




ล ำดับ ช่ือ-สกุล เขต ต ำแหน่ง
1 นายวิวัฒน์  นุ่มก าเนิด พ้ืนท่ี 1 (หนองจอก) ประธานกรรมการ
2 นายประเมิน  สวนสมุทร พ้ืนท่ี 2 (ลาดกระบัง) กรรมการ
3 นายวินัย  แก้วค า พ้ืนท่ี 4 (ภาษีเจริญ) กรรมการ
4 นายไวพจน์  นิตทิม พ้ืนท่ี 3 (ตล่ิงชัน) เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายวินัย  จีนจัน เมืองชัยนาท ประธานกรรมการ
2 นายสมศักด์ิ  สีหะ สรรพยา รองประธานกรรมการ
3 นายสมศักด์ิ  แตงโพธ์ิ มโนรมย์ รองประธานกรรมการ
4 นายสวอง  สระเสริม หนองมะโมง ประชาสัมพันธ์
5 นายบุญฤทธิ  หอมจันทร์ สรรคบุรี เหรัญญิก
6 นายขวัญชัย  แตงทอง หันคา เลขานุการ
7 นายทนงค์  สิงห์สม เนินขาม กรรมการ
8 นายชัยวัฒน์  ไพรหนู วัดสิงห์ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1  นายกิตติ  ม่ันกตัญญู บางกรวย ประธานกรรมการ
2 นายสมเจตน์  กลัดเล็ก บางใหญ่ รองประธานกรรมการ
3 นายสมทรง  ร่ืนเสือ บางบัวทอง ประชาสัมพันธ์/ กรรมการ
4 นางเบญจวรรณ  ออไอสูญ เมืองนนทบุรี เหรัญญิก/กรรมการ
5 นายบญุลือ  เรืองฉาย ปากเกร็ด เลขานุการ/กรรมการ
6 นายสมบัติ  ลักษณะวิลัย ไทรน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ

  คณะท่ี 2 จังหวัดชัยนำท

  คณะท่ี 3 จังหวัดนนทบุรี

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

  คณะท่ี 1 กรุงเทพฯ

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมคิด  เงาภู่ทอง ล าลูกกา ประธานกรรมการ
2 นายรุ่งธรรม  บ ารุงบุตร เมืองปทุมธานี รองประธานกรรมการ
3 นายเล็ก  พวงต้น หนองเสือ กรรมการ
4 นางมณี  สุภีโส ธัญบุรี กรรมการ
5 นางสาวนัยนา  ช่างทองคลองส่ี คลองหลวง กรรมการ
6 นายสุขุม  ไตรลังคะ สามโคก ประชาสัมพันธ์
7 นายเสน่ห์  ช่ืนจิตร ลาดหลุมแก้ว เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายประมาณ  สว่างญาติ บางไทร ประธานกรรมการ
2 นายสุวิน  กฤษสุริยา ท่าเรือ รองประธานกรรมการ
3 นายพิชิต  คุณวงษา ภาชี รองประธานกรรมการ
4 นางดารารัตน์  นิลกรณ์ บางปะหัน เหรัญญิก
5 นางจันทร์จ้าว  โพธ์ิสุทธิ เสนา ประชาสัมพันธ์
6 นายประเสริฐ  เพ็ชรงาม ผักไห่ กรรมการ
7 นายบรรเจษฏ์  ร าพึงจิต บางบาล กรรมการ
8 นายอนันต์  ห้วยชะนาง ลาดบัวหลวง กรรมการ
9 นายสมนึก  บรรจงศิริ นครหลวง กรรมการ

10 นายประสิทธ์ิ  เจริญสุข อุทัย กรรมการ
11 นายพุฒิพงษ์  นันโท มหาราช กรรมการ
12 นางหทัยรัตน์  เพ็ชรพยัพ บางซ้าย กรรมการ
13 นายจรัญ  สรรเสริญทิม พระนครศรีอยุธยา กรรมการ
14 นางสาวสถาพร  ด่านกระโทก วังน้อย กรรมการ
15 นางสาวนพวรรณ  สุนทรานนท์ บางปะอิน เลขานุการ
16 นางสาวรัชดาพร  ฉิมธนู บ้านแพรก ผู้ช่วยเลขานุการ

  คณะท่ี 4 จังหวัดปทุมธำนี

  คณะท่ี 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายกิตติพล  ตะพานแก้ว บ้านหม่ี ประธานกรรมการ
2 นายบุญสม  แย้มครวญ หนองม่วง รองประธานกรรมการ
3 นายสมควร  อยู่สนอง ล าสนธิ ประชาสัมพันธ์
4 นายสมพิษ  ค าหวาน โคกส าโรง เหรัญญิก
5 นายวินัย  พรมสุภาพ พัฒนานิคม เลขานุการ
6 นายธานี  ทรัพย์มูล เมืองลพบุรี กรรมการ
7 นายชัยอรุณ  นิยมสวัสด์ิ ชัยบาดาล กรรมการ
8 นางสุริยา  เลิศสรานนท์ ท่าหลวง กรรมการ
9 นายจุน  อินทร์วิลัย สระโบสถ์ กรรมการ

10 นางณัตินี  เทพศิริ โคกเจริญ กรรมการ
11 นายพิเชฐ  ธูปแก้ว ท่าวุ้ง กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมจิตร  แก่นวิจิตร  วังม่วง ประธานกรรมการ

2 นายบุญจันทร์  เช้ือกล้า เฉลิมพระเกียรติ รองประธานกรรมการ

3 นายสุทัศน์  หมวกไสว วิหารแดง รองประธานกรรมการ

4 นายบุญชู  วงษ์อนุ หนองแซง ประชาสัมพันธ์

5 นายประสิทธ์ิ  แก้วกุลงาม เสาไห้ เหรัญญิก

6 นายจ านงค์  ทองมา หนองโดน เลขานุการ

7 นายสมพร  อาภาศิริกุล มวกเหล็ก ผู้ช่วยเลขานุการ

8 นายประธีป  นิลมูล เมืองสระบุรี กรรมการ

9 นายบรรยัด  สุมาวัน แก่งคอย กรรมการ

10 นายร่ม  วรรณประเสริฐ หนองแค กรรมการ

11 นายทองสุข  อ่อนละมัย บ้านหมอ กรรมการ

12 นางประจวบ  แป้นทอง ดอนพุด กรรมการ

13 นายพนม  สุขมาก พระพุทธบาท กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
  คณะท่ี 7 จังหวัดสระบุรี

  คณะท่ี 6 จังหวัดลพบุรี



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1  นายอุทัย  บัวศรีตัน  อินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2  นายสนม  อวยชัย  ค่ายบางระจัน รองประธานกรรมการ
3  นางจารุภา  อ่ าสมบูรณ์  ท่าช้าง กรรมการ
4  นางยุภา  มีสมบัติ  เมืองสิงห์บุรี กรรมการ
5  นายธนพล  ศรีใส  พรหมบุรี กรรมการ
6  นางเชิงเชาว์  เพ็ชรักษ์  บางระจัน เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1  นายส าอางค์  เพชรสุนทร โพธ์ิทอง ประธานกรรมการ
2 นายพรปวีรณ์  แสงฉาย ป่าโมก รองประธานกรรมการ
3  นายขวัญเรือน  ศรีสวัสด์ิ แสวงหา รองประธานกรรมการ
4 นายองอาจ  สุวรรณผ่อง ไชโย ประชาสัมพันธ์
5 นางนงนุช  ค าคง เมืองอ่างทอง เหรัญญิก
6 นางสาวเบญจมาศ  ทองพูล วิเศษชัยชาญ เลขานุการ
7 นายถนอม  แก้วทวี สามโก้ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
   คณะท่ี 8 จังหวัดสิงห์บุรี

