
 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ...นายสืบพงษ... นามสกุล...ศุภประเสริฐ... 

ช่ือเลน..........................หมู............................ 

ตําแหนง ...นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ... 

กลุม ...ยุทธศาสตรและสารสนเทศ... 

เบอรโทรศัพทมือถือ...087 672 7518... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน...02 435 5062... 

E-mail หนวยงาน : ...bangkok@doae.go.th… 

E-mail สวนตัว : ...suebpong_1234@homail.com... 

Line ID : ... suebpong1234... 

 

 

                                                     ช่ือ ................นางอภิญญา พรหมมีชัย............ 

              ตําแหนง .......เกษตรกรุงเทพมหานคร............ 

                                                      เบอรโทรศัพทมือถือ.....093 140 8567.......... 

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางนวรัตน  นามสกลุ ไทยเลิศ 

ช่ือเลน ใหม 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 086-617-7265 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 056-476-720 

E-mail หนวยงาน : chainat@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : mai_biot4@hotmail.com 

Line ID : - 

 

 

          ช่ือ นายกิตติชาติ ชาติยานนท 

         ตําแหนง เกษตรจังหวดัชัยนาท 

เบอรโทรศัพทมือถือ 097-920-7930 

  

 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ  รัฐภูมิ  นามสกุล  ศรีอําไพ 

ช่ือเลน  เบนซ 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม  ยทุธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  084-904-3565 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  02-591-4910 

E-mail หนวยงาน :  nonthaburi.doae@gmail.com 

E-mail สวนตัว : junejiro@gmail.com 

Line ID : iiibenz 

 

 

ช่ือ – สกุล นายมาโนช ระรวชรส 

ตําแหนง  รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 081-633-6189 

 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ  นายสกล เคาวสุต  

ช่ือเลน  สกล  

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

กลุม  ยทุธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

เบอรโทรศัพทมือถือ 083-3122455  

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 0-2581-6327 

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

E-mail สวนตัว :  sakonkouwasut01@gmail.com  

Line ID :  0833122455  

 

 

      ช่ือ นายสมเดช  คงกะพันธุ 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดปทุมธานี 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 092-6281820 
  

 

mailto:sakonkouwasut01@gmail.com


 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาววิภาดา  นามสกุล พัฒนาภา 

ช่ือเลน  แน็ก 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  086-3645317 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 035-336344 

E-mail หนวยงาน : ayutthaya09@gmail.com 

E-mail สวนตัว : wipada.pattanapa@hotmail.com 

Line ID : nack-nick2527 

 

 

      ลงช่ือ ............................................................ 

                  (นายเฉลิม อารีย) 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081 4987401 

  

 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุร ี

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ   นางสาวสาวิตรี  นามสกุล พางาม 
ช่ือเลน   หญิง 
ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุม   กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
เบอรโทรศัพทมือถือ 087-8704028 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 036-414031 
E-mail หนวยงาน : lopburi@doae.go.th 
E-mail สวนตัว :  savitreesut_46@hotmail.com 
LINE ID :  YSPA 
 

 

 

ช่ือ..............นายเจริญ พิมพขาล.................................. 

ตําแหนง ....หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต.... 

เบอรโทรศพัทมือถือ.......081-2995900………………...... 

รูปภาพสภุาพ 

(หนา้ชดั) 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ  นางสาวเกษราภรณ   นามสกุล  เข็มขาว 

ช่ือเลน  แอน 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  089-2650732 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  036-230690 

E-mail หนวยงาน : saraburi@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : annkesaraporn@gmail.com 

Line ID :  happyhere16 

 

 

      ช่ือ นายบรรจงศิลป  วุฒิอุทัย 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ  085-1821997  
 



 

 

 

 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุร ี

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายชนัตท นามสกุล ศรีวิเศษ 

ช่ือเลน ยอด 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 09 7238 0909 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 0 3681 3489 

E-mail หนวยงาน : stg2558@hotmail.com 

E-mail สวนตัว : sriwiset_p@hotmail.com 

Line ID : flook1928 

 

 

      ช่ือ นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร            

      ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 08 6319 9032 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวกนกวรรณ นามสกุล เชยชม  

ช่ือเลน.........บุษ............................................. 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 087-505-1911 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 035-611296 

E-mail หนวยงาน : angthong@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : kanokwan.buss@gmail.com 

Line ID : bussbussaya 

 

 

      ช่ือ นางจันทนา  โอสถกระพันธ 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 091-180-6359 

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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