
 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนางสาวคณางค นามสกุล  สมผล 

ช่ือเลน ปก 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 096-871-5641 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 039-322-180 ตอ 20 

E-mail หนวยงาน : Chanthaburi@doae.ho.th 

E-mail สวนตัว : Kanang_14@hotmail.com 

Line ID : mapick14 

 

      ช่ือ นางปทมา นามวงษ 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 098-256-1653 

      วันที่ 31 ตุลาคม 2562 



 
 

 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 
ช่ือ นายมนตรี สองแสงจันทร 

ช่ือเลน ตน 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0971047169 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 038511635 

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

E-mail สวนตัว : songseangjan@hotmail.com 

Line ID : bigbuff9794 

 

 

      ช่ือ นายพัฒนศักดิ์ พวงสมบัต ิ

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรลารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 0814452574 

วันที่ 22 สงิหาคม 2562     



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุร ี

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวพัทธนันท นามสกุล ระวังทรัพย 

ช่ือเลน ออม 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0817896732 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 038277899 

E-mail หนวยงาน : kasetchon@outlook.co.th 

E-mail สวนตัว : aomie.2012@gmail.com 

Line ID : patty_aom 

 

      ช่ือ นายจําลอง พุฒซอน 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดชลบุรี 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 0922460442 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2562  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด ตราด 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวนภาวรรณ นามสกุล  โตสต ิ

ช่ือเลน  ไวท 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ 087-1500148 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 039-511008 

E-mail หนวยงาน : .trat@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : sriwhite@hotmail.com 

Line ID : sriwhite 

 

 

      ช่ือ วินัย  ขยันยิ่ง 

               ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 092-7174474 

  

 



 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายศุภเนตร นามสกุล พิศาลกุล 

ช่ือเลน ปอม 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 08-9927-5778 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 0-3731-1289 

E-mail หนวยงาน : ict_nayok02@hotmail.co.th 

E-mail สวนตัว : haccp_p@hotmail.com 

Line ID : pomlmp 

 

 

      ช่ือ นายพิชัย วงษบัวงาม 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดนครนายก 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 09-2247-2629 



 

 

 

 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

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

 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชัยณรงค  นามสกุล  ทิพยพรม 

ชื่อเลน  ชัย 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม  ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  081-7561062 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  037-217874 

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

E-mail สวนตัว : Chainarong1062@gmail.com 

Line ID : 081-7561062 

ชื่อ  นายยศพนธ  ทัพพระจันทร 

ตําแหนง  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

เบอรโทรศัพทมือถือ  081-8630446 

http://www.research.doae.go.th/ALC/LOGO/LOGO%20%C3%88%C2%BE%C2%A1.eps


 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
---------------------------------------------------------- 

 

หน่วยงาน  :       ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง    .  

รายละเอียดผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชื่อ        นำงสำวกรแก้ว       .   นามสกุล        สุภำภรณ์        . 
ชื่อเล่น           ตุ่น            . 
ต าแหน่ง         นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร           . 
กลุ่ม           ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ                  . 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ       080-4756575                         . 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน         038-613699                      . 
E-mail หน่วยงาน :      rayong@doae.go.th                      .                    
E-mail ส่วนตัว :         kornkaew.ks@gmail.com              . 
LINE ID :            ไม่มี               . 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ....................................................................... 
( นายนิพนธ์  สุขสะอาด ) 

ต าแหน่ง      เกษตรจังหวัดระยอง     . 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ     084-6992785     . 

 

mailto:rayong@doae.go.th


 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด...สมุทรปราการ... 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ.....นางสาวชมพูนุท......... นามสกุล......กิจแกว............. 

ช่ือเลน........นทุ.................................................................. 

ตําแหนง .....นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ........ 

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

เบอรโทรศัพทมือถือ.......081-8543478............................. 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.....02-3892344............................. 

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

E-mail สวนตัว : .....kijkaew_9@hotmail.com............. 

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

 

 

      ช่ือ......นายอัครภูมิ สมแสง........................ 

               ตําแหนง ....เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ.... 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ....081-9488557....... 

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 



 

 
 
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
---------------------------------------------------------- 

รายละเอียดผู้ประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวณัฏฐิยา  วุฒิ 
ชื่อเล่น  เหมียว 
ตำแหนง่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-783-1288 
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 037-258-042 
E-mail หน่วยงาน : sakaeo.doae@gmail.com 
E-mail ส่วนตัว : lab_nattiya@hotmail.com 
Line ID : meaw.nattiya 
 
 
      ชื่อ นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                                                     เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ 089-250-4398 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
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