
ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับ ช่ือ ที่อยู่ จังหวัด อําเภอ ตําบล Latitude Longitude
1 สํานักงานปศสัตว์เขต 2 ถนนมรงพงษ์ ต หน้าเมือง อ เมือง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง 13 685970815257 101 0691614876971 สานกงานปศุสตวเขต 2 ถนนมรุงพงษ ต.หนาเมอง อ.เมอง ฉะเชงเทรา เมองฉะเชงเทรา หนาเมอง 13.685970815257 101.069161487697



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Lati
1 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 63  ถ.ราษฎร์นิยม  ต.บางพระ  อ.เมืองตราด   จ.ตราด 12.243774
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด ท่ีว่าการอําเภอเมืองตราด เลขท่ี 229 หมู่ท่ี 5 ถนนบ้านล่าง ดอนจวน ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 12.231464
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่ ท่ีว่าการอําเภอคลองใหญ่ ถนนบํารุงสุข ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 11.776285
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแหลมงอบ ท่ีว่าการอําเภอแหลมงอบ หมู่ท่ี 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 12.172609
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาสมิง ทีว่าการอําเภอเขาสมิง เลขท่ี 229 หมู่ท่ี1 ตําบลเขาสมิง จังหวัดตราด 23130 12.353808
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อไร่ ท่ีว่าการอําเภอบ่อไร่ เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ่อพลอย อํา ภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 12.579616 ส น นป ุส วอ ภอบอไร ว รอ ภอบอไร ลข 999 มู 3 บลบอ ลอย อ ภอบอไร จ ว ร 3 0 5 96



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Latitude
1 สํานักงานปศสัตว์อําเภอเขาชะเมา เลขท่ี 105 หม่ 1 ถนนเขาดิน ส่ีแยกพัฒนา ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 12 97557515134991 สานกงานปศุสตวอาเภอเขาชะเมา เลขท 105 หมู 1 ถนนเขาดน สแยกพฒนา ตาบลหวยทบมอญ อาเภอเขาชะเมา จงหวดระยอง 21110 12.9755751513499
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนิคมพัฒนา ท่ีวาการอําเภอนิคมพัฒนา หมู่ 1 ถนน3191 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 12.8318888585101
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านฉาง ท่ีว่าการอําเภอบ้านฉาง หมู่ 5 ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 12.7285266685511
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังจันทร์ ท่ีว่าการอําเภอวังจันทร์ หมู่ 5 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 12.9348606691398
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง เลขท่ี 111 หมู่ 10 ถนนมาบใหญ่ ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 2110 12.7902386297727
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลวกแดง สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง หมู่ 1 ถนนเทศบาล 4 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 12.9724153702471
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านค่าย ท่ีว่าการอําเภอบ้านค่าย หมู่ 1 ถนนอาทิตย์ประดิษฐาน ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 12.7836184576481
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองระยอง เลขท่ี 37 หมู่ 3 ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.6835006335331ุ ู
9 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 12.6834950864293



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Latitude Longitude
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังนํ้าเย็น เลขที่ 1180/2-3 หมู่ 1 ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 13.4877550367446 102.186668053078
2 สํานักงานปศสัตว์อําเภอเขาฉกรรจ์ เลขที่ 26 หม่ 4 ตําบลเขาฉกรรจ์ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 13 6815521147491 102 0807903227792 สานกงานปศุสตวอาเภอเขาฉกรรจ เลขท 26 หมู 4 ตาบลเขาฉกรรจ อาเภอเขาฉกรรจ จงหวดสระแกว 27000 13.6815521147491 102.080790322779
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสระแก้ว เลขที่ 301/5 ถนนสุวรรณศร ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.8151536771481 102.071077324825
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสมบูรณ์ เลขที่ 78 หมู่ 16 ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 13.3582708696535 102.193074479148
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหาด เลขที่ 339/1 หมู่ 5 ตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 13.459396487558 102.300818556759
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัฒนานคร ที่ว่าการอําเภอวัฒนานคร ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 13.7479418942683 102.305723489069
7 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 13.7937971728427 102.033753226983
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกสูง เลขที่ 208/7 หมู่ 8 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120 13.8296326268148 102.599204702344
9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา ที่ว่าการอําเภอตาพระยา ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 14.005800654896 102.805995021866
10 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออรัญประเทศ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 13.7008193033634 102.511778968256



