
 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับส่วนกลาง 

 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

---------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 
ชื่อ  นางวิจิตรา     นามสกุล  เชาวะเจริญ   
ชื่อเล่น  ดาว 
ตําแหน่ง  นกัวิชาการเกษตรชํานาญการ 
กอง วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  

กลุ่ม  พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-904-0996    
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน 02-579-9524    
E-mail หน่วยงาน : doaeresearch20@gmail.com 
E-mail ส่วนตัว :  daowijittra@gmail.com 
Line ID : daowijittra 
      ชื่อ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 
               ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
                                                     เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ 081-914-2482  

วันท่ี  28 กมุภาพันธ์ 2562    



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

กรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 

ช่ือ  นางสาวจุฬาภรณ   นามสกุล  นกสกุล 

ช่ือเลน จุ 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 

กอง สงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

เบอรโทรศัพทมือถือ  08 9167 1720 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  0 2955 1512 

E-mail หนวยงาน : agriqua@doae.go.th / pestdiag.doae@gmail.com 

E-mail สวนตัว : julaporn55@hotmail.com 

Line ID : ju0891671720 

 

      ช่ือ นายทวีพงศ  สุวรรณโร 

             ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 08 1309 0080 

  
 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

กองแผนงาน กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ  นายสิทธิกร นามสกุล  ชูเรือง 

ช่ือเลน แหว 

ตําแหนง วิศวกรชลประทาน 

กอง แผนงาน 

สวน แผนงาน 

เบอรโทรศัพทมือถือ 081-691-8565 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 0-2241-5069   

E-mail หนวยงาน : rid_center@yahoo.com 

E-mail สวนตัว : sittikorn26@gmail.com 

Line ID : sittikorn26  

 

      ช่ือ นายอุทัยวุฒิ ชํานาญแกว 

               ตําแหนง ผูอํานวยการสวนแผนงาน 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081-832-8333 
 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ.นายเจษฎา.... นามสกลุ..ชุมชอบ......... 

ช่ือเลน....เบิรด......... 

ตําแหนง ...นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ... 

กลุมสงเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน..สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี.... 

เบอรโทรศัพทมือถือ....094-4970672...................... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.....02-6285269.................... 

E-mail หนวยงาน : ...farmsec@cad.go.th........... 

E-mail สวนตัว : ..b_b2524@hotmail.com........ 

Line ID : ............................................... 

 

 

      ช่ือ ...............(ผูบงัคับบญัชา)................... 

               ตําแหนง ................................................... 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ .................................. 

  
 

 



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

กรมปศุสัตว ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวประเทืองทิพย์ นามสกุล เสือเอก 

ชื่อเล่น  ทิพย์ 

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

กลุ่ม วิจัยและพัฒนาการถา่ยทอดเทคโนโลยี  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-0169568 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2653 4477 

E-mail หน่วยงาน : ext_farmer@dld.go.th  

E-mail ส่วนตัว : ไม่มี 

Line ID : 0890169568 

 

 

      ชื่อ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม 

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

                                                     เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ 081-9719373 



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 

 

 

 

ชื่อ นายฉันทภัค  นามสกุล มาคะสมิต 

ชื่อเล่น ปุ้ม 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กอง แผนงาน 

กลุ่ม ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 063-424-1641 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 0-2579-0923 

E-mail หน่วยงาน : pld_9@ldd.go.th 

E-mail ส่วนตัว : chanthapak@gmail.com  

Line ID : ooseven007 

 

       นางสุมลมาลย์ จงดี 

             ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

       24 ตุลาคม 2562 

รูปสภุาพ  

(หน้าชดั) 

mailto:chanthapak@gmail.com


 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ...นางสาวศิรินทิพย...... นามสกุล....พิลาเดช.... 

ช่ือเลน.....พลอย.................................................... 

ตําแหนง .......นักวิชาการเกษตร............................ 

กลุม ......วิเคราะหการใชประโยชนผลงานวิจัย....... 