 คณะท่ี 9 จังหวัดอ่ำงทอง



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายประทิน  อ่อนน้อย พนมทวน ประธานกรรมการ
2 นายยอด  อ่ิมพลับ ไทรโยค รองประธานกรรมการ
3 นายมานพ  ทศพร เมืองกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
4 นายบุญมาก  พุ่มศรี บ่อพลอย ประชาสัมพันธ์
5 นายสมชาย  อาจปักษา ท่ามะกา เหรัญญิก
6 นายสมนึก  แซ่เตียว หนองปรือ เลขานุการ
7 นายสวอง  เหมกุล เลาขวัญ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายค านวณ  ข าสุวรรณ ศรีสวัสด์ิ กรรมการ
9 นายเล็ก  นาเครือ สังขละบุรี กรรมการ

10 นายพนม  ขุนพรหม ห้วยกระเจา กรรมการ
11 นายสมพร  ต้ังม่ัน ท่าม่วง กรรมการ
12 นายอนุวัฒน์  วรวงษ์ ด่านมะขามเต้ีย กรรมการ
13 นายวีระ  โซวเซ็ง ทองผาภูมิ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายไพรัช  เส็งเจริญ บางเลน ประธานกรรมการ
2 นายณรงค์  กล่ินถือศีล นครชัยศรี รองประธานกรรมการ
3 นายบุญมา  ปัถวี สามพราน ประชาสัมพันธ์
4 นายวัฒนา  ใจซ่ือ เมืองนครปฐม เหรัญญิก
5 นางสาวอารมย์  อุยเกตุ ก าแพงแสน เลขานุการ
6 นายสุทัศน์  สวัสด์ิจุ้น พุทธมณฑล กรรมการ
7 นายวิมล  พุ่มพูล ดอนตูม กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

 คณะท่ี 10 จังหวัดกำญจนบุรี

 คณะท่ี 11 จังหวัดนครปฐม

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง

1 นายวิสูตร  วิทยานันท์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการ

2 นายรุ่งเรือง  ไล้รักษา หัวหิน รองประธานกรรมการ

3 นายพิธี  ทองสวัสด์ิ สามร้อยยอด ประชาสัมพันธ์

4 นายถนอม  หอมช่ืน บางสะพานน้อย เลขานุการ

5 นายสุรพล  เฟ่ืองสุวรรณ ปราณบุรี กรรมการ

6 นายพศิน  พัฒนปณชัย กุยบุรี กรรมการ

7 นางกัณตา  คนขยัน ทับสะแก กรรมการ

8 นายประเสริฐ  ยุวกาฬกุล บางสะพาน กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายไพโรจน์  พ่วงทอง เขาย้อย ประธานกรรมการ
2 นายรัตนพงศ์  น่ิมวาด หนองหญ้าปล้อง รองประธานกรรมการ คนท่ี 1
3 นายบรรพรต  มามาก บ้านลาด รองประธานกรรมการ คนท่ี 2
4 นายค ารณ  ศรีแจ้ แก่งกระจาน เหรัญญิก
5 นายสมพงษ์  หล าทอง เมืองเพชรบุรี ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
6 นายอ่อน  ชูทอง บ้านแหลม กรรมการ
7 นายสรนันท์  ทนทาน ท่ายาง กรรมการ
8 นางสาวทัดทอง  พราหมณี ชะอ า เลขานุการ
9 พลตรีสมปอง  พราหมณี ชะอ า ประธานท่ีปรึกษาฯ

10 นายสุริยะ  ชูวงศ์ บ้านลาด ท่ีปรึกษาฯ
11 นายเครือ  จีนแส เขาย้อย ท่ีปรึกษาฯ
12 นายส าราญ  อ่วมอ๋ัน บ้านแหลม ท่ีปรึกษาฯ
13 นายสมพงษ์  เติมยศ บ้านแหลม ท่ีปรึกษาฯ
14 นายศิริชัย  จันทร์นาค บ้านลาด ท่ีปรึกษาฯ
15 นายมานะ  บุญสร้าง เมืองเพชรบุรี ท่ีปรึกษาฯ

 คณะท่ี 12 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 13 จังหวัดเพชรบุรี



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายจรัญ  เจริญทรัพย์ ด าเนินสะดวก ประธานกรรมการ
2 นายคะนอง  โปรักษ์ บางแพ รองประธานกรรมการ
3 นายจันทร์  เรืองเรรา บ้านคา รองประธานกรรมการ
4 นายไชยวิทย์  บัวงาม เมืองราชบุรี ประชาสัมพันธ์
5 นายวสันต์  จันทศร โพธาราม เหรัญญิก
6 นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม จอมบึง เลขานุการ
7 นายอรรถพร  แพรกเซ็น บ้านโป่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสมเกียรติ  ประพฤติกิจ วัดเพลง กรรมการ
9 นายสุวัฒน์  เออทอ ปากท่อ กรรมการ

10 นายสมศักด์ิ  เหลืองอร่าม สวนผ้ึง กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายประวิตร  คุ้มสิน บางคนที ประธานกรรมการ
2 นางถิรดา  เอกแก้วน าชัย เมืองสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
3 นายอ านาจ  สังขะกุล อัมพวา เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายขวัญชัย  อุทัย กระทุ่มแบน ประธานกรรมการ
2 นายบุญลอย  ทรัพย์มา บ้านแพ้ว รองประธานกรรมการ
3 นายวิชัย  กอนดี เมืองสมุทรสาคร เลขานุการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 14 จังหวัดรำชบุรี

 คณะท่ี 15 จังหวัดสมุทรสงครำม

 คณะท่ี 16 จังหวัดสมุทรสำคร

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ หนองหญ้าไซ ประธานกรรมการ
2 นายศักด์ิศิลป์  วงษ์พันธ์ บางปลาม้า รองประธานกรรมการ
3 นายสุริยา  ศรีโพธ์ิทอง ดอนเจดีย์ รองประธานกรรมการ
4 นายอนุสรณ์  สุพรรณโรจน์ ศรีประจันต์ ประชาสัมพันธ์
5 นายสมหวัง  ใจเอ้ือย สองพ่ีน้อง เหรัญญิก
6 นางสวณีย์  โพธ์ิรัง เดิมบางนางบวช เลขานุการ
7 นายสุรศักด์ิ  ธัญญเจริญ ด่านช้าง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายปัญญา  ใคร่ครวญ อู่ทอง กรรมการ
9 นายสวัสด์ิ  ชีพนุรัตน์ เมืองสุพรรณบุรี กรรมการ

10 นายอ านวย  นุ่มจันทร์ สามชุก กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
  คณะท่ี 17 จังหวัดสุพรรณบุรี



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายอุดม  วรัญญูรัฐ ท่าใหม่ ประธานกรรมการ
2 นายธีรเชษฐ  บ ารุงรักษ์ มะขาม รองประธานกรรมการ
3 นายกิติภูมิ  พรเจีย เขาคิชฌกูฏ รองประธานกรรมการ
4 นางสาวอารีรัตน์  พูนปาล แก่งหางแมว ประชาสัมพันธ์
5 นายส าเภา  สายสวัสด์ิ เมืองจันทบุรี เหรัญญิก
6 นางสาวทองใส  สมศรี ขลุง เลขานุการ
7 นายปัญญา  หมูค า โป่งน  าร้อน ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายอุทัย   ดาวไสว แหลมสิงห์ กรรมการ
9 นายสมศักด์ิ  เลขการ นายายอาม กรรมการ

10 นายสิงไพ  จ าปาแดง สอยดาว กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุชาติ  เสน่หา คลองเข่ือน ประธานกรรมการ
2 นายไพริน  นพกัณฑ์ พนมสารคาม รองประธานกรรมการ (คนท่ี 1)
3 นายสมชาย  สมาน สนามชัยเขต รองประธานกรรมการ (คนท่ี 2)
4 นายวินัย  ไชยมโน เมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์
5 นายทองพูล  โฉมสะอาด แปลงยาว เหรัญญิก
6 นายสุภาพ  โนรีวงศ์ บางน  าเปรี ยว เลขานุการ
7 นายสว่าง  พรส่ี ท่าตะเกียบ กรรมการ
8 นายวินัย  นาคศิริ บางปะกง กรรมการ
9 นายสมยศ  น่วมรัศมี บ้านโพธ์ิ กรรมการ