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ

ลําดับ ช่ือ บ้านเลขที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล Latitude Longitude
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ท่ีว่าการอําเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า 13.5691914734217 100.56174407551
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระประแดง ช้ันท่ี 4 ตําบลตลาด สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด 13.6583237851938 100.53371012716
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเมืองสมุทรปราการ ท่ีว่าการอําเภอเมืองสมุทรปราการ ถ.สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากนํ้า 13.6004020518202 100.596974149842
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบ่อ หมู่ท่ี 1 ต.บางบ่อ ถ.รัตนราช สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ 13.5742380339192 100.835513627838

ํ ั ั ์ ํ ี่ ่ ี่5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางเสาธง เลขที 100 หมู่ที 7 ถ.บางนา - ตราด สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 13.5948185729071 100.830163599022
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางพลี 15 หมู่ท่ี 8 ต.บางพลีใหญ่ ถ.เทพารัก สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ 13.6058997789221 100.706085655742
7 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 96/21 หมู่ 3 สํานักงานปศุสัตว์เขต2 สมุทรปราการ พระประแดง สําโรงกลาง 13.6485725094475 100.570494296891



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Latitude Lon
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะจันทร์ ท่ีว่าการอําเภอเกาะจันทร์ ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 13.4171828341944 101.3344
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านบึง ท่ีว่าการอําเภอบ้านบึง ถนนเดชอํานาจ ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 13.3114428468727 101.1123
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง ท่ีว่าการอําเภอบางละมุง ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.9766827710302 100.9138
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีราชา ท่ีว่าการอําเภอศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 13.1748296794238 100.9308
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสัตหีบ ท่ีว่าการอําเภอสัตหีบ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 12.6630005155173 100.9056
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชลบุรี ท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.3618109076415 100.9798
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพานทอง เลขท่ี 74/1 หมู่ 2 ตําบลมาบโป่ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 13.4300372724432 101.1259
8 สํานักงานปศสัตว์อําเภอพนัสนิคม เลขท่ี 22/1 ถนนจารวรรณ ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรี 20140 13 4478697210817 101 17638 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนัสนิคม เลขที 22/1 ถนนจารุวรรณ ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.4478697210817 101.1763
9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ่อทอง ท่ีว่าการอําเภอบ่อทอง ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 13.2785975903595 101.4403
10 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 13.3622207264414 100.9834
11 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองใหญ่ ท่ีว่าการอําเภอหนองใหญ่ ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 21090 13.1565014352562 101.3663



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับ ช่ือ หม่บ้าน Latitudeลาดบ ชอ หมูบาน Latitude
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองปราจีนบุรี ที่ว่าการอําเภอเมืองปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 14.05056
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประจันตคาม ที่ว่าการอําเภอประจันตคาม ถนนหน้าอําเภอ ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 14.064736393453
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านสร้าง ที่ว่าการอําเภอบ้านสร้าง ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จงัหวัดปราจีนบุรี 25150 13.9950255421499
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีมโหสถ ที่ว่าการอําเภอศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 13.882566
5 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 9/33-3 ซ.วัดศรีมงคล, ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี, 14.0584295296896
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกบินทร์บุรี เลขที่ 257 หมู่ 2 ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 13.9464423429834
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาดี ที่ว่าการอําเภอนาดี หมู่ที่ 3 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 14.1102252407991
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีมหาโพธิ ที่ว่าการอําเภอศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.966219



