
ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ นายญันยงค   นามสกุล ปลองออน 

ช่ือเลน บาว 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 089-9760558 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 075-218382 

E-mail หนวยงาน : trang@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : yanyong3845@gmail.com 

Line ID : 3845303 

 ช่ือ นายมานพ  แกวอัมพร 

ตําแหนง เกษตรจังหวัดตรัง 

              เบอรโทรศัพทมือถือ 081-9585464 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัด.......นราธิวาส................ 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ....นางสุทธิวรรณ....... นามสกุล......จํารัสศรี................. 

ช่ือเลน........ออฟ............................................................... 

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

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

เบอรโทรศัพทมือถือ.............087-2981001...................... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน........073-532218......................... 

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

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

Line ID : ................aoffy272…...................................... 

 

      ช่ือ .....นางลัดดาวัลย  จันทิตย.................. 

               ตําแหนง ....หวัหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ.... 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ .......093-6427779....... 

วันที่ ......15 พฤศจิกายน 2562...........     
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ นายนราศักดิ์   นามสกุล ชุมแกว 

ช่ือเลน ปาลม 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0892944941 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 073348851 

E-mail หนวยงาน : pattani@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : palmy_dc@hotmail.com 

Line ID : - 

    ช่ือ นายจารึก  ยอดนุย 

ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0896544318 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

ช่ือ นางสาวเตือนจิต นามสกุล วิสุทธิสรรพ 

ช่ือเลน เตือน 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0811717803 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 074615690 

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

E-mail สวนตัว : tuanjit7803@gmail.com 

Line ID : 0811717803 

ช่ือ นายสมคิด รัตนวงศ 

ตําแหนง เกษตรจังหวัดพัทลุง 

        เบอรโทรศัพทมือถือ 0630788855 

รูปสภุาพ 

(หนา้ชดั)
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ  นางสาวชญาภา   นามสกุล  นวลรัตน 

ช่ือเลน  จูน 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 088 783 7346 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 074 322266 

E-mail หนวยงาน : songkhla@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : june.chad@hotmail.com 

Line ID : 088 783 7346 

 

 

      ช่ือ นายประสงค  พีรธรากุล 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดสงขลา 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 082 439 2220  
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ  นายอับดุลญาลีล  นามสกุล  บูระพา   

ช่ือเลน  ล ี  

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

กลุม  ยุทธศาสตรและสารสนเทศ   

เบอรโทรศัพทมือถือ  08 4854 6561   

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน  0 7322 8846   

E-mail หนวยงาน :  yala03@doae.go.th   

E-mail สวนตัว :  abuyalylah@gmail.com   

Line ID :  abuyalylah   

 

 

 

      ช่ือ  นายจํานงค เพชรอนันต   

      ตําแหนง  เกษตรจังหวัดยะลา   

      เบอรโทรศัพทมือถือ  08 9879 3707   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

สํานักงานเกษตรจังหวัดสตลู 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

ช่ือ   นายกฤษฎา   นามสกุล    หลักเมือง   

ช่ือเลน   มีน   

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    

กลุม    ยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล  

เบอรโทรศัพทมือถือ     09 7354 6646     

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน     074 711 106      

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

E-mail สวนตัว :   lakmuang.k@gmail.com    

Line ID :    Meansada      

 

      ช่ือ                    นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน   

               ตําแหนง   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ        09 7345 0400   
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

ช่ือ...นางสาวทิพวรรณ... นามสกุล...เทพบุรี... 

ช่ือเลน...แจ... 

ตําแหนง ...นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ... 

กลุม ...ยุทธศาสตรและสารสนเทศ... 

เบอรโทรศัพทมือถือ...098-0175644... 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน...075-611649... 

E-mail หนวยงาน : ...krabi.doae01@gmail.com... 

E-mail สวนตัว : ...nujaethipphawan88@gmail.com... 

Line ID : ...jaekanka... 

 

 

      ช่ือ ...นายสิทธิโชค...สารสุวรรณ...(ผูบังคับบัญชา) 

               ตําแหนง ...หัวหนากลุมยทุธศาสตรและสารสนเทศ... 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ ...087-3896716... 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

ช่ือ นางภิรมยรัตน นามสกุล ชูชวย 

ช่ือเลน รัชช่ี 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 095-418-6084 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 077-596657 ตอ 4 

E-mail หนวยงาน : Chumphon@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : peangpirom@hotmail.com 

Line ID : peangpirom 

 

 

      ช่ือ นายประกอบ แสงสุวรรณ 

               ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถอื  089-174-5829 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ นายอนุวัตร  นามสกุล จําปาทอง 

ช่ือเลน วัตร 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 09-0493-6331 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 07-544-6014 

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

E-mail สวนตัว : Anuwatchumpa@outlook.com 

Line ID : Chumpa2524 

 

      ช่ือ นายสมโชค ณ นคร 

               ตําแหนง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 08-6269-7778 

รูป สภุาพ  

(หนา้ชดั) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

ช่ือ นางสาวอุไรวรรณ  นามสกลุ สุกดวง 

ช่ือเลน อุ 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

เบอรโทรศัพทมือถือ 096-495-2873 

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 076- 481467 

E-mail หนวยงาน : phangnga@doae.go.th 

E-mail สวนตัว : uraiwansuk2873@gmail.com 

Line ID : uraiwansuk 

 

 

      ช่ือ นายเชาวรัตน ทองญวน 

      ตําแหนง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

      เบอรโทรศัพทมือถือ 081-737-4390  
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ภาพถาย 
ผูประสานงาน 

 
แบบแจงรายช่ือผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด 

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

หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 

   
ช่ือ นางสาวกมลรัตน  นามสกุล มุกดา 
ช่ือเลน ออม 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 085-0410903 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 076-212188 
E-mail หนวยงาน :  phuket@doae.go.th 
E-mail สวนตัว :  aommuk@gmail.com 
LINE ID : Kmonmuk 
 
 
        
 
 
 ช่ือนายปารเมศ  ทองปรีชา 
 ตําแหนง เกษตรจังหวัดภูเก็ต 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 082-4255060 
 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
 ใหผูบังคับบัญชาลงนาม (เกษตรจงัหวัด) 
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวดั 

สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
-------------------------------------------------------- 

 

รายละเอียดผูประสานงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ นายณัฐวุฒิ นามสกุล นิยมคํา 
ช่ือเลน หนอ 
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุม ยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
เบอรโทรศัพทมือถือ 081-9690198 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 077-822748 
E-mail หนวยงาน : ranong@doae.go.th 
E-mail สวนตัว : nornattawut@hotmail.com 
LINE ID : nor_nattawut   
 
 

 ช่ือ นายวสันต สุขสุวรรณ 
 ตําแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 เบอรโทรศัพทมือถือ 086-2682754                          
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ผูประสานงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

รายละเอียดผูประสานงาน 

 

 

ช่ือ นภาภรณ ดําชวย  

ช่ือเลน  หญิง  

ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

กลุม  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  

เบอรโทรศัพทมือถือ  084-2274499  

เบอรโทรศัพทที่ทํางาน   0-7728-3657  

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

E-mail สวนตัว :  ying_agriculture@hotmail.com  

Line ID :  2274499  

 

      ช่ือ  นายสังคม ชุมสุข  

               ตําแหนง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

                                                     เบอรโทรศัพทมือถือ 08-6950-5925 
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