10 นายวัฒนา  โพธา ราชสาส์น กรรมการ
11 นายสมศักด์ิ  วัลลานนท์ บางคล้า กรรมการ

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

 คณะท่ี 18 จังหวัดจันทบุรี
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 19 จังหวัดฉะเชิงเทรำ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายดิเรก  แซ่ฮ้อ บ่อทอง ประธานกรรมการ
2 นางเพ็ญจิต  แสงสว่าง บ้านบึง รองประธานกรรมการ
3 นายชาญชัย  อมรบดีรักษ์ หนองใหญ่ รองประธานกรรมการ
4 นายสกนธ์  นพรเกตุประธาน สัตหีบ ประชาสัมพันธ์
5 นางจงใจ  เตชะมา ศรีราชา เหรัญญิก
6 นายเริงวุฒิ  รูปข าดี เมืองชลบุรี เลขานุการ
7 นายวิชาญ  บ ารุงยา บางละมุง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายอนันต์  หาชิต พนัสนิคม กรรมการ
9 นายสุรเชษฐ์  ทองจันทร์ เกาะสีชัง กรรมการ

10 นายศุภกิจ  รักษาญาติ พานทอง กรรมการ
11 นางชัญญา  บัวพา เกาะจันทร์ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายมานิตย์  ชิงชัย เขาสมิง ประธานกรรมการ
2 นายสมโภชน์  ทัศมากร เกาะช้าง รองประธานกรรมการ
3 นายสมนึก  บุญธรรม บ่อไร่ ประชาสัมพันธ์
4 นามคมญ์คริษฐ์  กล่อมสังข์ คลองใหญ่ เหรัญญิก
5 นายวาทิน  จีนาวนิช แหลมงอบ เลขานุการ
6 นายมานะ  ถวิลวงษ์ เกาะกูด กรรมการ
7 นายเชิด  วงค์สา เมืองตราด กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 21 จังหวัดตรำด
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 20 จังหวัดชลบุรี



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายส าราญ  ธูปเงิน ปากพลี ประธานกรรมการ
2 นายสุรพงษ์  บุญเคลิ ม เมืองนครนายก รองประธานกรรมการ
3 นายนรินทร์  เบ็ญจวงษ์ บ้านนา รองประธานกรรมการ
4 นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน องครักษ์ รองประธานกรรมการ
5 นายสมคิด  กุดบ้านหนอง เมืองนครนายก กรรมการ
6 นายวิรัตน์  จีนลักษณ์ ปากพลี กรรมการ
7 นายอาทิตย์  บุญท้วม องครักษ์ ประชาสัมพันธ์
8 นางสาวโสภี  สีทา เมืองนครนายก เหรัญญิก
9 นางสุภา  พิกุลแก้ว บ้านนา เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายมนัส  ฮวดจึง เมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2 นายวิรัตน์  ประยูรพงษ์ ศรีมหาโพธิ รองประธานกรรมการ
3 นายสมหมาย  โอสถานนท์ ศรีมโหสถ ประชาสัมพันธ์
4 นางวิไลวรรณ  หลีกช่ัว ประจันตคาม เหรัญญิก
5 นางปุญญตา  พงษ์ประสิทธ์ิ นาดี เลขานุการ
6 นายส าอางค์  ชลารักษ์ บ้านสร้าง กรรมการ
7 นายบุญธรรม  ต้นน้อย กบินทร์บุรี กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 23 จังหวัดปรำจีนบุรี

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 22 จังหวัดนครนำยก



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมชาย  บุญก่อเกื อ แกลง ประธานกรรมการ
2 นายวิชัย  ไพโรจน์ นิคมพัฒนา รองประธานกรรมการ
3 นายเสถียร  เสือขวัญ ปลวกแดง รองประธานกรรมการ
4 นายบุญธรรม  คชรินทร์ บ้านค่าย ประชาสัมพันธ์
5 นายทองเจือ  ภู่ห้อย บ้านฉาง เหรัญญิก
6 นางสมควร  ศิริภักดี เมืองระยอง เลขานุการ
7 นายดุสิต  รักษ์ทอง บ้านฉาง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายเดิม  ร่ืนรมย์ วังจันทร์ กรรมการ
9 นายไว  มรรคผล บ้านค่าย กรรมการ

10 นายอุดร  สมบูรณ์ เขาชะเมา กรรมการ
11 นายอ๋า  พรมไธสง แกลง กรรมการ
12 นายหรุ่ม  กันทุกข์ เมืองระยอง กรรมการ
13 นายวินัย  สวัสด์ิวิเชียร ปลวกแดง กรรมการ
14 นายสุรเชษฐ์  จันทร์สว่าง นิคมพัฒนา กรรมการ
15 นายคัณชิต  เหมสมิติ วังจันทร์ กรรมการ
16 นายมานพ  ใบงาม เขาชะเมา กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุรชัย  แซ่จิว บางเสาธง ประธานกรรมการ
2 นายถนอม  ยังเจริญ บางบ่อ รองประธานกรรมการ
3 นายสุรกิจ  ละเอียดดี พระสมุทรเจดีย์ ประชาสัมพันธ์
4 นายณรงค์  ส าลีรัตน์ พระประแดง เหรัญญิก
5 นายสมชาย  อนุพันธ์ บางพลี เลขานุการ
6 นายประหยัด  จันดา เมืองสมุทรปราการ กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

  คณะท่ี 25 จังหวัดสมุทรปรำกำร
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 24 จังหวัดระยอง



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายโกเมศ  เพชรโกมล ตาพระยา ประธานกรรมการ
2 นายธนาวุฒิ  ยุวรัตน์ เขาฉกรรจ์ รองประธานกรรมการ
3 นายหลบภัย  สุประดิษฐ์ วังน  าเย็น รองประธานกรรมการ
4 นางแว่น  โฉมฉาย วังสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์
5 นายสมบูรณ์  เผือกสีสุข โคกสูง เหรัญญิก
6 นายยุทธพงษ์  รัตน์วิทย์ เมืองสระแก้ว เลขานุการ
7 นายบัวผัน  สิทธิพล อรัญประเทศ ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
8 นางบุญประสพ  อ่อนหวาน วัฒนานคร กรรมการ
9 นายสง่า  ผาปะทะ คลองหาด กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 26 จังหวัดสระแก้ว



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายรังสรรค์  ศิลาพัฒน์ สมเด็จ ประธานกรรมการ
2 นายมนูญ   ขนันแข็ง  ยางตลาด รองประธานกรรมการ
3 นายประวัฒน์  ศรีคิรินทร์ ค าม่วง รองประธานกรรมการ
4 นางสุพิณ  หนองเสนา ฆ้องชัย ประชาสัมพันธ์
5 นายอุดม  พรมราช เมืองกาฬสินธ์ุ เหรัญญิก
6 นายทศพล  ภานุรักษ์ กมลาไสย เลขานุการ
7 นายสัมฤทธ์ิ  ศรีสุหล่า ท่าคันโท ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสีสุพัน  อุทรักษ์ กุฉินารายณ์ กรรมการ
9 นายส าเนียง  วิสูงเล ดอนจาน กรรมการ

10 นายสุรศักด์ิ  สีลา นาคู กรรมการ
11 นายบัวลอย  สารีแก้ว ร่องค า กรรมการ
12 นายสุนันท์  อินทโชติ นามน กรรมการ
13 นายใบคูณ  สามารถ สหัสขันธ์ กรรมการ
14 นายทองสุข  โคตวงค์ สามชัย กรรมการ
15 นางสมจิตร  นาสมใจ หนองกุงศรี กรรมการ
16 นางมะลัย  มงคลเคหา ห้วยผ้ึง กรรมการ
17 นางสาคร  วิทยาเวช ห้วยเม็ก กรรมการ
18 นายประสาท  พิมเภา เขาวง กรรมการ

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

 คณะท่ี 27 จังหวัดกำฬสินธ์ุ



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุริยันต์  พิเชฐพงศ์วิมุติ บ้านไผ่ ประธานกรรมการ
2 นายประหยัด  ช านาญรบ ชุมแพ รองประธานกรรมการ
3 นายกฤษณ์  พิโสรัมย์ สีชมพู รองประธานกรรมการ
4 นายอภิศักด์ิ  แก้วสีบุตร มัญจาคีรี ประชาสัมพันธ์
5 นายบุญส่วน  แก้วไพฑูรย์ บ้านแฮด เหรัญญิก
6 นายอภิเษก  ประเสริฐ ภูผาม่าน เลขานุการ
7 นายสมภาร  บุราณ บ้านฝาง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นาย ประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร เวียงเก่า กรรมการ
9 นางบุญเต็ม  สุดใจ ชนบท กรรมการ

