สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
50/2 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน ชอย 45 (ถ.ทวีศักดิ์เสสะเวส) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 8908 ถึง 14 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0 2579 8918, 0 2579 8919
E-mail : niah@dld.go.th, niah1@dld.go.th พิกัด : 13.553061 / 100.576530
หน่วยงาน / ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเชลโลสิส
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคไวรัสในสัตว์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสในสัตว์ (พนักงานราชการ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สําหรับสัตว์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (บท.)
1.1 งานธุรการ
1.1.1 งานประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
การลงเวลาปฏิบัติงาน การลา
จ่ายเงินสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ
หน้าห้องผู้อํานวยการ รับ-ส่งโทรสาร
1.1.2 งานสารบรรณ
หนังสือราชการ เอกสาร สิงพิมพ์
พิมพ์เอกสาร/เวียนหนังสือ/รับ-ส่งเมล์

โทรศัพท์
ภายนอก
ภายใน
น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา
08 1574 9454 216
สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์
09 4749 5419
สพ.ญ.วิไล ลินจงสุบงกช (OIE FMD Expert) 08 1641 6907
สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์
08 1642 1159
08 1900 6033
น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
สพ.ญ.ลัดดา ตรงวงศา
08 9982 2251
02 277 9421
สพ.ญ.รื่นฤดี บุณยะโหตระ
สพ.ญ.ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ (รักษาการ)
ว่าง
น.สพ.ฐิตวัฒน์ จันทวร
0 4427 9948
สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
215
สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธ์
253
สมชาย ช่างทอง (หัวหน้าฝ่าย)
08 5277 5809 111
กมลวรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง (หัวหน้างาน)
106
ชื่อ - นามสกุล

สุรีย์พร เกิดโกสุม (หัวหน้างาน)
กมลชนก ใจเกษม
จุฑามาศ ปิ่นภู่
0 2579 8916
โสภา ชัยยงค์
กมลวรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง (หัวหน้างาน)
ปภาดา ประภารัตน์
ขจรธัญ จันทร
ณาลินี เพ็งจันทร์
จิรวรรณ ชาวอบทม (หัวหน้างาน)

1.1.3 งานบุคลากร
อัตรากําลัง/การลา/โอน/ย้าย/ลาออก/เครื่องราชฯ
ประเมินลูกจ้างประจํา/บริหารพนักงานราชการ
1.1.4 งานอาคาร-สถานที (แม่บ้าน-สวน-รปภ.)
เบญญาภา ปานมารศรี (หัวหน้างาน)
2. งานพัสดุ
เบญจมาศ ทรัพยากร (หัวหน้างาน)
2.1 จัดซื้อวัสดุ
สุพิชญา วงศ์กองแก้ว
อรวรรณ ตันเจริญ
2.2 จัดชื้อครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง ขึ้นทะเบียน โอน สํารวจ ประสพ ชูแก้ว
จําหน่าย พัสดุคงเหลือ ขายทอดตลาด
รัวสิวุฒิ เกิดโกสุม
พงศพัศ พากุล
2.3 งานจ้างเหมาบริการ (พขร. แม่บ้าน คนสวน รปภ.) ยุพาพิศ จอนเทศ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง
ศิริลาภ กลิ่นวรรณ
2.4 คลังพัสดุ
เบญญาภา ปานมารศรี
ภัสร์ฉัตรา อัครศิลาพัชร์
รัชรักษ์ นรธีร์ดิลก
ณัฐพล ขันธพร

0
100
101
219
218
106
106
106

E-mail
bobusmargo@gmail.com

monyae@dld.go.th
wilail@dld.go.th

sujirap@dld.go.th
laddat@dld.go.th
P_ruenrudee@yahoo.com

vba@dld.go.th
tuangthongp@dld.go.th

sontanam@dld.go.th
somchair@dld.go.th
niah@dld.go.th
niah@dld.go.th
niah1@dld.go.th
niah@dld.go.th
niah1@dld.go.th
niah1@dld.go.th

114 niah1@dld.go.th

510 niah1@dld.go.th
110 niah1@dld.go.th
103
103
149
149
115
107
107
517
517
510
510

หน่วยงาน / ตําแหน่ง

3. งานการเงินและบัญชี
เบิกจ่ายงบประมาณ

4. งานแผนและงบประมาณ
แผนงบประมาณ โครงการวิจัย แผนยุทธศาสตร์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด/
งานบุคลากร (ประเมินเลื่อนขั้น กรอบอัตรากําลัง)
คํารับรองการปฏิบัติราชการ/ควบคุมภายใน/
โครงการหน่วยงานใสสะอาด/หน่วยงานน่าอยู่น่าทํางาน

5. ฝ่ายช่าง

ชื่อ - นามสกุล
มารียา ปาทาน (หัวหน้างาน)
ธนาวัฒน์ พิมพ์เดช
สุรีย์พร เกิดโกสุม
นิตญา จันทร์เสถียร (หัวหน้างาน)
กิตติพัฒน์ โนนนอก
อารีรัตน์ ลุนดี

