ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ลําดับ
ชื่อ
บ้านเลขที่
ที่อยู่
เขต
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล รหัสไปรษณีย์
Latitude
Longitude
1 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 63/1 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 84000
9.119074731554 99.3088794605497

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งตะโก
นป ุสัตวอ
ว์อําเภอละแม
เภอล แม
สํสานันกงานปศุ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหลังสวน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะทิว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแซะ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพะโต๊ะ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร

หมู่บ้าน
ที่ว่าการอําเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
ทีว่ ่าการอํ
รอาเภอละแม
เภอล แม ต.ละแม
.ล แม อ.ล
อ.ละแม
แม
ศูนย์ราชการอําเภอหลังสวน ถ.ประชาราษฎร์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
ที่ว่าการอําเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว
ที่ว่าการอําเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
197 ม.1 อ.เมือง ต.นาชะอัง
ที่ว่าการอําเภอสวี ต.สวี อ.สวี
ที่ว่าการอําเภอพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะอ.พะโต๊ะ
ศาลากลางเก่า ซ.ดํารงสุจริต สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร

Latitude
10.1105509572429
9.76496296171423
9. 6 96 96
3
9.94733666937199
10.7080104978716
10.6647815962918
10.5228716096736
10.253
9.7908817669061
10.4928048931068

Longitude
99.0826222541714
99.0827417642552
99.08
6 55
99.0769082386175
99.3185023161892
99.1723327848647
99.1930521028445
99.0945
98.7768866739828
99.1794149489469

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อ
สํสานกงานปศุ
านักงานปศสัสตตวอาเภอเมองภู
ว์อําเภอเมืองภเก็
เกตต
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะทู้
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอถลาง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

หมู่บ้าน
ทีทวาการอาเภอเมองภู
่ว่าการอําเภอเมืองภเก็
เกตต 267 ถนนแมหลวน
ถนนแม่หลวน ตาบลตลาดเหนอ
ตําบลตลาดเหนือ อาเภอเมองภู
อําเภอเมืองภเก็
เกตต จัจงหวดภู
งหวัดภเก็
เกตต 83000
เลขที่ 51/16 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลกระทู้ อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอถลาง ตําบลเทพกษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
15/6 ถ.อําเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Latitude
77.8895050596916
8895050596916
7.90936432730945
8.03215101211318
7.88818457391365

Longitu
98.38523829
98
38523829
98.33323612
98.33373701
98.40243718

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลํลาดบ
าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ
ชอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชัยบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะสมุย
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาขุน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเคียนซา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุนพิน
สําํ นักั งานปศุ
ป สัตว์์อําเภอพระแสง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเวียงสระ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนาเดิม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าฉาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าชนะ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวิภาวดี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกาญจนดิษฐ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนสัก
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไชยา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคีรีรัฐนิคม

หม่บ้าานน
หมู
ถนนดอนนก (ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอชัยบุรี หมู่ 1 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ว่าการอําเภอเกาะพะงัน ตําบลเกาะพะงันอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
ที่ว่าการอําเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
ที่ว่าการอําเภอบ้านตาขุน อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
ที่ว่าการอําเภอเคียนซา หมู่ที่ 1 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
ที่ว่าการอําเภอพุนพิน ถนนจุลจอมเกล้า ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ทีี่ว่าการอําํ เภอพระแสง เลขทีี่ 132 หมู่ที่ 1 ตําํ บลอิิปนั อําํ เภอพระแสง จังั หวััดสุราษฎร์์ธานีี 84210
ที่ว่าการอําเภอเวียงสระ หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
ที่ว่าการอําเภอบ้านนาเดิม อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
ที่ว่าการอําเภอท่าฉาง หมู่ที่ 2 ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
ที่ว่าการอําเภอพนม หมู่ที่ 1 ตําบลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ที่ว่าการอําเภอท่าชนะ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
ที่ว่าการอําเภอวิภาวดี หมู่ที่ 4 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
ที่ว่าการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เลขที่ 170 ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ที่ว่าการอําเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ท่ี 1 ตําบลกระแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
ที่ว่าการอําเภอดอนสัก หมู่ที่ 5 ถนนบ้านใน-ขนอม ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
ที่ว่าการอําเภอไชยา ถนนรักษ์นรกิจ ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ที่ว่าการอําเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ถนนขุนคีรี ตําบลท่าขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

Latitude
9.131532218207
8.463663
9.719957
9.5366218
8.904004
8.8409726
9.110757
8.5687019
8 5687019
8.630059513129
8.884426382327
9.2823464
8.8567502
9.57233
9.239004
9.140239765737
9.165646
9.315437825144
9.386400222408
9.031107

