
ที่อยู่ /โทรศัพท์/อีเมล ์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 

สถานทีต่ัง้       ส านักงานปศสุตัวจั์งหวดัพษิณุโลก ถ.สนามบนิ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  65000    E - mail  pvlo_phs@dld.go.th 
 

โทรศัพท/์        ฝ่ายบรหิารท่ัวไป                               055-258654 
โทรสาร                                                              055-258532 
                    กลุม่พัฒนาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์           055-258654 ตอ่ 16 

                    กลุม่พัฒนาสขุภาพสตัว ์                       055-258654 ตอ่ 15 

                    กลุม่พัฒนาการปศสุตัว ์          055-258654 ตอ่ 18 

                    กลุม่ยทุธศาสตรส์ารสนเทศการพัฒนาปศสุตัว ์      055-258654 ตอ่ 12 

 ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ e-mail 

  
1 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 055-258654  Pvlo_phs@dld.go.th 

 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป   Pvlo4108@gmail.com 
2 นางเบญจวรรณ  ทองสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 055-258654  
3 นางอมรรัตน์  ภาพติ๊บ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 055-258654  
4 นางแสงเทียน  ขมิน พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3 055-258654  
5 นางอุไร  อ้ิมอนงค์ พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3 055-258654 Toy4108@gmail.com 
6 น.ส.กรรณิการ์  เครือสาน เจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานราชการ) 055-258654  
7 นายภูริต  เรือนก้อน พนักงานขับรถยนต์ ส.2 055-258654  
8 นายวิไล  เพียงรุ่งเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 055-258654  
9 นายบัวไร  บุญเชิญชู พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ปศอ.นครไทย) 055-258654  
10 นายยศศิริ  ศิริวัฒนธานี พนักงานขับรถยนต์  055-258654  
11 นางผกาวรรณ  อินทร์ผิน พนักงานท าความสะอาด 055-258654  

mailto:Pvlo_phs@dld.go.th


 กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์   Animaohealth2010@hotmail.com 
12 นายไชยญา  เจริญสวัสดิ์ นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ 055-258654 ต่อ 16  
13 น.ส.ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 055-258654 ต่อ 16  
14 น.ส.วภิาพรรณ  สายค าแต่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 055-258654 ต่อ 16  
15 น.ส.นางสาวจันจิรา  ซ้อนภู ่ เจ้าพนักงานสัตวบาล 055-258654 ต่อ 15  
16 นายจันทร์เพ็ง  คูณทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล 055 – 258654 ต่อ 17  
17 นางพิณผกา   เกษประสิทธิ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 055-258654 ต่อ 15  
18 นายรุ่งวิทย์  ล าโนรี พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 055-258654 ต่อ 15  
 กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศสุัตว์   Foodsafety2010@hotmail.com 
19 นายธีระ  นววิภาพันธ ์ นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ 055-258654 ต่อ 16  
20 น.ส.จุฑารัตน์  น้อยพินิจ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 055-258654 ต่อ 16  
21 นายคมกฤษณ์  ตั้งตระการพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล 055-258654 ต่อ 16  
22 น.ส.วิมลมาลย์  อาคราช นักวิชาการสัตวบาล 055-258654 ต่อ 16  
23 นายอัญชิษฐ์  ธรรมโชติ เจ้าพนักงานสัตวบาล 055-258654 ต่อ 16  
 กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์   Develop_phs@gmail.com 
24 น.ส.ศิริวรรณ  ม่วงทอง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 055-258654 ต่อ 18  
25 นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   
26 นายประพันธ์  แก้วกัน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 055-258654 ต่อ 18  
27 นายกิตติธัช  แฝดสุระ เจ้าพนักงานสัตว์บาล    
28 น.ส.จีรวรรณ  หลากจิตร    
 กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ    
29 นายชาตรี  เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 055-258654  
30 นายบรรพต  ค าสี สัตวแพทย์ช านาญงาน 055-258654   
31 นางสุรีรัตน์  เทือกต๊ะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 055-258654   
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองพิษณุโลก    

32 นายนริศ  โภชน์จันทร ์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก 055 – 258654 ต่อ 17  