10 นายบุญส่ง  ราชวงศ์ พระยืน กรรมการ
11 นายจรินทร์  ธรรมดี กระนวน กรรมการ
12 นายบุญช้ัน  บุญเรืองศรี แวงน้อย กรรมการ
13 นายไพศาล  ผาจันดา แวงใหญ่ กรรมการ
14 นายจรัญ  ฐานะ อุบลรัตน์ กรรมการ
15 นายส ารอง  เอกตาแสง ซ าสูง กรรมการ
16 นายอภิเดช  วงษ์ชมภู เมืองขอนแก่น กรรมการ
17 นางทองแดง  โห้หนู เขาสวนกวาง กรรมการ
18 นายประสงค์  ประจุดทะเน โคกโพธ์ิไชย กรรมการ
19 นายบุญธรรม  หินเธาว์ ภูเวียง กรรมการ
20 นายหนูนา  พาอ านาจ หนองนาค า กรรมการ
21 นายชาย   ดีจะมาลา พล กรรมการ
22 นายสมจิตร  ใจดี โนนศิลา กรรมการ
23 นายเพ็ชร  วงศ์ธรรม น้ าพอง กรรมการ
24 นายชัยพร  หิรัญอร หนองสองห้อง กรรมการ
25 นายปัญญา  รินไธสง เปือยน้อย กรรมการ
26 นายปาฏิหาริย์  บุญชาย หนองเรือ กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 28 จังหวัดขอนแก่น



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายด ารง  พ่อค าจันทร์ นาแก ประธานกรรมการ
2 นายวิจิตร  เหมือนเหลา เมืองนครพนม รองประธานกรรมการ
3 นายพีระพงษ์  บุญระมี ท่าอุเทน รองประธานกรรมการ
4 นางสาวสุดาวรรณ์  โสมเกียรติตระกูล บ้านแพง ประชาสัมพันธ์
5 นายสายชน  พ่อชมภู วังยาง เหรัญญิก
6 นายสุนันท์  มหาวงษ์ ศรีสงคราม เลขานุการ
7 นายสมบุญ  ธรรมวงษา โพนสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายปราโมท  แสงสว่าง ธาตุพนม กรรมการ
9 นายทวิช  เพ็งเวลุน เรณูนคร กรรมการ

10 นายค าเฝือ  เชียงขวาง นาทม กรรมการ
11 นายมณีวรรณ  ชัยปัญหา นาหว้า กรรมการ
12 นายแดนพนม  ด้วงโต้ด ปลาปาก กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายค าฟอง  คะแก้ว บุ่งคล้า ประธานกรรมการ
2 นายสมัย  ศรีใส พรเจริญ รองประธานกรรมการ
3 นายดาหวัน  คุณโน ปากคาด ประชาสัมพันธ์
4 นายวิชิต  โพธ์ิขี ศรีวิไล เหรัญญิก
5 นายพิทยา  เดชา เซกา เลขานุการ
6 นายประทวน  เกตุแก้ว โซ่พิสัย ผู้ช่วยเลขานุการ
7 นายกวางทอง  ราษี เมืองบึงกาฬ กรรมการ
8 นายศรีจันทร์  เสียงเพราะ บึงโขงหลง กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 29 จังหวัดนครพนม

 คณะท่ี 30 จังหวัดบึงกำฬ



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายอธิภัทร  ศรีวิเศษ นาดูน ประธานกรรมการ
2 นายเฉลิมศักด์ิ  มาแก้ว วาปีปทุม รองประธานกรรมการ
3 นายเสาร์  มาดชดา กุดรัง รองประธานกรรมการ
4 นายพีรพล  คงแสง ยางสีสุราช ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวภาวินี  นนทะน า แกด า เหรัญญิก
6 นายวีระยุทธ  ไชโยราช โกสุมพิสัย เลขานุการ
7 นายธีรสิทธ์ิ  บ ารุงสุข เชียงยืน ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายบุญทอม  บุญรัตน์ พยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ
9 นายอดิศร  เหล่าสะพาน กันทรวิชัย กรรมการ

10 นายวิรัตน์  อินธิแสน เมืองมหาสารคาม กรรมการ
11 นายไพฑูลย์  บุญศิลา นาเชือก กรรมการ
12 นายวิทยา  พลพิมพ์ บรบือ กรรมการ
13 นายป่ิน  ทันพรม ช่ืนชม กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายจิตตา  อนันต์ หว้านใหญ่ ประธานกรรมการ
2 นายถาวร  เผ่าภูไทย เมืองมุกดาหาร รองประธานกรรมการ
3 นายสมควร  ประเมธ์ิศรี หนองสูง รองประธานกรรมการ
4 นายพิน  สุวรรณไตรย์ ค าชะอี ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวจริงใจ  สุขร่ี ดอนตาล เลขานุการ
6 นางเจนจิรา  ค ามุงคุณ ดงหลวง เหรัญญิก
7 นายโฮม  อุค า นิคมค าสร้อย กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 32 จังหวัดมุกดำหำร

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 31 จังหวัดมหำสำรคำม



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 ดร.รณวริทธ์ิ  ปริยฉัตระกูล ธวัชบุรี ประธานกรรมการ
2 นายวิชัย  ทวินันท์ เมืองสรวง รองประธานกรรมการ
3 นายสวัสด์ิ  ลาโพธ์ิ เมืองร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ
4 นายเอกณรงค์  ช่ืนมณี ปทุมรัตต์ ประชาสัมพันธ์
5 นายประเสริฐ  แสนสง่า จังหาร เหรัญญิก
6 นางบุญเลิศ  เช้ือจิตร โพนทราย เลขานุการ
7 นายวิศิษฐ์  แสนบัวโพธ์ิ โพธ์ิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายแสวง  มะโนลัย เกษตรวิสัย กรรมการ
9 นายอ าพร  วรรณโชติ ทุ่งเขาหลวง กรรมการ

10 นายช่วย  สาสุข สุวรรณภูมิ กรรมการ
11 นายประสิทธ์ิ  ศรีชัย โพนทอง กรรมการ
12 นายหนูทัศน์  ค าแพง อาจสามารถ กรรมการ
13 นายประเชิญ  กรวิรัตน์ เชียงขวัญ กรรมการ
14 นายนิคม  หงษ์ทอง หนองพอก กรรมการ
15 นายสุเทพ  แสนเสนา จตุรพักตรพิมาน กรรมการ
16 นายสุพจน์  ไชยธรรม เสลภูมิ กรรมการ
17 นายพรชัย  ธราวุธ ศรีสมเด็จ กรรมการ
18 นางอ าพร  บุญพินิจ เมยวดี กรรมการ
19 นายอุทัย  จันทะโมสร หนองฮี กรรมการ
20 นายถนอม  เหล็กศรี พนมไพร กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 33 จังหวัดร้อยเอ็ด



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายส าเนียง  เกิดไทย ผาขาว ประธานกรรมการ
2 นายท าเนียบ  อารยะศิลปธร เชียงคาน รองประธานกรรมการ
3 นายวิษณุ  กุจะพันธ์ เอราวัณ เลขานุการ
4 นางอรุณีย์  วังเหนือ เมืองเลย เหรัญญิก
5 นายบรรทัด  สุปันโน หนองหิน ประชาสัมพันธ์
6 นายปรีชา  การมงคล วังสะพุง กรรมการ
7 นายสังวร  จันทะคีรี ด่านซ้าย กรรมการ
8 นายอุทิศ  บุตรวิไล ท่าล่ี กรรมการ
9 นางบุปผา  ปัตตะโพธ์ิ นาด้วง กรรมการ