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ลํลาดบ
าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
ชอ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหาดสําราญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอรัษฎา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังวิเศษ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยยอด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิเกา
สํานักงานปศุุสัตว์อําเภอกันตัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปะเหลียน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอย่านตาขาว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตรัง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

หม่บาน
หมู
้าน
ที่ว่าการอําเภอหาดสําราญ หมู่ 9 ถนนบ้านนา-หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 92120
ที่ว่าการอําเภอรัษฎา ถนนเทศารัษฎา ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
ที่ว่าการอําเภอนาโยง 65 ถนนเทศบาล11 ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
ที่ว่าการอําเภอวังวิเศษ 197 หมู่ 7 ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
ที่ว่าการอําเภอห้วยยอด ถนนเพชรเกษม ตําบลห้วยยอด อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
ที่ว่าการอําเภอสิเกา ถนนตรัง-สิเกา ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เลขที่ 2 ซอย 1 ถนนเขื่อนเพชร ตําบลกันตัง จังหวัดตรัง 92110
ที่ว่าการอําเภอปะเหลียน หมู่ 1 ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
ที่ว่าการอําเภอย่านตาขาว ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
เลขที่ 20/34 ถนนท่ากลาง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
20/32 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง

Latitude
7.2498178683037
7.9882414623113
7.5642077421623
7.7402782528587
7.7730609042261
7.5857156891684
7.4377280127274
7.1726531425084
7.4053713366053
7.5587902302204
7.5586345440649

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภออ่าวลึก
สําํ นักั งานปศุสัตว์อ์ ําเภอเหนือื คลอง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทับ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลายพระยา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองท่อม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาพนม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะลันตา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบี่

หมู่บ้าน
196/1 หมู่ 7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่
ที่ว่าการอําเภออ่าวลึก ถนนควนขนมจีน-มะรุ่ย หมู่ 2 ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
ที่วี ่าการอํําเภอเหนืือคลอง 9 หมู่ที่ 2 ตําํ บลเหนือื คลอง อําํ เภอเหนือื คลอง จัังหวััดกระบี่ี 81130
ที่ว่าการอําเภอลําทับ หมู่ 5 ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 81120
ที่ว่าการอําเภอปลายพระยา ถนนสายอ่าวลึก-พระแสง ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
ที่ว่าการอําเภอคลองท่อม หมู่ที่ 9 ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
ที่ว่าการอําเภอเขาพนม ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี หมู่ 7 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81130
ที่ว่าการอําเภอเกาะลันตา หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะลันตาน้อย อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
ที่ว่าการอําเภอเมืองกระบี่ 212 ถนนอุตรกิจ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

Latitude
8.0537121
8.37792909026088
8.07449832463908
8.07224570259845
8.53281527671462
7.9540481014076
8.26469125573489
7.65568967260728
8.06170379056593

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ
สําํ นักั งานปศุสัตว์์อําเภอบางขััน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอร่อนพิบูลย์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอวด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิปูน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอถ้ําพรรณรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งสง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระพรหม
สํานักงานปศุสัตว์์อําเภอทุ่งใหญ่
ใ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมคีรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอฉวาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขนอม
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสกา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวไทร
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสิชล
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพนัง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาบอน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนบพิตํา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าศาลา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอช้างกลาง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจุฬาภรณ์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน
ที่วี ่าการอําํ เภอบางขันั หมู่ท่ี 1 ถนนบ่อ่ ล้อ้ -ลําํ ทับั ตําํ บลบ้า้ นลําํ นาว อําํ เภอบางขันั จังั หวัดั นครศรีธี รรมราช 80360
ที่ว่าการอําเภอร่อนพิบูลย์หมู่ที่ 12 ถ.ทุ่งสง นครศรีฯ ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ที่ว่าการอําเภอชะอวด 181 หมู่ที่ 8 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
ที่ว่าการอําเภอพิปูน 109 หมู่ที่ 1 ถนนพิปูน-จันดี ตําบลพิปูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เลขที่ 339 ที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สงขลา ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอําเภอถ้ําพรรณรา หมู่ที่ 2 ถนนถ้ําพรรณรา-ทานพอ ตําบลถ้ําพรรณา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
ตลาดกลางโค-กระบือ หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอําเภอพระพรหม หมู่ที่ 7 ถนนนาพรุ-ลานสกา ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอําเภอทุ่งใหญ่
ใ อําเภอทุ่งใหญ่
ใ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ว่าการอําเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ถนนนคร-นบพิตํา ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
ที่ว่าการอําเภอฉวาง หมู่ที่ 1 ถนนภักดีราษฎร์ ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
ที่ว่าการอําเภอขนอม หมู่ที่ 3 ถนนอัครวิถี ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ที่ว่าการอําเภอลานสกา หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
ที่ว่าการอําเภอขนอม หมู่ที่ 1 ถนนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
ถนนสิชล-สุราษฎร์ ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรมราช 80120
ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมคาย ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ถนนชายทะเล ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช 802140
ที่ว่าการอําเภอนาบอน 145 หมู่ที่ 2 ถนน นาบอน ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
ที่ว่าการอําเภอนบพิตํา ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ที่ว่าการอําเภอท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
203 อาคารสํานักงานเกษตรอําเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนเชียรใหญ่-บ่อล้อ ตําบลท้องลําเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ที่ว่าการอําเภอช้างกลาง หมู่ที่ 2 ถนนนคร-จันดี ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
ที่ว่าการอําเภอจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 4 ถนนปลายนา-ควนแบก ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