33 นายวีระพงษ์  อารีรักษ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 055 – 258654 ต่อ 17  
33 นางสนธยา  บุญเรือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 055 – 258654 ต่อ 17  
34 นายพินิจ  นุ่มเนตร เจ้าพนักงานสัตวบาล 055 – 258654 ต่อ 17  
35 น.ส.หทัยกาญ  ฟั่นชมพู เจ้าพนักงานสัตวบาล 055 – 258654 ต่อ 17  
36 น.ส.สุทจนา  ลาวิณห์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 055 – 258654 ต่อ 17  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอนครไทย    
37 นายอรรถชา  ณ เชียงใหม่ ปศุสัตว์อ าเภอนครไทย 055-389218  
38 นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 055-389218  
39 น.ส.รัชนีพร  อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 055-389218  
40 น.ส.ศศิมา  ทองดอนกลุ่ม เจ้าพนักงานสัตวบาล 055-389218  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอชำติตระกำร    

41 นายอภิรักษ์  อินสัตยพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ  ck_livestock@hotmail.com 
42 นายสุภาษิต  ระภาเพศ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 055-381525  
43 นายสมศักดิ์  อ่ าพันธ์ เจ้าพนักงานสัตว์บาล 055-381525  
44 นายใจยา  ป่าพงษ์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล (ผสมเทียม) 055-381525  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงกระทุ่ม     
45 นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ สัตวแพทย์ช านาญงาน รักษาการปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม  bkk_livestock@hotmail.com 
46 นายโกศล  จูบ้านไร่ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
47 น.ส.ผ่องศรี  ตุ้มสุข เจ้าพนักงานสัตว์บาล 055-391290  
48 น.ส.สิริเพ็ญพร  รัตน์ไชยชาญ เจ้าพนักงานสัตว์บาล 055-381525  
49 นายวีรยุทธ  ใจสมัคร เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล (ผสมเทียม) 055-391290  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังทอง    
50 นายรังสรรค์  เงินวิลัย ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง   055-391290  iam_livestock@hotmail.com 
51 นายวิทยา  วารีนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  055-391290  
52 นายภัทรชัย  สมสีใส เจ้าพนักงานสัตว์บาล   055-391290  
53 น.ส.นภสัสร  พรหมสุขโข เจ้าพนักงานสัตว์บาล   055-391290  



 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบำงระก ำ 
 

   
54 นายธวัช  พุ่มนาค ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า 055-371241  
55 นายศักดิ์  ม่วงศรี สัตวแพทย์ช านาญงาน  055-371241 brk_livestock@hotmail.com 
56 นายพงศ์ธร  ชมกุล เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-371241  
57 นางวันวิสา  เรืองปาน เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-371241  
58 นายสมเจต  แก้วสุขเรืองจรัส เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-371241  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพรหมพิรำม    
59 นายชาตรี   เจริญพร ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม 055-369336 ppr_livestock@hotmail.com 
60 นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ สัตวแพทย์ช านาญงาน 055-369336  
61 นายอ๊อด  วงศ์วิทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 055-369336  
62 นายอุเทน  สุขเกษม เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-369336  
63 น.ส.ศิริรัตน์  เผียนปาน เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-369336  
64 นายเนติย์  แสงดี เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-369336  
 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวัดโบสถ์    

65 นายพงษ์ศักดิ์  เผือกพ่วง ปศุสัตว์อ าเภอวัดโบสถ์  055-291316 wb_livestock@hotmail.com 
66 นายสุนทร  ม่วงมี สัตวแพทย์ช านาญงาน   
67 นายมานิตย์  โพธิยอด เจ้าพนักงานสัตว์บาล    
68 นายรัตนเทพ  ช่วยเจริญ เจ้าพนักงานสัตว์บาล    
69 นายอมเรศฤทธิ์  สายทิพย์

จันทร์ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล (ผสมเทียม)   

 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเนินมะปรำง    
70 นายอานนท์  จุลภักดีเก้ือหนุน  ปศุสัตว์อ าเภอเนินมะปราง 055-399065 np_livestock@hotmail.com 
71 นายกิตติมศักดิ์  ถิ่นทับ เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-399065  
72 นายนันทชัย  พรมมาอิน เจ้าพนักงานสัตว์บาล  055-399065  
 