10 นางรจนา  กงสิมมา ปากชม กรรมการ
11 นางศรีภูมิ  ถ่ินฐาน ภูกระดึง กรรมการ
12 นายสมศักด์ิ  ธัญญารักษ์ ภูเรือ กรรมการ
13 นายปัจจัย  ทอกไข ภูหลวง กรรมการ
14 นางสาวสุรีรัตน์  สิงห์รักษ์ นาแห้ว กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 34 จังหวัดเลย



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายโพธ์ิทอง  โพธิราช พังโคน ประธานกรรมการ
2 นายวันชัย  พรมหมอก บ้านม่วง รองประธานกรรมการ
3 นางหทัยทิพย์  จารุสาร กุสุมาลย์ รองประธานกรรมการ
4 นางสมจินตนา  นามพันเมือง ค าตากล้า ประชาสัมพันธ์
5 นายสมคิด  ศรีลาวงศ์ วาริชภูมิ ประชาสัมพันธ์
6 นางบุบผา  โมราราษฎ์ อากาศอ านวย เหรัญญิก
7 นางอรุณี  ศรีวรสาร วานรนิวาส เลขานุการ
8 นางประพิศ  ทองค า โพนนาแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
9 นายอินตา  กันยาลือ สว่างแดนดิน กรรมการ

10 นายทองปาน  พิมพ์พานิช พรรณานิคม กรรมการ
11 นายยักษ์สิทธ์ิ  ยางธิสาร โคกศรีสุพรรณ กรรมการ
12 นางบังอร  ไชยเสนา เมืองสกลนคร กรรมการ
13 นายส่ิง  ข่วงทิพย์ กุดบาก กรรมการ
14 นายส านาญ  โนสา ส่องดาว กรรมการ
15 นายสมชาย  ทองดีนอก ภูพาน กรรมการ
16 นายประถัมภ์  สุวรรณเพ็ชร เจริญศิลป์ กรรมการ
17 นายบุญส่ง  มะลิทอง นิคมน้ าอูน กรรมการ
18 นายบุญมา  ยาษาไชย เต่างอย กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 35 จังหวัดสกลนคร



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุวพิษ  ศรีวงษ์ เมืองหนองคาย ประธานกรรมการ

2 นายกสิพงษ์  ประจิมทิศ รัตนวาปี รองประธานกรรมการ
3 นายบุญล้วน  โพนสงคราม เฝ้าไร่ รองประธานกรรมการ
4 นางสถาพร  ไชยอินทร์ โพธ์ิตาก ประชาสัมพันธ์
5 นางกุหลาบ  ค าผาสุข สระใคร เหรัญญิก
6 นายนิคม  ศรีษะ โพนพิสัย เลขานุการ
7 นายสงวน  ค าภาพงษา สังคม ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางบุญมี  ทองเหลือง ศรีเชียงใหม่ กรรมการ
9 นายกองสิน  หมอยาเก่า ท่าบ่อ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายทรงเดช  บุญอุ้ม เมืองหนองบัวล าภู ประธานกรรมการ
6 นายเฉวียน  จันทะลุน สุวรรณคูหา รองประธานกรรมการ
2 นายสมัย  สร้อยแก้ว โนนสัง รองประธานกรรมการ
3 นายปริญญา  สาค า ศรีบุญเรือง ประชาสัมพันธ์
4 นายสมจิตร  พลบูรณ์ นาวัง เหรัญญิก
5 นายสมัคร  นามสีฐาน นากลาง เลขานุการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 36 จังหวัดหนองคำย

 คณะท่ี 37 จังหวัดหนองบัวล ำภู



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายบุญสม  เครือเนตร ศรีธาตุ ประธานกรรมการ
2 นายศิริเทพ  ศิริวรรณ์หอม โนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3 นายชาญชัย  ค าวงษา บ้านผือ รองประธานกรรมการ
4 นายสมปอง  กองพิลา น้ าโสม เลขานุการ
5 นางกาญจนา  สมแคล้ว หนองวัวซอ ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายมุจรินทร์  พ่ึงค านวน หนองหาน เหรัญญิก
7 นายชัชวาลย์  ท้าวมะลิ กุดจับ กรรมการ
8 นายอุทัย  หัตถะปนิตย์ กุมภวาปี กรรมการ
9 นายบุญเกิด  ยุบลพันธ์ หนองแสง กรรมการ

10 นายสุนา  วิเศษขันธ์ เพ็ญ กรรมการ
11 นายบรรลุ  นาถสีทา บ้านดุง กรรมการ
12 นายแสงเลิศ  กงซุย ไชยวาน กรรมการ
13 นางยุพาภร  สมบัติก าไร ทุ่งฝน กรรมการ
14 นายสมัย  ไชยค าจันทร์ พิบูลยรักษ์ กรรมการ
15 นายสน่ัน  ชินวัง เมืองอุดรธานี กรรมการ
16 นายประสงค์  หลวงท าเม วังสามหมอ กรรมการ
17 นายไพรวัลย์  สาโรจน์ นายูง กรรมการ
18 นายเฉลียว  มะลิวัลย์ กู่แก้ว กรรมการ
19 นายประจักษ์  เจียรวาปี ประจักษ์ศิลปาคม กรรมการ
20 นายวินัย  อัปการัตน์ สร้างคอม กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 38 จังหวัดอุดรธำนี



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายฉัตรชัย  รัตวิวัฒนาพงศ์ ห้วยยอด ประธานกรรมการ
2 นายจีรวัฒน์  ด้วงนุ้ย วังวิเศษ รองประธานกรรมการ
3 นายชัยวัฒน์  เพชรเล็ก เมืองตรัง เลขานุการ
4 นายดะอา  หวังโสะ กันตัง เหรัญญิก
5 นายประกิจ  จิตรใจภักด์ิ นาโยง ประชาสัมพันธ์
6 นายมนตรี  จ่ันจตุพันธ์ ปะเหลียน กรรมการ
7 นายจ าเริญ  ศรีเพ็ชร ย่านตาขาว กรรมการ
8 นายสมหมาย  ธรรมกิจ รัษฎา กรรมการ
9 นายชม  ชุมสกุล หาดส าราญ กรรมการ

10 นายเกรียงศักด์ิ  นุ้ยสี สิเกา กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสัณฐิติสุข  แก้วคง สุคิริน ประธานกรรมการ
2 นายปัญญา  เรืองกาญจน์ สุไหงปาดี รองประธานกรรมการ
3 นายสิทธิ  อินทภาพ ตากใบ ประชาสัมพันธ์
4 นางอุษา  แก้วมุสิก ศรีสาคร เหรัญญิก
5 นายกามารูเด็น  อิบรอฮิม สุไหงโก-ลก เลขานุการ
6 นายสมาน  ผ่านพรม เมืองนราธิวาส กรรมการ
7 นายวิเชียร  ชูศรี บาเจาะ กรรมการ
8 นายอารง  ยูโซ๊ะ เจาะไอร้อง กรรมการ
9 นายเจริญ  เกิดกัณโณ จะแนะ กรรมการ

10 นายผิน  วงษ์น้อย ระแงะ กรรมการ
11 นายกมล  ไชรัตน์ แว้ง กรรมการ
12 นายอมัดรอเฮม  ติสมานิ ย่ีงอ กรรมการ
13 นายอับดุลฮาเล็ม  นิยะ รือเสาะ กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

 คณะท่ี 39 จังหวัดตรัง
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 40 จังหวัดนรำธิวำส
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายซาการียา  สะตอปา ทุ่งยางแดง ประธานกรรมการ
2 นางพัชรีย์  โชติรัตน์ ยะหร่ิง รองประธานกรรมการ
3 นายอับดุลอายิบ  เพ็งมูซอ โคกโพธ์ิ รองประธานกรรมการ
4 นายพิพัฒน์  ราชรักษ์ สายบุรี ประชาสัมพันธ์
5 นางวรรณดี  ทองเกล้ียง หนองจิก เหรัญญิก
6 นายต่วนมะ  ต่วนกือจิ มายอ เลขานุการ
7 นายแผ้ว  ทองชุม แม่ลาน กรรมการ
8 นายแวอุเซ็ง  แต กะพ้อ กรรมการ
9 นายวิน  สีนวล ไม้แก่น กรรมการ

