
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

1 นายอมรินทร กัลลประวิทธ ปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 08-1974-2806

ฝายบริหารทั่วไป 0-3451-2926 F.0-3452-1027 08-1190-8080

0-3451-3916

2 นางสาวนกนิด  เขียนโกลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 08-1758-4745

3 นางสาวณิชากร สกุลรักษาทรัพย เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 08-0281-5829

4 นางกัลยรัตน  ทับทิมศรี พนักงานพิมพ 08-1943-7981

5 นางวิมล  อากรกิจพัฒนากร พนักงานเขาเลม 08-1741-3811,08-1527-6255

6 นายจะซอง  บัวจันทรเหลือง พนักงานขับรถยนต 08-9029-9605,0-3451-1901

7 นางสาวนรัญรัศม  ฉิมนิล พนักงานผูชวยปศุสัตว 08-9260-1700

8 นางสาวปราณปริยาฐ  หมื่นสังข เจาพนักงานสัตวบาล 08-7512-0719

9 นายสุวนิ  ไชยลา พนักงานขับรถยนต 08-2297-7040

10 นายอรรถพล  สืบเกลี้ยง พนักงานขับรถยนต 08-2293-0826

11 นายศรัณย เปริณะพันธ เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 08-1995-9142,08-1858-9051

ฝายอํานวยการ 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

12 นายขวัญชัย  จังธนสมบัติ สัตวแพทยชํานาญงาน 08-1293-0309

13 นายพเยาว  ศรสวรรค เจาหนาที่สัตวบาลผสมเทียม/บันทึกขอมูล 08-1008-3300

บัญชีรายชื่อขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราว



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

14 นายโสฬส นิลยนารถ หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ 08-1763-9190

15 นายนาธาร  ปานอุทัย เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08-7152-5397

16 นางสดุดี  ภูวิชญะพล เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 08-1658-1765

17 นางสาวพิมลพรรณ  ปทมสนธิ เจาพนักงานสัตวบาล 08-7083-0388

18 นางสาวธิดารัตน  แสงใส เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 089-0646-6891

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

19 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 08-1632-2258

20 นายพรศักดิ์  ประสมทอง นายสัตวแพทยชํานาญการ 08-3187-7459

21 นางสาวผานิต  นางแยม เจาพนักงานสัตวบาล 08-6165-6243

22 นายสาธิต  ไกรทอง เจาพนักงานสัตวบาล 08-7166-2399

23 นายธวัชชัย  เพิ่มพงศาเจริญ เจาพนักงานสัตวบาล 08-6163-5248,0-3456-9278

24 นางสาวอภิชญา  สรวัลเพ็ง เจาพนักงานสัตวบาล 08-9018-6845

25 นางรุงทิวา  มะโฮงชัย เจาพนักงานสัตวบาล 08-4421-8809

26 นายสามารถ  พยอมหอม เจาพนักงานสัตวบาล 08-6815-8012

27 วาที่รอยตรีวุฒิชัย  ดาวเจริญพร เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลดานการผสมเทียม 08-3893-8712

28 นางสาวกรกนก คําครุฑ เจาหนาที่สัตวบาลผสมเทียม/บันทึกขอมูล 08-0166-0303



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

29 นายยิ่งยศ ชูสมภพ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 08-9224-4642

30 นายวุฒิกรณ กิตติกอง นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 08-5063-0069

31 นายพิชัย ภูมิสถาน สัตวแพทยชํานาญงาน 08-1858-6029

32 นายอัศวิน  ไหลธรรมนูญ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08-1941-4562

33 นายไอศูรย  ณัฏฐชานนท นักวิชาการสัตวบาล 08-9744-9838

34 วาที่รอยตรีวีระ  สืบพลาย นักวิชาการสัตวบาล 08-7823-4557

35 นายชลวิทย  โพธิ์นอก นักวิชาการสัตวบาล 08-7158-9981

36 นายชาญศิลป  สั่งสอน พนักงานตรวจโรคสัตว 08-1363-6394

37 นายณัฐวุฒิ  ทองขุนดํา (ปาลม) พนักงานตรวจโรคสัตว 08-6697-1310

38 นายไมตรี  ดอนไพรออน เจาพนักงานสัตวบาล 08-5291-6672

39 นางสาวยุวธิดา คงศรี เจาหนาที่สัตวบาลผสมเทียม/บันทึกขอมูล 08-1139-6581

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว 0-3451-2926 F.0-3452-1027 -

0-3451-3916

40 นายสมคิด วิมุกตานนท นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 08-3618-9188,08-4568-1188

41 นายปยคชา  นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 08-4090-0120,08-7984-1064

42 นางสาวเทพรส  เปริณะพันธ เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 08-0773-3233

43 นายวทัญู  เทพทิตย เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 08-1011-4724

44 นางขวัญใจ  นฤทัต เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 08-7152-0797

45 นางสาววรรณเครือ  วงคเพ็ชร เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล 08-2254-4820

46 นางสาวจิรนันท  ดงขันตะ เจาหนาที่ดูแลแปลงพืชฯ 08-9511-9106

47 นายบุญทวี  คําสี เจาหนาที่ขับรถยนตพรอมดูแลแปลงพืช 08-6176-2102



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1853 F.0-3451-1853 -

48 นายฉัตรชัย สรรพกิจ ปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี 08-1941-0263

