
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ  นายภาคภูม ิ นามสกุล  กมลเลิศ 

ช่ือเลน  ออฟ 

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม  ยทุธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  096-9961765, 084-4294542 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  043 811 714 

E-mail หนวยงาน : kalasin@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : offtunaggie@gmail.com 

Line ID : offtun1977 

ช่ือ นางสาวอรนุช  เกษสัญชัย 

ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

        เบอรโทรศัพทมือถือ 089-8098603 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ  วาท่ีรอยตรีหญิง ยุภารัตน   นามสกุล   พนมพรม    

ช่ือเลน    Bee         

ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   

กลุม    ยุทธศาสตรและสารสนเทศ     

เบอรโทรศัพทมือถือ  087 - 7677816    

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน   0 4324 6753    

E-mail หนวยงาน :   khonkaen03@doae.go.th   

E-mail สวนตัว :   smalldog_bee@hotmail.com  

Line ID :   smalldog_bee      

 

      ช่ือ    นายไพฑูรย  ศรีชวย     

               ตําแหนง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ  081 - 0511207   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ วาท่ีรอยตรีภัครชานนท นามสกุล สายแกว  
ช่ือเลน ออฟ 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 
เบอรโทรศัพทมือถือ 090 9288282 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 042 511 215 
E-mail หนวยงาน : nakhonphanom.doae.go.th 
E-mail สวนตัว : phakkharachanon@gmail.com 
LINE ID : Off_anfield 
 ช่ือ นายวินัย คงยืน  
 ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
           หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 094 2586677                            
 วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 
  ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (เกษตรจังหวัด /ผอ.สสก. /หน.กลุม)   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ นางสาวศิรานุพร   นามสกุล กิ่งคํา 

ช่ือเลน พร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ 084 922 9253 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 042 490 838 

E-mail หนวยงาน : kasetbk772@gmail.com 

E-mail สวนตัว : siranupon97@hotmail.com 

Line ID : - 

    ช่ือ นายประจัญ  ขันพิมล 

ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวเกษศิรินทร  นามสกุล กล่ินวิชัย 

ช่ือเลน แอร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ 084-743-4247 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 04-377-7137 

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

E-mail สวนตัว : ketsirin.air@gmail.com 

Line ID : air_ketsirin 

 

 

      ช่ือ นายธีระพงศ ฤทธิโชติ 

               ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 084-603-4898 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ...นางเขมิกา..... นามสกุล........แปนออย....................... 

ช่ือเลน..........แจว............................................................... 

ตําแหนง ......นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ........... 

กลุม .............สงเสริมและพัฒนาการผลติ.............................. 

เบอรโทรศัพทมือถือ...........0812639319.......................... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.......042613034............................. 

E-mail หนวยงาน : .....mukdahan_doae@hotmail.com... 

E-mail สวนตัว : ......j77_pan@hotmail.com................ 

Line ID : ..................khemika77……………................... 

 

      ช่ือ ........นายวันชัย  ประยงคหอม................. 

               ตําแหนง ........เกษตรจังหวัดมุกดาหาร....... 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ......0817498757...... 

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอด็ 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ นางระวีวรรณ    นามสกุล  ศรีรับขวา 

ช่ือเลน  ออย 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ  093 3277909 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 043569004 ตอ 106 

E-mail หนวยงาน : roiet@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : Raweewan_s@hotmail.com 

Line ID : raweewan.2511 

 

 

      ช่ือ นายประยงค  ภูดินทราย 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 088 498 5499 

 

 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ภาพถาย 
ผูประสานงาน 

 
 

ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 

-------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ    นายศราวุฒิ   นามสกุล   เกลี้ยงพรอม 
ช่ือเลน  บอล 
ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม  สงเสริมและพัฒนาการผลิต 
เบอรโทรศัพทมือถือ   09-8584-1523 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  0-4281-3103, 04281-1643 
E-mail หนวยงาน : loei@doae.go.th 
E-mail สวนตัว :  farmerthai@gmail.com 
LINE ID :  sara_bb1522 

 
 
        
 