10 นายธีรภัทร  เก้ือพะระ ปะนาเระ กรรมการ
11 นายรณฤทธ์ิ  อาจหาญ เมืองปัตตานี กรรมการ
12 นางฟารีดา  เจ๊ะแว ยะรัง กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางเกษร  ทองค า ป่าพะยอม ประธานกรรมการ
2 นายมนูญ  สุขรัตน์ เขาชัยสน รองประธานกรรมการ (คนท่ี 1)
3 นายนัน  ชูเอียด ป่าบอน รองประธานกรรมการ (คนท่ี 2)
4 นายไพรัตน์  ตาแก้ว เมืองพัทลุง ประชาสัมพันธ์
5 นายบุญพา  รัตนานุกูล กงหรา เหรัญญิก
6 นางณัฎฐ์ชญา  ศรีไทย ตะโหมด เลขานุการ
7 นายจักรกฤษณ์  สามัคคี บางแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายนัด  อ่อนแก้ว ควนขนุน กรรมการ
9 นายสุทิน  ย้ิมศรี ปากพะยูน กรรมการ

10 นายเฉลิม  เรืองเพ็ง ศรีบรรพต กรรมการ
11 นายวิโรจน์  สว่างรัตน์ ศรีนครินทร์ กรรมการ

 คณะท่ี 41 จังหวัดปัตตำนี
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 42 จังหวัดพัทลุง
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายปัญญา  แก้วทอง กระแสสินธ์ุ ประธานกรรมการ
2 นายนิวัฒน์  เนตรทองค า หาดใหญ่ รองประธานกรรมการ
3 นายประพันธ์  แซ่เต้ียว นาหม่อม ประชาสัมพันธ์
4 นางนิตยา  โทธรัตน์ ระโนด เหรัญญิก
5 นางปรานี  ทองรักษ์ รัตภูมิ เลขานุการ
6 นางปราณี  ช่วยมณี สทิงพระ ผู้ช่วยเลขานุการ
7 นางวิมลทิพย์  อนุชาญ คลองหอยโข่ง กรรมการ
8 นายโกศล  จันทรจิต เทพา กรรมการ
9 นายสกล  พลกล้า สะบ้าย้อย กรรมการ

10 นายประเสริฐ  ธัมรัตน์ จะนะ กรรมการ
11 นายประยูร  แสงแก้ว สะเดา กรรมการ
12 นายวิชาญ  ขวัญช่วย บางกล่ า กรรมการ
13 นายสุทิศ  พงษ์จีน ควนเนียง กรรมการ
14 นายเมน  เหมอารัญ เมืองสงขลา กรรมการ
15 นางสุพรรณี  จันทร์ติ นาทวี กรรมการ

16 นางนิรัตน์  เสียงอ่อน สิงหนคร กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายดอเล๊าะ  สะตือบา ยะหา ประธานกรรมการ
2 นายสุชิน  ห้องสุวรรณ กรงปินัง รองประธานกรรมการ
3 นายจรัส  ชุมนุมมณี ธารโต รองประธานกรรมการ
4 นายมะยูนุ  เตาะสาตู บันนังสตา ประชาสัมพันธ์
5 นายธัญญา  แก้วเจริญ เมืองยะลา เหรัญญิก
6 นายด ารงค์  รามแก้ว กาบัง เลขานุการ
7 นายวาหะ  ดอเลาะเจ๊ะแต รามัน ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายประคอง  หอมรส เบตง กรรมการ

 คณะท่ี 44 จังหวัดยะลำ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะท่ี 43 จังหวัดสงขลำ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางณัฐกานต์  ศรียาน ท่าแพ ประธานกรรมการ
2 นายซุลัยมาน  เจะหลี ละงู รองประธานกรรมการ
3 นายหวาหาบ  ยาบา มะนัง รองประธานกรรมการ
4 นายสาและ  หมาดปันจอร์ ควนโดน ประชาสัมพันธ์
5 นายบูกาเส็ม  กรมเมือง เมืองสตูล เหรัญญิก
6 นายอาแมน  สาแล๊ะ ควนกาหลง เลขานุการ
7 นายต้ัน  แก้วมณี ทุ่งหว้า ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะท่ี 45 จังหวัดสตูล
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายวิทยา  นาระต๊ะ อ าเภอสะเมิง ประธานกรรมการ
2 นายปรีชา  ปาสอน อ าเภอดอยเต่า รองประธานกรรมการ
3 นายชุมพล  กาวิน่าน อ าเภอแม่แจ่ม รองประธานกรรมการ
4 นางศรัณยา  กิตติคุณไพศาล อ าเภอเชียงดาว ประชาสัมพันธ์
5 นางอ าพร  เป็งละวัน อ าเภอแม่ริม เหรัญญิก
6 นายอร่าม  หล้าทิพย์ อ าเภอดอยหล่อ เลขานุการ
7 นางพัชริดา  สรรพจารย์ อ าเภอแม่อาย ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางยุพิน  ตนมิตร อ าเภอเมืองเชียงใหม่ กรรมการ
9 นายสายัณห์  นามวงค์ อ าเภอสารภี กรรมการ

10 นายบุญทรง  ยุติธรรม อ าเภอสันก าแพง กรรมการ
11 นายไพรัตน์  ธาตุอินจันทร์ อ าเภอดอยสะเก็ด กรรมการ
12 นายอุ่นเมือง  อาทิตย์ อ าเภอสันทราย กรรมการ
13 นายอรรณพ  ค านวล อ าเภอพร้าว กรรมการ
14 นายบุญมี  บุญทาทิพย์ อ าเภอแม่แตง กรรมการ
15 นายนิธิโรจน์  วันดี อ าเภอฝาง กรรมการ
16 นายพัด  ไชยวงค์ อ าเภอหางดง กรรมการ
17 นายนคร  ป๋ันค า อ าเภอสันป่าตอง กรรมการ
18 นายสุธรรม  อ๊อดต่อกัน อ าเภอจอมทอง กรรมการ
19 นายสุทิน  พงษ์ทิพย์ถา อ าเภอฮอด กรรมการ
20 นายนพปฏด  ปู่ตอง อ าเภออมก๋อย กรรมการ
21 นายดวงต๊ิบ  สันนิถา อ าเภอเวียงแหง กรรมการ
22 นายประหยัด  มงคลเทพ อ าเภอไชยปราการ กรรมการ
23 นายรังสรรค์  กันธิยะ อ าเภอแม่วาง กรรมการ
24 นายสองเมือง  ตากุล อ าเภอแม่ออน กรรมการ
25 นายสุรชัย  พิทักษ์คีรีภูมิ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

 คณะท่ี 46 จังหวัดเชียงใหม่
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมชาติ  วรรณค า เมืองเชียงราย ประธานกรรมการ
2 นายสมศักด์ิ  บุญยวง เวียงแก่น รองประธานกรรมการ
3 นายทวี  ชาวสวน เวียงชัย รองประธานกรรมการ
4 นายสันต์ณรงค์  วีระชาติ เวียงป่าเป้า ประชาสัมพันธ์
5 นายธนดล  มหาพรม แม่สาย เหรัญญิก
6 นายเชิดชัย  แสงสุข เวียงเชียงรุ้ง เลขานุการ
7 นายหนุ่ย  อังกินันท์ พาน ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายฐานุวัฒน์  ทองคง พญาเม็งราย กรรมการ
9 นายพร  พาเนตร ขุนตาล กรรมการ

10 นายสุนันต์ทา  แซ่บู๊ แม่ฟ้าหลวง กรรมการ
11 นายมานัส  ไชยรัตน์ แม่ลาว กรรมการ
12 จ่าสิบเอกนิกร  บุญชัย แม่สรวย กรรมการ
13 นายถนัด  ปัญญา แม่จัน กรรมการ
14 นายธนาณุวัฒน์  จันฟอง เชียงแสน กรรมการ
15 นายอานนท์  สืบพลาย ดอยหลวง กรรมการ
16 นายอ๊อด  แสงแก้ว เทิง กรรมการ
17 นายบุญป๋ัน  บุญใส่ ป่าแดด กรรมการ
18 นายประสงค์  วงค์งาม เชียงของ กรรมการ