เบอรโทรศัพทมือถือ.......087-7594727................. 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.......02-5791306............... 

E-mail หนวยงาน : ........apr.doa@gmail.com.. 

E-mail สวนตัว : .....siri_pila@hotmail.com.. 

Line ID : ............ploy4727............................... 

 

 

    ช่ือ ........นางใหพร กิตตกิุล....... 

             ตําแหนง ...ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหการใชประโยชนผลงานวิจัย 

                                   เบอรโทรศัพท  02-5791306 
 

  



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)   

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 

 

 

 
 
ชื่อ นางสาวธนิดา นามสกุล ม่วงมีธัญพร 
ชื่อเล่น จ๋า 
ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
กอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
กลุ่ม โครงการและกิจกรรมพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086 - 9273660 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน 02 558 0220 
E-mail หน่วยงาน : dof.spkk@gmail.com 
E-mail ส่วนตัว : suthatta1269@gmail.com 

Line ID : jahzzz12 

 
      ชื่อ นายปรีชา พาชื่นใจ 
               ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ                                                 
      เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081 - 3046257 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 
 

รูปสภุาพ  

(หน้าชดั) 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ  นายอัครพนน วัฒนธีรธรรม 

ช่ือเลน  บ๊ิก 

ตําแหนง  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ 

กลุม   พัฒนาเกษตรกรและเครือขายผูนํา/สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

เบอรโทรศัพทมือถือ 089-137-8596 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 02-271-0036 

E-mail หนวยงาน :  alrolearningcentre@gmail.com 

E-mail สวนตัว :  wattanateerathum@gmail.com 

Line ID:  - 

 

       

          ช่ือ     นายวินัย  จะระนิล 

      ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรและเครือขายผูนํา 

                 เบอรโทรศัพทมือถือ 089-861-1335 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายภานุ  ไทยพิทักษ 

ช่ือเลน นุ 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุม ตดิตามและประเมินผล 

เบอรโทรศัพทมือถือ 090-818-8864 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 02-109-5100 ตอ 822, 820 

E-mail หนวยงาน : planbrraa@gmail.com 

E-mail สวนตัว : panu.sprite@gmail.com 

Line ID : Nukung1981 

 

      ช่ือ นางสาวธริษศา  กลอมสมร 

               ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081-847-7941 
 



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 
ชื่อ นายศุภนทั  นามสกุล สุวรรณสุขสําราญ 
ชื่อเล่น ต้ัม 
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่ม โครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09 8591 9252 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน 0 2558 7924 – 6 ต่อ 509 
E-mail หน่วยงาน : qsis_rdp@qsds.go.th 
E-mail ส่วนตัว : tumproduct@hotmail.com 
Line ID : - 
 
 
     ชื่อ นางอัญชลี โพธิ์ดี 
              ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ 
                                            เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 9419 3390 

  
  



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 
ชื่อ นางสาวสุภาวดี  นามสกุล บูระพันธ ์
ชื่อเล่น หนึ่ง 
ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่ม โครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 9790 4644 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน 0 2558 7924 – 6 ต่อ 509 
E-mail หน่วยงาน : qsis_rdp@qsds.go.th 
E-mail ส่วนตัว : i_chi69@hotmail.com 
Line ID : - 
 
 
     ชื่อ นางอัญชลี โพธิ์ดี 
              ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดําริและโครงการพิเศษ 
                                             เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 9419 3390 

  
 

 
 



 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผู้ประสานงาน 

 

ชื่อ  ว่าที่ ร.ต.นัตฐวุฒิ นามสกุล พรมสุวรรณ 

ชื่อเล่น  ก้อง 

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ 

กลุ่ม  ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  092-420-4422 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน  02-579-8232 

E-mail หน่วยงาน :  dcppe@oae.go.th 

E-mail ส่วนตัว :  nattawut.pro2014@gmail.com 

Line ID :  risonante 

 

 

     ชื่อ  นางสาวอุทัยวรรณ  พูลทรัพย์ 

     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร 

     เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-920-9185 
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