 
 ช่ือ   นางอาฒยา   พลซา 
 ตําแหนง   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
  เบอรโทรศัพทมือถือ   08-1975-1582 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับเขต/จังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
-------------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ นางสาวจุรีรัตน  ภาวงศ 
ชื่อเลน นุม 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
เบอรโทรศัพทมือถือ 087 229 2365 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 042 733482 
E-mail หนวยงาน : Sakonnakhon@doae.go.th 
E-mail สวนตัว : noomeenaka@hotmail.com 
LINE ID : noomee47000 
        ชื่อ นายณัฎฐกิตติ์  ของทิพย 
    ตําแหนง เกษตรจังหวัดสกลนคร 
            เบอรโทรศัพทมือถือ 063 275 0007 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด..หนองคาย 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ.นางพรรณี. นามสกุล...พิมพพรรณ....... 

ช่ือเลน.....บอม..................................... 

ตําแหนง ......นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ..... 

กลุม .......สงเสริมและพัฒนาการผลิต............ 

เบอรโทรศัพทมือถือ....0842626551.......... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน......042411562................ 

E-mail หนวยงาน : ......pdgnk54@gmail.com............... 

E-mail สวนตัว : .....bombam.phimphan@gmail.com.................... 

Line ID : ......bombam.phimphan 

 

              ช่ือ .....วาที่รอยตรีบุญวัฒน  สุริยะวงษ...... 

                       ตําแหนง ....หวัหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต........ 

                                              เบอรโทรศัพทมือถือ ..081-8727791......... 

 วันที่ .....20  สิงหาคม  2562........      
  

 

รูปภาพสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภ ู

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายสุพรรณ  นามสกุล บุตรดวง 

ช่ือเลน แกะ 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม สงเสริมและพัฒนาการผลิต 

เบอรโทรศัพทมือถือ 088-548-5419 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 042-316756 

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

E-mail สวนตัว :Suphanclub@hotmail.com 

Line ID : 088-548-5419 

 

      ช่ือ นายสุชาติ มาล ี

               ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081-369-3918 

  
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ภาพถาย 
ผูประสานงาน 

 
แบบแจงรายช่ือผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.)ระดับเขต/จังหวัด 

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

หนวยงาน....สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี........ 
 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ..น.ส.ปรียาภรณ..............  นามสกุล...........ธัญญเชียงพิณ........................ 
ช่ือเลน...แตง..................................................................................... 
ตําแหนง...นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ........................ 
กลุม.....สงเสริมและพัฒนาการผลิต................................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ........088-3384690.................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน...042-244866 ตอ 18........................................ 
E-mail หนวยงาน : .. productudon@gmail.com................. 
E-mail สวนตัว : ..tangtunya@gmail.com.......................... 
LINE ID : …0883384690..............……………………………………… 
 
 
        
 
 
 ช่ือ................นายธง  ชางรักษา............................................ 
 ตําแหนง...หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต........... 
 เบอรโทรศัพทมือถือ...089-5729893.......................... 
 วันท่ี...15 สิงหาคม 2562............................................... 
 ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (เกษตรจงัหวัด /ผอ.สสก. /หน.กลุม) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

สํานักงานเกษตรจังหวัด....ชัยภูมิ......................... 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ...นางสาวศศิวิมล................. นามสกุล.....มากมลู........ 

ช่ือเลน.........กอย...................................................................... 

ตําแหนง ......นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร...... 

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

เบอรโทรศัพทมือถือ......063-1656324 และ 094-6399541............ 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.....044-124668............... 

E-mail หนวยงาน : ........-............. 

E-mail สวนตัว : .........sasivimol6324@gmail.com........... 

Line ID : .......sasivimol6324..................................................... 

 

 

      ช่ือ .....นางสาวนิกร สมมุง................... 

