สถาบนัสขุ ภาพสตัวแหง ชาติ

50/2 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธนิ ชอย 45 (ถ.ทวศี กั ดเิ์สสะเวส) แขวงลาดยาว เขตจตจุ กร กรุงเทพฯ 10900

E-mail : niah@dld.go.th, niah1@dld.go.th พิกัด 13.553061 / 100.576530
หนวยงาน / ตำแหนง
โอเปอเรเตอร
ผูอำนวยการสถาบนัสขุภาพสตัวแหงชาติ

ชื่อ - นามสกลุ
กมลชนก ใจเกษม (น้ำ)
สพ.ญ.พชัรี ทองคำคณ
ู

ทีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตวดานโรคบรูเซลโลสิส
ทีปรึกษาอธิบดกีรมปศสุัตวดานโรคปากและเทาเปื่อย

สพ.ญ.มนยา เอกทัตร

น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน
สพ.ญ.โศภษิฐ ธัญลักษณากลุ
ทีปรึกษาอธิบดกีรมปศสุัตวดานจัดการสุขภาพสตัว
สพ.ญ.ดร.ดวงใจ สุวรรณเจริญ
ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยโรคสตัวปกี
วาง
ผูเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอย
ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑสำหรบัสตัว น.สพ.ฐิตวัฒน จันทวร
สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห
ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยโรคสัตวเล็กและสัตวใหญ
สพ.ญ.สนทนา มมิะพนัธ
ผูเชี่ยวชาญดานชีวเคมแีละพษิวิทยา
สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริ ยานนท
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
หนาหองผูอำนวยการ/ผูเชี่ยวชาญ
จุฑามาศ ปินภู / โสภา ชัยยงค
รับ-สงโทรสาร
กลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ
น.สพ.ศรายุทธ แกวกาหลง (หัวหนากลุม)

กลุมบริหารจดัการสขุภาพสตัว (บจ .)
ฝายถายทอดเทคโนโลยี (ถท.)
- งานพัฒนาบุคลากร
ฝกอบรม สัมมนา ประชุม บรรยาย
ขาวประชาสัมพนัธ เอกสาร/สื่อวิชาการ
ฝกงาน ศึกษาดูงาน
ขออนมุตัศิกึษาตอ ทนุ เดนิทางไปตางประเทศ
- งานโสตทศันูปกรณ
ถายภาพ/วีดโิอ โสตทศันปูกรณ หองประชุม
นทิรรศการ
งานคอมพิวเตอร
ศูนยบริการ
ฝายบริหารทั่วไป (บท.)
งานธุรการ
- งานสารบรรณ
หนงัสือราชการ เอกสาร เวียนหนงัสือ
พิมพเอกสาร รายงาน รับ-สงอีเมล
- งานบุคลากร
อตัรากำลัง สวัสดกิาร เครื่องราชฯ
รับสมคัร ทำสัญญาจาง ประกนัสังคม
ยาย โอน ลาออก
- งานประชาสมัพนั ธ
- งานอาคารสถานที่ (คนสวน)
งานพัสดุ
วัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ สิ่งกอสราง ขึ้นทะเบียน โอน สำรวจ
จำหนาย ตรวจสอบพสัดคุงเหลือ ขายทอดตลาด
จางเหมาบริการ (บำรุงรักษา แมบาน คนสวน รปภ.)

0 2579 8908
08 1490 1968
0 2579 8916
09 4749 5419

สพ.ญ.วไิล ลินจงสุบงกช (OIE FMD Expert) 08 1641 6907

ทปี่รึกษาอธบิดกีรมปศุสตัวดานความร วมมอืระหวางประเทศ

สอบถามผลการชันสูตรโรค/ตอบผล
สายดวน ASF โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร

โทรศัพท

น.สพ.สมชัย เจี ยมพทิยานวุัฒน

โทรสาร
0 2579 8919

E-mail
niah@dld.go.th

thongkamkoon@msn.com

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

08 1900 6033
0 2579 7592

sopitt@dld.go.th
duangjais@dld.go.th

0 4427 9948

vba@dld.go.th

08 5165 7537

montakanv@yahoo.com

08 1373 2732

sontanam@dld.go.th
sujirap@dld.go.th
niah@dld.go.th
niah1@dld.go.th
niah16@dld.go.th

08 1819 3021

08 1642 1159
0 2579 8918
0 2579 8919
0 2579 5001
08 5256 5152
0 2579 5001
0 2579 4373

สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธ (รกัษาการหัวหนากลุม) 0 2579 7591

niah2@dld.go.th

08 1373 2732

ปยิะวรรณ เกดิพนัธ
หัสตกมล โขงจำปา

0 2579 7591
08 7210 2759

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

ชนกพร บญ
ุ ศาสตร
พลกฤต มหานาม

09 4464 4622
08 8594 6599

niah2@dld.go.th

วสุวัฒน คงเมือง

0 2579 7591
08 9772 9221

Lekkl@hotmail.com

0 2579 5584

niah@dld.go.th

รัชนี ศิลปสิทธิ์ (หัวหนาศนูย)
วาง (หัวหนาฝาย)

08 1925 4176

กมลวรรณ จันทรกระจางแจง (หัวหนางาน) 0 2579 5584

ปภาดา ประภารัตน
สุวรรณษา ปานสมัย
ขจรธัญ จันทร
จิรวรรณ ชาวอบทม (หัวหนางาน)

niah1@dld.go.th

0 2579 5584
08 1563 5361

niah1@dld.go.th

สุรียพร เกิดโกสุม/กมลชนก ใจเกษม
รัชรักษ นรธีรดิลก (หัวหนางาน)
เบญจมาศ ทรัพยากร (หัวหนางาน)
อรวรรณ ตันเจริญ/สุพิชชา วงศกองแกว
ประสพ ชูแกว /รังสิวุฒิ เกิดโกสุม

0 2579 8908
0 2579 4680
0 2579 5584

niah1@dld.go.th
niah1@dld.go.th
niah1@dld.go.th

ยุพาพิศ จอนเทศ

0 2579 5584

หนวยงาน / ต าแหนง
ซอมแซมครุ ภณ
ั ฑ-สิ่งกอสราง
คลังพัสดุ

ชื่อ - นามสกลุ

ภัสรฉัตรา อัครศิลาพัชร
รัชรักษ นรธีรดิลก/ณัฐพล ขันธร
งานการเงินและบญ
ั ชี
มารียา ปาทาน (หัวหนางาน)
ธนาวัฒน พมิพเดช/สุรียพร เกดิโกสุม
งานแผนและงบประมาณ
นิตญา จันทรเสถียร (หัวหนางาน)
แผนงาน บริหารงบประมาณ โครงการวิจัย ยุทธศาสตร อารีรัตน ลุนดี
ประเมนิผลการปฏบิตังาน/ความเสี่ยง/ตวัชี้วัด/
ประเมนิเลื่อนขั้นเงินเดอืน/คาจาง กรอบอตัรากำลัง
คำรับรองการปฏบิัตริาชการ/ควบคมุภายใน/
โครงการหนวยงานใสสะอาด/หนวยงานนาอยูนาทำงาน

งานยานพาหนะ

ฝายชางและความปลอดภยัทางหองปฏบิตักิาร

กลุมพยาธิวิทยา
หองผาซาก
กลุมไวรัสวิทยา

E-mail

0 2579 5584

niah1@dld.go.th

0 2579 7591
09 0990 9575

niah12@dld.go.th

น.สพ.ศรายุทธ แกว กาหลง (หัว หนา งาน)
พิชญ พงษแจม (หน.พขร.)
บณ
ั ฑิตย/พรศกัดิ์/วัชระ
อมร ผองใส (หวัหนาฝาย)

0 2579 5001
09 3958 7783
08 9928 2285
08 9682 2492

niah1@dld.go.th

เกรียงศักดิ์ ศรีแกวเขียว
คมกฤษ โสมนัส
ชอบ คำไตรย
สุรกาญจน/สมนึก /ดำรง
น.สพ.เจษฎา รัตโณภาส (หัวหนากลุม)

08 1375 5808
09 9394 6592
08 9484 4869

น.สพ.บณ
ั ฑิต นวลศรี ฉาย (หวัหนากลุม)

หองชันสูตรโรคพษิสุนขับา

น.สพ.เจษฎา ทองเหม

หองปฏบิตักิารโรคนวิคาสเซิล /โรคไขหวัดนก

น.สพ.บณ
ั ฑิต นวลศรี ฉาย
อรชร มั่นประสงค
น.สพ.วัชรชัย ณรงคศกัดิ์

กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา

โทรศัพท

0 2579 5584
0 2579 4680

0 2579 0570
0 2579 4373
0 2579 8913
08 1991 3219
0 2579 4974
08 9682 7970
0 2561 5185

09 4994 6154

niah13@dld.go.th
amornp@dld.go.th
krieng@ksc.th.com
khomgrist2513@hotmail.com

niah3@dld.go.th
niah5@dld.go.th
jessadat@dld.go.th
banditn@dld.go.th
niah4@dld.go.th