โทรศัพท์
E-mail
ภายนอก
ภายใน
0 2579 5584
110 niah1@dld.go.th
109
101
0 2579 7591
206 niah12@dld.go.th
203

อมร ผ่องใส (หัวหน้าฝ่าย)

141 niah13@dld.go.th

ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบํารุงรักษา

6. หน่วยรถยนต์

2. กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ (บจ.)

amornp@dld.go.th
140 krieng@ksc.th.com

เกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว
คมกฤษ โสมมนัส
ชาลี ภูหิรัญ
ชอบ คําไตรย์ / สมนึก / ดํารง / ผดุงศักดิ์
น.สพ.ศรายุทธ แก้วกาหลง (หัวหน้าหน่วย)
พิชญ์ พงษ์แจ่ม (หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์)
บัณฑิตย์ / พรศักดิ์ / วัชระ / กฤษดา /
เติมพงษ์
สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธ์ (หัวหน้ากลุ่ม)

142 khomgrist2513@hotmail.com
142
143
144 niah1@dld.go.th
130
130

2.1 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (ถท.)
2.1.1 งานพัฒนาบุคลากร
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม บรรยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร/สื่อวิชาการ
นักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ขออนุมัติศึกษาต่อ ทุน เดินทางไปต่างประเทศ
2.1.2 งานโสตทัศนูปกรณ์
ถ่ายภาพ/วีดิโอ จองห้องประชุม นิทรรศการ

ปิยะวรรณ เกิดพันธ์ (หัวหน้างาน)
หัสต์กมล โขงจําปา

0 2579 7591

niah2@dld.go.th

ชนกพร บุญศาสตร์ (หัวหน้างาน)
พลกฤต มหานาม

ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1)

ห้องประชุม JICA (ห้องประชุม 1 ชั้น 2)
ห้องประชุมวิเศษ ประเสริฐ (ห้องประชุม 2 ชั้น 2)
ห้องประชุม ดร.เชื้อ ว่องส่งสาร (ห้องเปิดชอง ชั้น 1)
2.2 งานคอมพิวเตอร์
วสุวัฒน์ คงเมือง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
(หัวหน้างาน)
คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมชาย ช่างทอง (ประธานคณะทํางาน)
คมกฤษ โสมนัส (รองประธานคณะทํางาน)
2.3 ศูนย์บริการ
รัชนี ศิลปสิทธิ์ (หัวหน้าศูนย์)
ล้าง ฆ่าเชื้อ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
น้ําฝน / กิตติศักดิ์ / จินห์นิภา
2.4 ห้องสมุด
วันดี กองนาค (บรรณารักษ์)
ศูนย์ข้อมูลราชการ / ห้องละหมาด

3. กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
รับตัวอย่าง
สอบถามผลการชันสูตรโรค

4. กลุ่มพยาธิวิทยา

205 niah2@dld.go.th
127 piyawank@dId.go.th

น.สพ.ศรายุทธ แก้วกาหลง (หัวหน้ากลุ่ม)
ธวัชชัย สมสวย / บุญฤทธิ์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
น.สพ.สมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์
0 2579 5001
น.สพ.เจษฎา รัตโณภาส (หัวหน้ากลุ่ม)

204
124
128
210
200
149
127 Lekkl@hotmail.com
111 somchair@dld.go.th
142 khomgrist2513@hotmail.com
144
200 niah14@dld.go.th

121 niah16@dld.go.th
501
118
257 niah3@dld.go.th

หน่วยงาน / ตําแหน่ง

5. กลุ่มไวรัสวิทยา
ห้องปฏิบัติการโรคนิวคาสเชิล/โรคไข้หวัดนก
ห้องชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

6. กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
7. กลุ่มปรสิตวิทยา
8. กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา
9. กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
10. กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์
11. กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

12. กลุ่มสัตว์ทดลอง
13. ศูนย์เลปโตสไปโรสิส
14. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
15. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิกัด : 14.704644/101.429914
16. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิกัด : 14.689051/101.419530
บรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal)
บรรณาธิการจดหมายข่าว (Newsletter)
ห้องผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น โครงการ ZDCC
บ้านพัก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ชื่อ - นามสกุล
น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย (หัวหน้ากลุ่ม)
น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย
อรชร มั่นประสงค์
น.สพ.เจษฎา ทองเหม
เสาวนีย์ โต๊ะมี
น.สพ.วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ (หัวหน้ากลุ่ม)
สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ (หัวหน้ากลุ่ม)
สพ.ญ.เรขา คณิตพันธ์ (หัวหน้ากลุ่ม)

โทรศัพท์
E-mail
ภายนอก
ภายใน
427 niah5@dld.go.th
0 2561 5185
429 banditn@dld.go.th
146
511 jessadat@dld.go.th
405
322
238
307
323
209
400

น.สพ.ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ (หัวหน้ากลุ่ม)

สพ.ญ.ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ (หัวหน้ากลุ่ม)
น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางบรรพ (รักษาราชการแทน)