7.96
8.17
7.96
8.56
8.17
8.42
8.15
8.33
8.29
8.52
8.42
9.20
8.37
8.04
9.00
8.48
8.35
8.26
8.71
8.66
8.14
8.37
8.07
8.39

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนขนุน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะโหมด
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีบรรพต
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีนครินทร์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพัทลุง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปากพะยูน
สํานักงานปศสั
งานปศุสัตว์อําเภอบางแก้ว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขาชัยสน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าบอน
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกงหรา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอป่าพะยอม

หมู่บ้าน
ถนนไชยบุรี ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ที่ว่าการอําเภอควนขนุน ตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
ที่ว่าการอําเภอตะโหมด ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
ที่ว่าการอําเภอศรีบรรพต หมู่ 9 ตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190
ที่ว่าการอําเภอศรีนครินทร์ หมู่ 10 ตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
ที่ว่าการอําเภอเมืองพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ที่ว่าการอําเภอปากพะยูน หมู่ 3 ตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
ทีว่ าการอํ
่าการอําเภอบางแก้ว หม่
หมู 6 ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุลงง 93140
ที่ว่าการอําเภอเขาชัยสน หมู่ 3 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
ที่ว่าการอําเภอป่าบอน หมู่ที่ 6 ตําบลวังใหม่ อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
ที่ว่าการอําเภอกงหรา ตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
ที่ว่าการอําเภอป่าพะยอม ตําบลป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

Latitude
7.61789763470429
7.73527852182948
7.4232664215368
7.72124380532847
7.57040541558377
7.61932818463511
7.34214349162782
7 42957179251006
7.42957179251006
7.46140723516163
7.27009079611576
7.4029757414419
7.85513022224779

Longitude
100.072642458527
100.009964286456
100.044719483834
99.8827208640197
99.9435521169526
100.072582865045
100.317278505047
100 177816874018
100.177816874018
100.13330120932
100.169952698955
99.949933420365
99.9486268025951

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทับปุด
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกะปง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเกาะยาว
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคุระบุรี
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะกั่วทุ่ง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท้ายเหมือง
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตะกั่วป่า
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองพังงา

หมู่บ้าน
ที่ว่าการอําเภอทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ที่ว่าการอําเภอกะปง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
ที่ว่าการอําเภอเกาะยาว อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
ที่ว่าการอําเภอคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
ที่ว่าการอําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ที่ว่าการอําเภอท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
ที่ว่าการอําเภอตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

Latitude
8.51456093274609
8.45378849299576
8.64668750012478
8.13409059321287
9.26011868723139
8.40821331844282
8.43988405610855
8.8452260826
8.44738039208013

Longitude
98.6343307563019
98.5313100718277
98.469476703927
98.6053280270898
98.4381257612821
98.4148740711068
98.2768992095498
98.3603828021
98.528952952072

ข้อมูลพิกัดหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองระนอง
สํานักงานปศสัสตวอาเภอกะเปอร
สานกงานปศุ
ตว์อําเภอกะเปอร์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุขสําราญ
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอละอุ่น
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระบุรี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง

หมู่บ้าน
เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
เลขที่ 186 หมู
เลขท
หม่ที่ 1 ตาบลกะเปอร
ตําบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร
อําเภอกะเปอร์ จัจงหวดระนอง
งหวัดระนอง 85120
ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120
ที่ว่าการอําเภอละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
ที่ว่าการอําเภอกระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

Latitude
9.95661892690108
9.62233377998863
9.43688308543934
10.1221051129797
10.3826673086916
9.96813500567279

Longitude
98.6378264318769
98.624209676837
98.4969993245171
98.7705595696209
98.8388357041031
98.6391998755477