กลุมพิษวิทยาและชีวเคมี

0 2579 8912
08 9967 4955
0 2579 8911
น.สพ.กิตติชัย อุ นจิต
08 5165 7537
0 2579 8909
สพ.ญ.เรขา คณิ ตพนัธ (หวัหนากลุม)
08 9134 2882
น.สพ.ดร.วงศอนนัต ณรงควณิชการ (หวัหนากลมุ ) 0 2579 8910

กลุมสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

สพ.ญ.ดร.รงุรัตน ไสยสมบัติ (หัวหนากลมุ)

roongrat_s@yahoo.com

กลุมพัฒนาระบบคุ ณภาพหองปฏบิตักิาร

น.สพ.พีรวทิย บุ ญปางบรรพ (รกัษาราชการแทน) 08 1594 6304

niah17@dld.go.th

กลุมสัตวทดลอง

น.สพ.สมหมาย ยวุพานชิสมัพนัธ (หวัหนากลุม) 0 2579 8914

niah9@dld.go.th
vet499@hotmail.com
niah15@dld.go.th

กลุมปรสิตวิทยา
กลุมภมูคิุมกนัวิทยา

ศูนยเลปโตสไปโรสิส
ศูนยประสานงานเครือขายหองปฏบิตัการ ฯ
ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปื่อย ฯ (นครราชสมีา)

08 1843 0211
สพ.ญ.ดร.ดวงใจ สุวรรณเจริญ (หวัหนาศูนย) 0 2579 7592
08 3993 1234
09 9446 2519
น.สพ.ศิษฏ เปรมัษเฐียร
0 2579 8915
น.สพ.รมพฤกษ อดุล (หวัหนางานศนูย) 0 44314889

ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุฯ (นครราชสีมา) น.สพ.ฐิ ตวิัฒน จั นทวร (หวัหนางานศนูย)

บานพัก
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

0 2579 8911

สายพนิธิ์ ภหูริั ญ
พลรัฐ สิงหคา (หัวหนาชุด)

08 0464 2992
0 4427 9948
08 1790 1792

08 76808218
08 9207 0348
0 2579 4377

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

dld.fetpv@gmail.cpm
rrl@dld.go.th
vba@dld.go.th

เครือขายหองปฏิบตักิาร ศูนยวิจัยและพฒ
ั นาการสัตวแพทย (ศวพ.) ส านักงานปศุสัตวเขต (สนง.ปศข.)
ศวพ. ภาคตะวันออก (ชลบุร)ี สนง.ปศข. 2

0 3874 2116 ถึง 19 0 3874 2120

ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (สุรินทร) สนง.ปศข. 3 น.สพ.อดุม เจื อจั นทร (ผูอำนวยการศนูย) 0 4454 6104

ศวพ. ตอนบน (ขอนแกน) สนง.ปศข. 4

0 4454 3147

น.สพ.ปฏิพร ฐาปนะกลุศักดิ์ (ผูอำนวยการศูนย) 0 4326 1165 ถึง 6 0 4326 1166

vrd_ep@dld.go.th
vrd_se@dld.go.th
vrd_ne@dld.go.th

0 4326 2050

ศวพ. ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สนง.ปศข. 5

น.สพ.จรีะวฒ
ุ ิ จนัทรงาม (ผู อำนวยการศูนย) 0 5483 0195 ถึง 6 0 5483 0179

vrd_np@dld.go.th

0 5483 0178

ศวพ. ภาคเหนอืตอนลาง (พษิณุโลก) สนง.ปศข. 6

0 5483 0195
น.สพ.นฤพล พรอมขนุทด (ผออู ำนวยการศูนย) 0 5531 2069 ถึง 70 0 5531 2069 ถึง 70 vrd_sn@dld.go.th
0 3222 8419 ตอ
114

vrd_wp@dld.go.th

ศวพ. ภาคใตตอนบน (นครศรีธรรมราช) สนง.ปศข. 8 สพ.ญ.ดร.วันดี คงแกว (ผูอำนวยการศูนย) 0 7577 0008 ถึง 9 0 7577 0128 ตอ

vrd_sp@dld.go.th

ศวพ. ภาคตะวนัตก (ราชบรุี) สนง.ปศข. 7

0 3222 8419

102

ศวพ. ภาคใตตอนลาง (สงขลา) สนง.ปศข. 9

น.สพ.ประสบพร ทองนุน (ผูอำนวยการศูนย) 0 7425 2503

0 7425 3800

vrd_sk@dld.go.th
ปรบัปรุง: 15/12/63