 คณะท่ี 47 จังหวัดเชียงรำย
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายเกษม  รุณใจ ภูเพียง ประธานกรรมการ
2 นายสมรรถพล  ขอดเตชะ เชียงกลาง รองประธานกรรมการ
3 นายวิเชษฐ์  ไชยชนะ เมืองน่าน รองประธานกรรมการ
4 นายธนดล  วงศ์มณีทิพย์ บ่อเกลือ เหรัญญิก
5 นายปกรณ์  บังเมฆ สันติสุข ประชาสัมพันธ์
6 นายสมเกียรติ  เหลาวงค์ แม่จริม เลขานุการ
7 นายจันทร์  พรมลังกา ปัว ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายมนู  ทิลาว ท่าวังผา กรรมการ
9 นายแต่ง  คงทน เวียงสา กรรมการ

10 นายวรพล  รักษา สองแคว กรรมการ
11 นายยงยุทธ  สุวรรณภูมิ เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
12 นายนเรศ  ศรีนะ นาน้อย กรรมการ
13 นายเฉลิม  สีกัน นาหม่ืน กรรมการ
14 นายพิชัย  ตันชูชีพ ทุ่งช้าง กรรมการ
15 นายธีระศักด์ิ  วงศ์ตุ้ย บ้านหลวง กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายวิทยา  มหิงษา เมืองแพร่ ประธานกรรมการ
2 นางสาวสดวก  จ ารัส สูงเม่น รองประธานกรรมการ
3 นายมนัส  พรมมา สอง รองประธานกรรมการ
4 นายสนอง  ส่งศรี เด่นชัย ประชาสัมพันธ์
5 นายศรีรัตน์  ค าผาเช้ือ ลอง เหรัญญิก
6 นายวิริยะ  แสนอุ่น ร้องกวาง เลขานุการ
7 นายบันเทิง  ค าลือ หนองม่วงไข่ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายวงศ์เนตร  วิใจยา วังช้ิน กรรมการ

 คณะท่ี 48 จังหวัดน่ำน

 คณะท่ี 49 จังหวัดแพร่

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายบาล  บุญก้ า เมืองพะเยา ประธานกรรมการ
2 นายสมชัย  ฟองรัตน์ ดอกค าใต้ รองประธานกรรมการ
3 นายเสง่ียม  จอมศรีลา ภูซาง รองประธานกรรมการ
4 นายบุญมี  คุณารูป จุน ประชาสัมพันธ์
5 นายถนอง  สิงห์แก้ว แม่ใจ เหรัญญิก
6 นายเกตชัย  มานะ เชียงม่วน เลขานุการ
7 นายสิทธิชัย  ดวงหาคลัง เชียงค า ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายส ารอง  ศรีพรม ปง กรรมการ
9 นายมานิตย์  ฟักแก้ว ภูกามยาว กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายประยูร  ปิมปา ปาย ประธานกรรมการ
2 นายพัด  เด่นดอกไม้ แม่สะเรียง รองประธานกรรมการ
3 นายเวียน  ต๊ิบมา ปางมะผ้า รองประธานกรรมการ
4 นายวัฒนะ  สุวรรณเขตนิคม ขุนยวม ประชาสัมพันธ์
5 นายเทวัญ  ปัญญาประเสริฐ เมืองแม่ฮ่องสอน เหรัญญิก
6 นายปริเชษฐ์  กุณนะ แม่ลาน้อย เลขานุการ
7 นายไสว  พิสสมัย สบเมย กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 51 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 คณะท่ี 50 จังหวัดพะเยำ



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายบัณฑิตย์  สวรรค์บรรพต แม่พริก ประธานกรรมการ
2 นายเนตร  ใจเท่ียง ห้างฉัตร รองประธานกรรมการ
3 นายอาคม  มีเมล์ วังเหนือ รองประธานกรรมการ
4 นางสาวรังษิยา  แสงสุกวาว งาว ประชาสัมพันธ์
5 นางรัศภัธ  ย่ิงสุขสันติสุข แม่เมาะ เหรัญญิก
6 นางดวงดาว กูริโอโส ไนอาเร็ตต้ี แม่ทะ เลขานุการ
7 นางสาวสิริน  ชะเอมเทศ แจ้ห่ม ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายกฤษณะ  สิทธิหาญ เมืองล าปาง กรรมการ
9 นายสมบูรณ์  จังกา เมืองปาน กรรมการ

10 นายเอกดนัย  ใจกันทา เสริมงาม กรรมการ
11 นายหลุย  กันทิยะ สบปราบ กรรมการ
12 นางสุรีรัตน์  ขัติยะ เถิน กรรมการ
13 นายอ านวย  พงษ์หนู เกาะคา กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายด ารงค์  จินะกาศ แม่ทา ประธานกรรมการ
2 นายนิโรจน์  แสนไชย เวียงหนองล่อง รองประธานกรรมการ
3 นายชวลิต  ศรีวิจ๋ี ทุ่งหัวช้าง ประชาสัมพันธ์
4 ร้อยต ารวจโทถวัลย์  สวัสดิจิตต์ิ บ้านธิ เหรัญญิก
5 ร้อยต ารวจเอกวิสูตร  กันไชยสัก เมืองล าพูน เลขานุการ
6 นายประวิน  ปาตีค า บ้านโฮ่ง กรรมการ
7 นายจันทร์  วงศ์เรือง ล้ี กรรมการ
8 นายไพฑูรย์  ค าสุข ป่าซาง กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 52 จังหวัดล ำปำง

  คณะท่ี 53 จังหวัดล ำพูน



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายปราโมทย์  ใยโนนตาด บ้านเขว้า ประธานกรรมการ
2 นายวิมาลย์  แผ่นเงิน แก้งคร้อ รองประธานกรรมการ
3 นายสมคิด  ภิรมย์กิจ เนินสง่า รองประธานกรรมการ
4 นายสุนทร  อ านาจ หนองบัวระเหว ประชาสัมพันธ์
5 นางนันทา  ปาจิตเณย์ เมืองชัยภูมิ เหรัญญิก
6 นางยุภาพร  คงสมบัติ ภูเขียว เลขานุการ
7 นายสุชาติ  มุ่งสอนกลาง ภักดีชุมพล ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสุพจน์  แพวขุนทด บ าเหน็จณรงค์ กรรมการ
9 นายมีมิตร  ธงพรรษา หนองบัวแดง กรรมการ

10 นายทรงศิริ  นราพงษ์ คอนสวรรค์ กรรมการ
11 นายนิคม  คงพันธ์ เทพสถิต กรรมการ
12 นายอุทัย  ลาภเกิด จัตุรัส กรรมการ
13 นางหนูสอน  ฦาชา เกษตรสมบูรณ์ กรรมการ
14 นายตัน  จันสว่าง คอนสาร กรรมการ
15 นางมณี  ขุมทอง บ้านแท่น กรรมการ
16 นายสนทยา  สีดา ซับใหญ่ กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

 คณะท่ี 54 จังหวัดชัยภูมิ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายอรุณ  ขันโคกสูง เมืองนครราชสีมา ประธานกรรมการ
2 นายสุดสาคร  เฮียงสอน สีดา รองประธานกรรมการ
3 นายนิพนธ์  เปล่ียนกลาง โนนไทย รองประธานกรรมการ
4 นายอรุณ  วิทูรย์พันธ์ จักราช ประชาสัมพันธ์
5 นายศักด์ิศรี  ล้อมไธสง ปักธงชัย ประชาสัมพันธ์
6 นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก ประทาย เหรัญญิก
7 นายประสิทธ์ิ  แก้วกุลธร โชคชัย เหรัญญิก
8 นายนรินทร์  เท่ียงสันเทียะ พิมาย เลขานุการ
9 ร้อยตรีอนุรักษ์  ค าดี พระทองค า ผู้ช่วยเลขานุการ