น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางบรรพ (QM)
ภมรญา ดีแก้ว / ชญานี เจนพานิชย์
อนุชิต เนื้อเย็น / น้ําฝน อุบลแย้ม
สมชาย ช่างทอง (ผู้จัดการระบบฯ)
จิรวรรณ ชาวอบทม (ผู้ช่วยผู้จัดการระบบฯ)
ศิริลาภ กลิ่นวรรณ (ผู้ช่วยผู้จัดการระบบฯ)
ขจรธัญ จันทร (ผู้ช่วยผู้จัดการระบบฯ)
น.สพ.สมหมาย ยุวพานิชสัมพันธ์ (หัวหน้ากลุ่ม)
สพ.ญ.ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี (หัวหน้าศูนย์) 0 2579 7592

น.สพ.การุณ ชนะชัย (หัวหน้าศูนย์)
สุจิรา เง่าจันทร์ (เลขานุการ)
น.สพ.ร่มพฤกษ์ อุดล
(รักษาการหัวหน้างานศูนย์)

น.สพ.ฐิตวัฒน์ จันทวร
(หัวหน้างานศูนย์)
สพ.ญ.นันนทพร วันดี
น.สพ.นพพร โต๊ะมี
สิริกร (เลขานุการ)
ธวัชชัย สมสวย
ชาลี - สายพินธิ์ ภู่หิรัญ
พลรัฐ สิงห์คํา (หัวหน้าชุด)

08 5110 6943
0 4427 9112

niah17@dld.go.th
niah17@dld.go.th

209
111 somchair@dld.go.th
114
107
106
507 niah9@dld.go.th
112 niah15@dld.go.th
118
118
rrl@dld.go.th

0 4427 9948

08 1665 4778
08 9214 7613
08 9207 0348

niah4@dld.go.th
niah7@dld.go.th
niah6@dld.go.th
niah8@dld.go.th

vba@dld.go.th

421
406
213
555
129
108
[update : 23-07-2561]

>>> ห้องปฏิบัติการเครือข่าย <<<
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
ผู้อํานวยการศูนย์ : น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
โทรศัพท์ : 0 3874 2116 ถึง 19
โทรสาร : 0 3874 2120
อีเมล์ : vrd_ep@dld.go.th
ที่ตั้ง : 844 หมู่ 9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบรี 20220
พิกัด : 13.224404 , 101.155639
พื้นที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 : ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
ผู้อํานวยการศูนย์ : น.สพ.อุดม เจือจันทร์
โทรศัพท์ : 0 4454 6104
โทรสาร : 0 4454 3147
อีเมล์ : vrd_se@dld.go.th
ที่ตั้ง : ทางหลวงหมายเลข 214 กม.13 (สุรินทร์-ช่องจอม) ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
พิกัด : 14.775315, 103.436540
พื้นที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
ผู้อํานวยการศูนย์ : น.สพ.ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์
โทรศัพท์ : 0 4326 1165, 0 4326 1166, 0 4326 2050
โทรสาร : 0 4326 1166
อีเมล์ : vrd_ne@dld.go.th
ที่ตั้ง : ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
พิกัด : 16.339840, 102.812816
พื้นที่ปฏิบัติงาน : สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 : ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร
เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลําปาง) สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
ผู้อํานวยการศูนย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ที่ต้งั :
พิกัด :
พื้นที่ปฏิบัติงาน :

สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคําคูณ
0 5483 0195, 0 5483 0196, 0 5483 0178, 0 5483 0195
0 5483 0179
vrd_np@dld.go.th
ทางหลวงหมายเลข 11 ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
18.324857, 99.284438
สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
ผู้อํานวยการศูนย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ที่ตั้ง :
พิกัด :
พื้นที่ปฏิบัติงาน :

น.สพ.นฤพล พร้อมขุนทด (รักษาการ)
0 5531 3137, 0 5531 3139
0 5531 3137, 0 5531 3139
vrd_sn@dld.go.th
9 หมู่ 15 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก (หมายเลข 12) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณโลก 65130
16.840260, 100.388876
สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 : พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
ผู้อํานวยการศูนย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ที่ตั้ง :
พิกัด :
พื้นที่ปฏิบัติงาน :

สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช (รักษาการ)
0 3222 8419
0 3222 8419 ต่อ 114
vrd_wp@dld.go.th
ตู้ ปณ.18 อ.จอมบึง จ.ราชบุร 70150
13.722996 , 99.639870
สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 : นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
ผู้อํานวยการศูนย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ที่ตั้ง :
พิกัด :
พื้นที่ปฏิบัติงาน :

สพ.ญ.ดร.วันดี คงแก้ว
0 7577 0008 ถึง 9
0 7577 0128 ต่อ 102
vrd_sp@dld.go.th
124/2 หม่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
8.073866, 99.690980
สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 : สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
ผู้อํานวยการศูนย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ที่ตั้ง :
พิกัด :
พื้นทีปฏิบัติงาน :

น.สพ.ประสบพร ทองนุ่น
0 7425 2503
0 7425 3800
vrd_sk@dld.go.th
เลขที่ 3 ภายในด่านกักกันสัตว์สงขลา ถนนศรีภูวนาท ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
6.997000, 100.466859
สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 : สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
[update : 23-07-2561]

