
ท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail เลขท่ีต าแหน่ง

1 นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาพันธ์ุโคเน้ือ 080-3172662 wutipong.i@dld.go.th

2 นายวิศาล ศรีสุริยะ ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาพันธ์ุสุกร 089-5795672 Visan_1961@yahoo.co.th

3 นายแสนศักด์ิ  นาคะวิสุทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์ปีก 086-0218621 sansak@hotmail.com

4 นายเกียรติศักด์ิ กล่ าเอม ผู้เช่ียวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ 089-4530974 nutrition4@dld.go.th 569

5 นางสาวนพวรรณ บัวมีธูป ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดโรคสัตว์ 086-8797816 fonmaiya@yahoo.com 

dcontrol1@dld.go.th
901

6 นายศศิ  เจริญพจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 093-5951596
089-1273685 sasijaroenpoj@yahoo.com 1609

7 นางธนิดา  หรินทรานนท์ ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ   081-4840812 thanida.dld@gmail.com 1598

8 นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 081-9493747 katchaporn@gmail.com 1607

9 นายรักไทย งามภักด์ิ (ผอ.) ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์อุตสาหกรรม 084-7738585 rakthain@dld.go.th

rakthairakthai@yahoo.com
1632

10 นายประสิทธ์ิ  ชัยทวีทรัพย์ ผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 089-8941421 prasitc@dld.go.th 889

11 นายวีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เช่ียวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า) 081-3030597 weeraden@yahoo.com

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ (ผอ.) รก.ผู้เช่ียวชาญด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศ 089-8941421
inter_tech@dld.go.th

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ กรมปศุสัตว์ (พ.ศ.2564) 

(แก้ไขเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564)

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ e-mail: expert@dld.go.th

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ e-mail: pisanu.b@dld.go.th

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ e-mail: afvc@dld.go.th

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ e-mail: lionbeings@yahoo.com

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

กองสารวัตรและกักกัน e-mail: aqi1@dld.go.th
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12 นายยุทธนา  ชัยศักดานุกูล (ผอ.) ผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ระบาดสัตว์ข้ามแดน 081-3557199 yuthanac@dld.go.th

ว่าง ผู้เช่ียวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ุโคเน้ือ

ว่าง ผู้เช่ียวชาญด้านการเศรษฐกิจปศุสัตว์

13 นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เช่ียวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก 089-5184124 kritpipat.ra@gmail.com 2024

นายนรภัทร อ่อนคลาย รก. ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมโคนม 1525

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา รก. ผู้เช่ียวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก 1528

ว่าง ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์

14 นายสมชาย  วงศ์สมุทร ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์คุณภาพน้ านมและผลิตภัณฑ์นม 081-3740366 somchai_6@yahoo.com

15 นางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ 082-3874449 chantanee.dld@hotmail.com 1179

นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย รก. ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 1167

นายสาโรช  งามข า สัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 081-9346163

16 นางสาวสายใจ ช่ืนสุข ผู้เช่ียวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ 081-5711412 biotech3@dld.ho.th 1338

17 นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธ์ุ 089-8012003
pongpeng.pj@gmail.com 1348

นายวิษณุ ไพศาลรุ่งพนา รก. ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน้ าเช้ือพ่อพันธ์ุผสมเทียม 1309

18 นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ 061-3656232 kaiarananant@gmail.com

19 นายวิทยา สุมามาลย์ ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง 081-3202094 wittayasumamal@gmail.com

นายอานุภาพ เส็งสาย รก.ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว 081-4562561 nuphab@gmail.com

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ e-mail: nutrition1@dld.go.th

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ e-mail: chatcha_45@hotmail.com

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ e-mail: qcontrol@dld.go.th

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ e-mail: biotech@dld.go.th
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นายนิกร สางห้วยไพร รก. ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาพันธ์ุกระบือ 214

นายสายัณห์ บัวบาน รก. ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาพันธ์ุโคนม  204

20 นางสนทนา  มิมะพันธ์ุ ผู้เช่ียวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา 081-3732732 sontanam@dld.go.th

sontanami@gmail.com
864

21 นายฐิตวัฒน์  จันทวร (ผอ.ศูนย์) ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 081-7901792 thitawatana@hotmail.com

22 นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก 083-9931234 duangjais@dld.go.th    

dj90705@hotmail.com
805

23 นางมนทกานต์ิ จิระธันห์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ 085-1657537 montakanv@yahoo.com 836

นายร่มพฤกษ์ อุดล รก. ผู้เช่ียวชาญด้านวินิฉัจโรคปากและเท้าเป่ือย 080-4642902

ว่าง ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาไวรัสวัคซีนส าหรับสัตว์

24 นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย 086-4652512 somkietp@dld.go.th

25 นายอนันต์ ท้าวเพชร ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนส าหรับสัตว์ 087-6548614 ananvet53@gmail.com

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รก.ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 084-0245194

26 นางสาวจิราพร  พฤกษศรี ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน 085-6609910 jiraporn4772@gmail.com 6

ว่าง ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์

27 นายปฏิพร ฐาปนกุลศักด์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 085-8014539 patiporn.t@dld.go.th 1909

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแก่น e-mail: vrd_ne@dld.go.th

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ e-mail: breeding1@dld.go.th

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ e-mail: niah1@dld.go.th

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ e-mail: biologic@dld.go.th 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร e-mail: manage@dld.go.th
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นายจิระวุฒิ จันทร์งาม รก. ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 1987

28 นายนฤพล พร้อมขุนทด ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 081-4516746 naruepolp@dld.go.th 2065

29 นายอุดม เจือจันทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 082-4246528 Udomchuachan@gmail.com

นายชัยวลัญช์ ตุนาค รก. ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 2131

30 นางสาววันดี คงแก้ว ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ) 082-4196768 wandeek370418@gmail.com

ผชช. กรมปศุสัตว์ท่ีด ำรงต ำแหน่ง  จ ำนวน   30  คน

รักษำกำร ผชช.  จ ำนวน    12   คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวน    1   คน

ต ำแหน่งว่ำง  จ ำนวน    5   ต ำแหน่ง

รวมท้ังส้ิน  จ ำนวน   48  ต ำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน) จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail: vrd_sp@dld.go.th

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล าปาง e-mail: vrd_np@dld.go.th

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี e-mail: vrd_wp@dld.go.th
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