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Latitude Longitude
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนา ท่ีว่าการอําเภอบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 14.266751 101.061373
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพลี ท่ีว่าการอําเภอปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 14.163325 101.268508
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์ ท่ีว่าการอําเภอองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 14.121512 101.003633ุ
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก ท่ีว่าการอําเภอเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.203784 101.217187
5 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 182/85 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร  ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก 14.2123996 101.2009573



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

ลําดับ ชื่อ หมู่บ้าน Latitude
1 สํานักงานปศสัตว์อําเภอเขาคิชกฎ ท่ีว่าการก่ิงอําเภอเขาคิชกฏ ถนนบําราศนราดร ตําบลพลวง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกฏ จังหวัดจันทบรี 22210 12 8042671 สานกงานปศุสตวอาเภอเขาคชกูฎ ทวาการกงอาเภอเขาคชกูฏ ถนนบาราศนราดูร ตาบลพลวง กงอาเภอเขาคชฌกูฏ จงหวดจนทบุร 22210 12.804267
2 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม ท่ีว่าการอําเภอนายายอาม 500 หมู่ท่ี 12 ถนนสุขุมวิท ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 12.770419671827
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทบุรี เลขท่ี 1049/6 ถนนท่าแฉลบ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 12.5912061467361
4 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี 12.5912061467361
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสอยดาว ท่ีว่าการอําเภอสอยดาว 500 หมู่ท่ี 1 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 13.137246
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแก่งหางแมว ท่ีว่าการอําเภอแก่งหางแมว ถนนหนองกวาง-ขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 13.00847
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแหลมสิงห์ ท่ีว่าการอําเภอแหลมสิงห์ หมู่ท่ี 2 ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห์ อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130 12.481563
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมะขาม ท่ีว่าการอําเภอมะขาม 233/37 หมู่ท่ี 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2215 12.685842ุ ู ุ
9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโป่งนํ้าร้อน ท่ีว่าการอําเภอโปร่งนํ้าร้อน หมู่ท่ี 1 ตําบลทับไทร อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140 12.905926
10 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าใหม่ ท่ีว่าการอําเภอท่าใหม่ 70 ถนนราชกิจ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 12.6203773767912
11 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขลุง ท่ีว่าการอําเภอขลุง ถนนเทศบาลสาย 1 อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 12.454569906756



ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับ ช่ือ หมู่บ้าน Latitude Longitude
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าตะเกียบ ที่ว่าการอําเภอท่าตะเกียบ ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 13.4444807385114 101.611138728836
2 สํานักงานปศสัตว์อําเภอบางปะกง ที่ว่าการอําเภอบางปะกง ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 13.5431322818679 100.9937297791042 สานกงานปศุสตวอาเภอบางปะกง ทวาการอาเภอบางปะกง ตาบลทาสะอาน อาเภอบางปะกง จงหวดฉะเชงเทรา 24130 13.5431322818679 100.993729779104
3 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสนามชัยเขต ที่ว่าการอําเภอสนามชัยเขต ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 13.6584884450865 101.439007101852
4 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 43 ถ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง 13.6858432767228 101.069463409651
5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม เลขที่ 156/32 33 หมู่ 4 ตําบลเมืองเก่า อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.7445 101.3468
6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโพธิ์ ที่ว่าการอําเภอบ้านโพธิ์ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 13.5997213618253 101.078198855156
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เลขที่ 95 หมู่13 ตําบลบางตีนเป็ด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.6658472438361 101.101101120038
8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว ที่ว่าการอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 13.847562192163 101.053281488133
9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแปลงยาว ที่ว่าการอําเภอแปลงยาว ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 13.5826 101.2829

ํ ั ั ์ ํ ื่ ี่ ่ ํ ื่ ํ ื่ ํ ื่ ั ั ิ10 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองเข่ือน ที่ว่าการอําเภอคลองเข่ือน ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.7911463851342 101.162707160713
11 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอราชสาส์น ที่ว่าการอําเภอราชสาส์น ตําบลบางคา อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.782232338627 101.281503376955
12 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า ที่ว่าการอําเภอบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 13.728104 101.208026