49 นายประวิศว  จตุพรไพศาล พนักงานผูชวยสัตวบาล 08-1986-6683

50 นายสุธน  สังพรมทัด เจาพนักงานสัตวบาล 08-1981-5442

สํานักงานปศุสัตวอําเภอทามวง 0-3461-1452 F.0-3461-1452 -

51 นายวีระศักดิ์  จาตุพรธรรม ปศุสัตวอําเภอทามวง 08-6017-8233

52 นางสาวนัทยา สายรวมญาติ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08-9476-8867

53 นายคํานึง  ยอดเพ็ชร เจาพนักงานสัตวบาล 08-1942-3701

54 นางสาวจิราภร  ชาดํา เจาหนาที่จัดทําเว็บไซต/บันทึกขอมูล

สํานักงานปศุสัตวอําเภอทามะกา 0-3464-0540 F.0-3464-0540 -

55 นายสุนทร นิลพันธ ปศุสัตวอําเภอทามะกา 08-7824-5772

56 นางสาวพลอยชมพู  นาฉิม เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08-9145-7821

57 นายวินิช  อุตมะสอน เจาพนักงานสัตวบาล  08-1299-2643

58 นายศุภศร  ทองมี เจาพนักงานสัตวบาล

59 นางสาวอุษา  พูลเต็ม เจาหนาที่สัตวบาลผสมเทียม/บันทึกขอมูล

สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมทวน 0-3457-9217 F.0-3457-9217 -

60 นายจิรสิน พันธุโสดา ปศุสัตวอําเภอพนมทวน 08-1526-7668

61 นางสาวพัชรา  กลอมดี เจาหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลดานการผสมเทียม 08-4730-7973

62 นายวุฒิชัย  นิลทกาญจน เจาพนักงานสัตวบาล 08-3317-3898

63 นางสาวอังคณา  สมหวัง เจาหนาที่สัตวบาลผสมเทียม/บันทึกขอมูล 08-1259-4897



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

สํานักงานปศุสัตวอําเภอทองผาภูมิ 0-3459-8004 - -

64 นายธวัฒน  ปนแกว ปศุสัตวอําเภอทองผาภูมิ 08-1913-7638

65 นายนันทชัย  แลเพ็ชร เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08-0999-1256,08-1948-9480

สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรโยค 0-3459-1124 F.0-34591-124 -

66 นายไสว อินทพงศ ปศุสัตวอําเภอไทรโยค 08-3897-7670

67 นางสาวอัจฉรา  สุขพร เจาพนักงานสัตวบาล 08-4569-6870

68 นายวิกรม  แกวจิตคงทอง เจาหนาที่ดูแลแปลงพืชฯ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอพลอย 0-3458-1237 F.0-3458-1237 -

69 นายณรงค  แสงจันทร ปศุสัตวอําเภอบอพลอย 08-1917-0284

70 นายสามารถ  เปรมปรีดิ์ เจาพนักงานสัตวบาล 08-7894-2861

71 นางสาวปวันรัตน  ตันติไพจิตร เจาพนักงานสัตวบาล 08-1254-0958

สํานักงานปศุสัตวอําเภอสังขละบุรี 0-3459-5617 F.0-3459-5617 -

72 นายมนัส แกวเขียว ปศุสัตวอําเภอสังขละบุรี 08-1856-4593

73 นายอภิวัฒน  เกตุพันธ เจาพนักงานสัตวบาล 08-2296-2262

สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสวัสดิ์ 0-3459-7054 F.0-3459-7054 -

74 นายนําโชค องอาจ ปศุสัตวอําเภอศรีสวัสดิ์ 08-1812-6970

75 นายอุดร  กระจางสุขศรี เจาพนักงานสัตวบาล 08-1199-4865

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ 0-3457-6158 F.0-3457-6158 -

76 นายเสถียร จํานงกุล ปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ 08-1704-6408

77 นายมนตรี  กําลังแพทย สัตวแพทยชํานาญงาน 08-9711-5212

78 นายชูชีพ  คนกําแหง เจาพนักงานสัตวบาล 08-0728-1741



ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร หมายเลข โทรศัพท

(สายตรง) ติดตอภายใน เคลื่อนที่

สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานมะขามเตี้ย - - -

79 นายภูเบศ  หอมเจริญ ปศุสัตวอําเภอดานมะขามเตี้ย 08-1701-8471
80 นายสุรเชษฐ  อุนเรือน เจาพนักงานสัตวบาล 08-1763-5903
81 นายอนุกูล  ขวัญออน เจาพนักงานสัตวบาล 08-2543-0826

สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองปรือ 0-3467-4312 F.0-3467-4312 0-3464-5145 -
82 นายสมพร  แกวถาวร ปศุสัตวอําเภอหนองปรือ 08-1942-5446
83 นายแสงทอง  เกิดศิริ พนักงานผูชวยสัตวบาล 08-6171-9466

84 นายสุรเชษฐ  แกวแดง พนักงานผูชวยสัตวบาล 08-3255-0529

สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยกระเจา 0-3467-7271 F.0-3467-7271 0-3452-6258 -

85 นายสมพงษ รอดสอาด ปศุสัตวอําเภอหวยกระเจา 08-1814-4476

86 นายบัณฑิต  หาวหาญ เจาพนักงานสัตวบาล 08-9222-9703


