 



ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

กพก นางสาวศุภลักษณ์
พังภักดี 

แป้ง 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๓๓๗๒ 

(๐๘๗-๑๓๓-๙๖๐๑) 
 

Drasa1@dld.go.th zenith38 
0871339601 

 

กสบ นายคชากร 
เครือสามสุม 

เจียร์ 

 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๔๑๙๑ 

(๐๘๗-๕๔๒-๔๕๕๒) 

vetservice@dld.go.th 0875424552 

ศทส นางสาวพานฐิศา 
หิรัญญะสิริ 

พี 

 

นักวิชาการสถิติ
ปฏิบัติการ 

กลุ่มสารสนเทศ
และข้อมูลสถิติ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๒๓๔๑ 

(๐๘๖-๐๙๙-๐๘๗๘) 

panthisah@dld.go.th 0860990878 

สกม นายพิษณุ  
สายพรม 

ต้อม 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

 
 

บริหารทั่วไป ๐-๒๖๕๓-๔๔๒๓ 
(๐๘๘-๓๖๘-๕๖๑๖) 

legal@dldgo.th 0883685616 

สทป นางสาวอัญชัน    
คูณนิล 

ดำ 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๕๐๑-๒๔๓๘ 
(๐๘๑-๑๔๙-๒๙๒๙) 

biotech@dld.go,th koonnil 



ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

สตส นางสาวปารัช 
ขุนพรม 

ข้าว 

 

นายสัตวแพทย์ชำนาญ
การ 

กลุ่มตรวจสอบ
คุณภาพนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

สำนักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

ปศุสัตว์ 

๐๒-๙๖๗-๙๗๓๒ 
(๐๙๓-๓๒๑-๘๒๓๒) 

paruch_kunprom@outlook.
co.th 

Kaow_paruch 

สสช นางสาวนิตญา 
จันทร์เสถียร 

นิด 

 

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 

 

สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ 

๐๒-๕๗๙-๕๕๘๔ 
(๐๙๐-๙๙๐-๙๕๑๕) 

 

niah12@dld.go.th - 

กวป นายสิทธิชัย  
รักษาทรัพย์ 

บี 

 

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๑๑๓๑ 

(๐๘๖-๖๐๓-๑๓๘๑) 

sitichai2527@gmail.com 0866031381 

กพร นางสาวจารุวรรณ 
หนูชัยแก้ว 

จาจ้า 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๑๕๑๓ 

(๐๙๐-๙๖๒-๒๒๑๖) 
 
 

manage@dld.go.th Jaja1296 

mailto:manage@dld.go.th


ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

กสส นางอารีย์ 
ปัญญาศิริ 

หน่อย 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
อาวุโส 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๓๓๑๓ 

(๐๘๔-๕๙๒-๖๕๔๒) 

ext_admin@dld.go.th Noi0845926542 

ตสน นางสาวสิมิลัน 
สัจจาพันธ์ 
 

เก้า 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

๐๒-๖๕๓-๔๙๐๖     
ต่อ ๑๒๑๓ 

(๐๘๑-๖๐๘-๗๖๒๗) 

audit@dld.go.th siimiilaan99 

สอส นายสมพล 
ไวปัญญา 
 

เด๋อ 

 

นักวิชาการสัตวบาล
ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาความ
มั่นคงด้าน
อาหารสัตว์ 

๐๒-๕๐๑-๑๑๔๘ 
(๐๘๑-๓๘๘-๘๗๘๑) 

 

somponw@dld.go.th Sompon3131 

ปศ.กทม นางสาวธิดารัตน์ 
เพ็ญเกาะ 

นุ่น 

 

เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

การปศุสัตว์ 

๐๒-๐๐๔-๔๔๐๗ 
(๐๘๓-๑๖๓-๓๑๔๓) 

 

pvlo_bkk@dld.go.th Thidarat2533 

กผง นางสาววันวิสาข์ 
สุดใจ 
 

แอ๋ม 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ 
ต่อ ๒๒๑๔ 

(๐๙๙-๐๘๙-๔๓๔๑) 
 

planning_general@dld.go.th pp11411am 



ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

สทช นางสาวอังคณา 
สายแวว 

แอน 

 

เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๔๔-๓๑๑-๔๗๖  
ต่อ ๑๑๔๑ 

(๐๘๘-๓๗๗-๔๕๐๒) 

antone2521@gmail.com annpathong 

อยส นางสาวศิริวรรณ 
เรืองฤทธิ์ 

หมูแดง 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

๐๒-๑๕๙-๐๔๐๖  
ต่อ ๑๐๗ 

(๐๘๙-๐๗๒-๔๑๓๑) 

afvc@dld.go.th - 

สพส นางสาวพัชรพร 
อัศวพัฒนากูล 

นิว 

 

นายสัตวแพทย์ กลุ่มบริหาร
จัดการข้อมูล
ด้านมาตรฐาน
การปศุสัตว์ 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔     
ต่อ ๓๑๑๔ 

(๐๘๔-๖๘๕-๘๓๗๓) 
 

Certify6@dld.go.th newnewknew 

กสก นางสาวสิริพรรณ 
อดทน 

ต้อย 

 

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

บริหาร ๐๒-๕๐๑-๓๔๗๓-๕  
ต่อ ๒๐๓ 

(๐๘๑-๗๐๕-๒๓๔๑) 
 
 

Aqi4@dld.go.th - 

mailto:Certify6@dld.go.th


ส่วนราชการ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ตำแหน่ง กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
เบอร์โทร 

หน่วยงาน/มือถือ 
E-mail Adress Line ID 

กผส นางสาววิลย์ลิกา 
เพ็ญศรีสวรรค์ 

วิลย ์

 

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการ

ตลาด 

๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔     
ต่อ ๓๓๗๗ 

(๐๘๑-๔๔๔-๐๓๐๒) 

product4@dld.go.th 
pensrisawan.wil@gmail.com 
 

0814440302 

สพพ นางสาวเยาวลักษณ์  
เลไพจิตร 

ดิว 

 

นักวิชาการสัตวบาล 
ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบการผลิต
และการรับรอง

พันธุ์สัตว์ 
 
 

๐๒-๕๐๑-๓๑๘๔ 
ต่อ ๑๐๕ 

(๐๘๙-๑๐๔-๖๕๙๖) 

dewdy19@hotmail.com 0891046596 

 

 

mailto:product4@dld.go.th