               ตําแหนง  หัวหนากลุมยทุธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ...089-846-7748..... 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายจารพัฒน นามสกุล ไตรพัฒนจันทร 

ช่ือเลน จอน 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 063-3255635 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 044-465216 

E-mail หนวยงาน : it.kasetkhorat@gmail.com 

E-mail สวนตัว : jornfarmer2014@gmail.com 

Line ID : bigjorn007 

 

 

      ช่ือ นายกังสดาล สวสัดิ์ชัย 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถอื 089-8445648 

  

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ  นายเดือน    นามสกลุ  มหาสาร  

ช่ือเลน  เดือน  

ตําแหนง    นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

กลุม   ยทุธศาสตรและสารสนเทศ  

เบอรโทรศัพทมือถือ 08 1073 7257  

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 044 611116  

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

E-mail สวนตัว :  duencan@outlook.com  

Line ID :  speed299  

 

 

      ช่ือ นายดํารง  ปลั่งกลาง 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 081-7257982 

วันที่  15  สิงหาคม 2562 
 

รูปสภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 

ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

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

รายละเอียดผู้ประสานงาน 

ช่ือ..นางสาวมะลิวรรณ  นามสกุล ...จุรุทา...

ช่ือเล่น....นู๋หนุ่ย.... 

ต าแหน่ง ....นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ... 

กลุ่ม ....กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ....086-8705984.... 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน...045-773020... 

E-mail หน่วยงาน : ....yasothon@doae.go.th..... 

E-mail ส่วนตัว : .....maliwan_juruta@hotmail.com...... 

Line ID : ....0868705984.... 

ช่ือ ....นายนพดล  ผุดผ่อง.... 

ต าแหน่ง ....หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ....095-5084414... 

รูปสภุาพ 

(หน้าชดั)
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดศรีสะเกษ 

----------------------------------------------------------------- 
รายละเอียดผูประสานงาน 

 
 
ช่ือ   นายอนุวัฒน คําลาน 
ช่ือเลน   หมู 
ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

เบอรโทรศัพทมือถือ  088-581-8717 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน  04-561-6829 
E-mail หนวยงาน :  sisaket@doae.go.th 
E-mail สวนตัว :  moo_ct@hotmail.com 
Linn ID :   0885818717 
 
      ช่ือ   นายธนดล วงษขันธ 
      ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
         สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
      เบอรโทรศัพทมือถือ 085-497-6148 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ นางสาวณัฐกาญจน นามสกุล ศรีพิลา 

ช่ือเลน หลิว (Liew) 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 092-8614559 

เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 044-516070 

E-mail หนวยงาน : surin@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : narisara.sripira@hotmail.com 

Line ID : lew2524 

      นางกรรณิการ  พลบูรณศรี 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                            เบอรโทรศัพทมือถือ 086-5823139 

นายวันรบ เฮประโคน 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดสุรินทร 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 089-2801229 
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แบบแจงรายช่ือผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับเขต/จังหวัด 

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

หนวยงาน...สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี... 
 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ช่ือ......นางรัชนีกร.................................นามสกุล.........พบบุญ............... 
ช่ือเลน......เจี๊ยบ...................................................................................... 
ตําแหนง....นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ........................... 
กลุม............ยุทธศาสตรและสารสนเทศ............................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ...083-2642569........................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน......045- 311052....................................... 
E-mail หนวยงาน : .........ubonratchathani@doae.go.th............... 
E-mail สวนตัว : ...............ratcha_k@hotmail.com.......... 
LINE ID : …………mm123dd…………………………………………… 
 
 
       
 ลงช่ือ.........ประวีณ   เขียวขํา.........   
        (นายประวีณ  เขียวขํา) 
                                        ตําแหนง......รักษาราชการในตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ....081-9994208                             
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 
-------------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 
ช่ือ......นายกิตติพงษ...............................................  นามสกุล.........พิมพวงศ............... 
ช่ือเลน......ตั้ม....................................................................................... 
ตําแหนง....นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ........................... 
กลุม............สงเสริมและพัฒนาการผลิต............................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ...090-2522215............................................ 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน......045-511114....................................... 
E-mail หนวยงาน : ..........amnatcharoen@doae.go.th............... 
E-mail สวนตัว : ...............tata167-0tum@hotmail.com.......... 
LINE ID : …………088-5601556…………………………………………… 
       
 
 
 ช่ือ....นายสําพรต  จันทรหอม   
 ตําแหนง......เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ.... 
 เบอรโทรศัพทมือถือ....081-9999793                             
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