
 

 

 

 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี ๑ จังหวัดชัยนาท 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ       นายวินัย        นามสกุล        นาคปาน                 . 

ช่ือเลน                     พัฒน                                       . 

ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ     . 

กลุม     ยุทธศาสตรและสารสนเทศ                               . 

เบอรโทรศัพทมือถือ      ๐๘-๔๖๘๘-๙๙๑๑                    . 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน     ๐๕๖-๔๐๕-๐๐๐                    . 

E-mail หนวยงาน :     cdoae@doae.go.th                   “ 

E-mail สวนตัว :    winn.nakp@gmail.com                  “ 

Line ID :    ๐๘-๔๖๘๘-๙๙๑๑                                   . 

 

      ช่ือ             นายทวี    มาสขาว                                                               

            ตําแหนง    ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๑ จังหวัดชัยนาท    

                      เบอรโทรศัพทมือถือ     ๐๘-๑๙๖๖-๔๙๑๕                                                   

. 

  

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 

mailto:cdoae@doae.go.th
mailto:winn.nakp@gmail.com


 

 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 
---------------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นพรุจ  นามสกุล หินออน 

ช่ือเลน บี  

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ 085-818-1919 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  0-3221-1922 

E-mail หนวยงาน : wdoae@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : ori60@live.com 

Line ID : ori60 

      ช่ือ            (นางปาลลิน พวงมี) 

               ตําแหนง ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

                                                                เบอรโทรศัพท 095 163 9026  

               วันท่ี 15 สิงหาคม 2562   
  

รูปภาพสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี...3...จังหวัด..ระยอง... 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวนคร นามสกุล คมกลา 

ช่ือเลน ยอ 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  08 6759 3151  

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  038-611578 ตอ 13 

E-mail หนวยงาน :  edoae01@gmail.com 

E-mail สวนตัว : k_nakhon09@hotmail.com 

Line ID : : yor12345 

 

      ช่ือ นางอุบล  มากอง 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 086-882 7125 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562  



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี...3...จังหวัด..ระยอง... 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวผกาพันธุ นามสกุล ละมัย 

ช่ือเลน เอ 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  08 8526 4634 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  0 3861 1578 ตอ 13 

E-mail หนวยงาน :  edoae01@gmail.com 

E-mail สวนตัว : Phagapunlamai@gmail.com 

Line ID : : ja-ae2299 

 

 

      ช่ือ นางอุบล  มากอง 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 08 6882 7125 

 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแกน 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ...บันดิษฐ... นามสกุล..........ใสโศก.................... 

ช่ือเลน.......แกว............................ 

ตําแหนง ..นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ.............. 

กลุม ........ยุทธศาสตรและสารสนเทศ........... 

เบอรโทรศัพทมือถือ........081-7171499........... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.......043-261240........... 

E-mail หนวยงาน : .........nedoae@doae.go.th......... 

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

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

 

 

      ช่ือ ...............นายวีระศักดิ์  แกลวกลา............... 

               ตําแหนง ..ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ...080-3511144...... 

  
 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
 กรมสงเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ......นางปุญญิศา........ นามสกุล......ทรัพยเพ่ิม.................. 

ช่ือเลน.........โอ...................................................................... 

ตําแหนง .....นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ........ 

กลุม ...........ยทุธศาสตรและสารสนเทศ........... 

 เบอรโทรศัพทมือถือ.......089-6525298................................................  

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน......074-330260-2................................................ 

E-mail หนวยงาน : ...sdoae@doae.go.th............................................. 

E-mail สวนตัว : ....sphunyisa@yahoo.com.........................................  

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

 

 

ช่ือ ......นายสุพิท.....จิตรภักดี.......(ผูบังคับบัญชา)..............  

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

เบอรโทรศัพทมือถือ ....063-2287355...................  

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 

mailto:....sphunyisa@yahoo.com


ภาพถาย 
ผูประสานงาน 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม 
-------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ.........นางสาวปานศิริ....... นามสกุล........นิบุญธรรม......... 

ช่ือเลน..............ตาย................................................................ 

ตําแหนง.........นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานายการ........ 

กลุม.........ยุทธศาสตรและสารสนเทศ..................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ...............085-9177915......................... 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน...........053-908666.......................... 

E-mail หนวยงาน : .........ndoae@doae.go.th.................. 

E-mail สวนตัว : ..............cooni616263@gmail.com...... 

LINE ID : ……………………61626264………………………………… 

ช่ือ  นางเขมวรรณ  ดวงจันทร  
ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จ.เชียงใหม 
เบอรโทรศัพทมือถือ  089-191-2144        
วันท่ี 20  มิถุนายน  2561. 
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