
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล 

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
 

ท าเนียบบุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 



 

  
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

-ว่าง- 
พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด  

จ้างเหมา งบ เฝ้าระวัง สลก. 
นายบรรชา ผ่องใส (บรร) 

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 098-2176239 

นายทวีป แสนจ าลา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 085-7700808 

นายพรภิรมย์ ปทุมวัน (อ่อน) 
พนักงานการเกษตร ส4 090-9808745 

นางสุวิมล ทองน้อย (สุ) 
พนักงานพิมพ์ ส 4 089-1902534 

นายสมศักดิ์ เพชรทอง (ศักดิ์) 
ผู้ช่วยช่าง ช 2 098-1367809 

นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ (ตั๊กแตน) 
นักจัดการงานทั่วไป 086-8670942 

นายสุรพงษ์ ธุระพันธ์ (ต้า) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 081-2688367 



   

นายสมประสงค์ เกษมสุข (บอย) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 080-7351692 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

นายชัชวาล หินซุย (เล็ก) 
สัตวแพทย์อาวุโส 086-4582061 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศฯ  

นายปัญญา มูลสาร (เอ) 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 088-3434788 

นางสาวณัฐชยา ศิริโสม (ฟอง) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ไข้หวัดนก) 087-4924745 

 

- ว่าง- 
สัตวแพทย์ 

นายอภิศักดิ์ เต็มใจ(ภักดิ์) 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 088-9202685 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นางสาวสุจิตรา พันโนลัด (ปุ๋ย) 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 080-4760072 

นายสัตวแพทยป์ระเสริฐ วงศ์นาค 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 085-9280097 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

นายสมชาย ยางเดี่ยว 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-8642678 

-ว่าง- 
นายสัตวแพทย์ 

-ว่าง- 
สัตวแพทย์ 

นายธนกร มูลสาร (แบงค์) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ไข้หวัดนก) 063-0052955 



 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

นายสัตวแพทยพ์ิทักษ์ เผ่าผา (ตุ๋ย) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
089-9462387 

นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษ์เจริญ (แอ๋ว) 
นักวิชาการสัตวบาล 080-6372559 

นายนิติ สุดบอนิจ (หลอด) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 086-2515132 

นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ (เหมียว) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 



นางสาวจตุพร บุญโสม (แป้ง) 
จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตว์แพทย์ 088-7137078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

-ว่าง- 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 

และพัฒนาการปศุสัตว์ 
ข้าราชการ เลขท่ีต าแหน่ง 706 

 

นางสาวไพลิน วงษาเสน (เปิ้ล) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 087-378139 



 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                                

                                                                                                                                       

 

นายนิวัฒน์ ทานะเวช (เอ็ม) 
นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ 091-4688994 

นางสาวณัฐฐิกาณต์ อาทิตย์ (เพ็ญ) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 088-1224624 

ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 

นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร (ปุ๊) 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร อาวุโส 

089-7129009 

นายนพดล ตานุชนม์ (นพ) 
สัตวแพทย์ช านาญงาน 082-1267662 

นายวัชรินทร์ สิทธิแสง (บอย) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 089-9491937 



 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                                                                      
 

ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 

นายบรรลือ กล่ าพูล (หนิง) 
ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม อาวุโส  

099-2021456  

นางสาวภัทรอร มาตขาว (มีม่ี) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 095-6207086 

นายอดูลย์ พันธ์ศรี (ดูล) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 085-7644992 

นายณัฐพล ธรรมใจ (เต้) 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 084-5056365 

-ว่าง- 
เจ้าพนักงานสัตวบาล 



 

  ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 

นายสุพศิน ยงย้อย (เอก) 
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 

เจ้าพนักงานสัตวบาลบาลช านาญงาน 
096-5042649 

-ว่าง- 
ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 

ข้าราชการ เลขท่ีต าแหน่ง 4022 
 

นายเมธัส สุค าภา (เม) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 081-7256778 



  

นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ (นัท) 
 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 085-0881945 

 

0850881945 

 

นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ (จีบ) 
ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อาวุโส 

086-2659795 

ปศุสัตว์อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

นายพงศ์นริศร์ สิทธิบุรี (ปุ๊) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 086-8656550 

** หมายเหตุ : ปฏิบัติงานช่วยที่กลุ่มส่งเสริมฯ และด ารงต าแหน่ง 
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ -ว่าง- 

**-ยังไม่มีงบ-** 
นักวิชาการสัตวบาล 

พนักงานราชการ เลขที่ต าแหน่ง - 



 

  ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 

นายเด่นพงษ์ ไทยลา (เด่น) 
ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล อาวุโส 

087-2449888 

นายเชี่ยวชาญ ค าภู (เชี่ยว) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 086-8695317 

นายประสพชัย  แก้วค าภา (โบ๊ท) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการ 090-9956991 



 

  

นางสาวนิภาพร แสงประจักร (บ๋อม) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม) 091-0613431 

ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 

นางจิราภรณ์ ป้อมสนาม (เจี๊ยบ) 
ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ อาวุโส 

085-6115930 



 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมควร พฤกษชาติ  
ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว อาวุโส 

096-3487326 

ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว 

นายณัฐดนัย จัตุรัส (นัท) 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 091-0766241 

นายภัทรพงศ์  มาตขาว (ดุล) 
เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 081-5528069 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

นายชินกร ศรีเกษตร (ชิน) 
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอ

มหาชนะชัย 

ว่าที่ร้อยตรีอเทพตยา สุวรรณเพชร  (บ๊อบ) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม)  085-4795269 

ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 

นายกันต์กวิน ภัทรานนท์ (ตุน) 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 093-1475777 

-ว่าง- 
ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 

ข้าราชการ เลขท่ีต าแหน่ง 3226 
 



 

 ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 

นายอพิมล ตานุชนม์ (หมู) 
ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา อาวุโส 

089-8447867 

นายอุทัย คุณารักษ์ (เขียว) 
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ผสมเทียม)(089-6288761 

-ว่าง- 
สัตวแพทย์ 

ข้าราชการ เลขท่ีต าแหน่ง 
3207 

 

-ว่าง- 
นายสัตวแพทย์ 

ข้าราชการ เลขท่ีต าแหน่ง 
3233 

 