10 นางสุนิสา วงษ์ชาลี แก้งสนามนาง กรรมการ
11 นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ขามทะเลสอ กรรมการ
12 นางกฤติยา  กฤษเชิด ขามสะแกแสง กรรมการ
13 นายประไพ  ศิริบุญคุณ คง กรรมการ
14 นายศรัณยพงศ์  แสงวินาวรกุล ครบุรี กรรมการ
15 นายประสิทธิ  เบ้ืองกลาง เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
16 นายจันทร์ที  ประทุมภา ชุมพวง กรรมการ
17 นายธีระศักด์ิ  ศรีอภัย ด่านขุนทด กรรมการ
18 นายธารา  แต่งพลกรัง เทพารักษ์ กรรมการ
19 นายสมชาย  เพ็ชรแสน โนนแดง กรรมการ
20 นายประจวบ  รัตนชัยนัตต โนนสูง กรรมการ
21 นายชาย  ลุนก าพ้ี บัวลาย กรรมการ
22 นายบุญเลิศ  ประสิทธ์ินอก บัวใหญ่ กรรมการ
23 นายบุญช่วย  ทองบ่อ บ้านเหล่ือม กรรมการ
24 นายประจวบ  คุ้มทรัพย์ ปากช่อง กรรมการ
25 นายมณี  ทังไธสง เมืองยาง กรรมการ
26 นายเพรียว  ธรรมปัตโต ล าทะเมนชัย กรรมการ
27 นายอินทร์  มูลพิมาย วังน้ าเขียว กรรมการ
28 นายวิบูลย์  รุดจันทึก สีค้ิว กรรมการ
29 นายชนิด  จงสูงเนิน สูงเนิน กรรมการ
30 นายสมศักด์ิ  ป้องปัญจมิตร เสิงสาง กรรมการ
31 นายประยูร  เกล็ดงูเหลือม หนองบุญมาก กรรมการ
32 นายสุบรร  อันทินทา ห้วยแถลง กรรมการ

 คณะท่ี 55 จังหวัดนครรำชสีมำ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายเจริญ  สุขวิบูลย์ ล าปลายมาศ ประธานกรรมการ
2 นายแสวงอภิโชติ  บาลไธสงพิสิฐ นาโพธ์ิ รองประธานกรรมการ
3 นายสะอาด  ท านา ประโคนชัย รองประธานกรรมการ
4 นายชุมนุม  ยงสืบชาติ ละหานทราย ประชาสัมพันธ์
5 นางสาววันเพ็ญ  ด่านกลาง ปะค า เลขานุการ
6 นางสามัญ  โล่ห์ทอง นางรอง กรรมการ
7 นายค าพันธ์  ตระการจันทร์ บ้านกรวด กรรมการ
8 นายปาน  เงินไทย เมืองบุรีรัมย์ กรรมการ
9 นายประดิษฐ์  จันอาภาท พุทไธสง กรรมการ

10 นายนพดล  มีพวงผล เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
11 นายค านึง  เจริญศิริ สตึก กรรมการ
12 นายประกายสิทธ์ิ  ต้นศรี คูเมือง กรรมการ
13 นางชะม่าย  ทิษทะษะ ช านิ กรรมการ
14 นายสมบัติ  ทัศน์ไทย แคนดง กรรมการ
15 นายโปง  พิมานรัมย์ ห้วยราช กรรมการ
16 นายทวี  การดี บ้านใหม่ไชยพจน์ กรรมการ
17 นางสุนันทา  กุมรัมย์ กระสัง กรรมการ
18 นายสนอง  แฉล้มชาติ โนนดินแดง กรรมการ
19 นายจันทร์  โพธ์ิแก้ว พลับพลาชัย กรรมการ
20 นายบัญชา  ทรงเวียง บ้านด่าน กรรมการ
21 นายณัฐพงศ์  ควรประโคน หนองก่ี กรรมการ
22 นายประกอบ  ทันค้า โนนสุวรรณ กรรมการ
23 นายประเสริฐ  สมการณ์ หนองหงส์ กรรมการ

 คณะท่ี 56 จังหวัดบุรีรัมย์
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายเชิดชัย  จิณะแสน กันทรารมย์ ประธานกรรมการ
2 นายไพรมาตร  ศรีนนท์ บึงบูรพ์ รองประธานกรรมการ
3 นายนัฏฐนิธ  ศรีค าภา เมืองศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ
4 นายวิชิต  อนันเทพา เบญจลักษ์ ประชาสัมพันธ์
5 นางยุพาพิน  ศรียงยศ อุทุมพรพิสัย เหรัญญิก
6 นางหล่ิง  พรชัย ปรางค์กู่ เลขานุการ
7 นางสาวศุภธิดา  ชารีรัตน์ โพธ์ิศรีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายไพฑูรย์  ฝางค า ห้วยทับทัน กรรมการ
9 นายจิน  พาลี ศรีรัตนะ กรรมการ

10 นายสมยงค์  ศรีลุน วังหิน กรรมการ
11 นายทศพล  สุวะจันทร์ กันทรลักษ์ กรรมการ
12 นายเสริม  หาญชนะ ขุนหาญ กรรมการ
13 นายบุญมี  สุระโคตร ราษีไศล กรรมการ
14 นางวิลาวัลย์  แก้วค า ยางชุมน้อย กรรมการ
15 นายอนันต์  ศิริเรือง เมืองจันทร์ กรรมการ
16 นายพิพิส  สังขะพงษ์ น้ าเกล้ียง กรรมการ
17 นายถาวร  สระบัวทอง ศิลาลาด กรรมการ
18 นายสมพวง  รัตนพันธ์ ภูสิงห์ กรรมการ
19 นายสมศักด์ิ  สุคะตะ ไพรบึง กรรมการ
20 นายสังคม  น้อยสงวน ขุขันธ์ กรรมการ
21 นายด ารง  อรุณจรัส พยุห์ กรรมการ
22 นายพัฒนพล  ค าตา โนนคูณ กรรมการ

 คณะท่ี 57 จังหวัดศรีสะเกษ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางรจนา  สีวันทา จอมพระ ประธานกรรมการ
2 นายสมุทร  มีสัจจะ ล าดวน รองประธานกรรมการ
3 นายสุรพล  สอนดี สนม รองประธานกรรมการ
4 นายธวัชชัย  บุญมีชัย ท่าตูม ประชาสัมพันธ์
5 นางอัญชัน  สุขจันทร์ สังขะ เหรัญญิก
6 นายพันธ์ุเรือง  ห่อทอง ศีขรภูมิ เลขานุการ
7 นายสุคนธ์  ชูชีพ บัวเชด ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายชาตรี  จารัตน์ เขวาสินรินทร์ กรรมการ
9 นายสุทัศน์  ส ารวมจิตร์ เมืองสุรินทร์ กรรมการ

10 นางสาวณัฐมล  โกสีนาม ปราสาท กรรมการ
11 นางภัทราวดี  พัฒมณี กาบเชิง กรรมการ
12 นายสมาน  มนต์ดี รัตนบุรี กรรมการ
13 นายสงวน  ศิริทวี ศรีณรงค์ กรรมการ
14 นายอุดม  ประชุมฉลาด พนมดงรัก กรรมการ
15 นางร าพึง  อินทร์ส าราญ ชุมพลบุรี กรรมการ
16 นายวิเชียร  สมนาค ส าโรงทาบ กรรมการ
17 นายปรีดา  จ าปาหอม โนนนารายณ์ กรรมการ

 คณะท่ี 58 จังหวัดสุรินทร์
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุวิช  ธนาคุณ กุดชุม ประธานกรรมการ
2 นายประยูร  ป้ันทอง ไทยเจริญ รองประธานกรรมการ
3 ร้อยตรีฉลวย  ก าจัดภัย มหาชัยชนะ รองประธานกรรมการ
4 นายลา  โสมาบุตร เมืองยโสธร ประชาสัมพันธ์
5 นายสุวรรณ  สิมมา ค้อวัง เหรัญญิก
6 นายเมืองชัย  ทองลา ป่าต้ิว เลขานุการ
7 นายส ารอง  อ าพนพงษ์ เลิงนกทา ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายเนาว์  พันเดช ค าเข่ือนแก้ว กรรมการ
9 นายอุทัย  ทองชัย ทรายมูล กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 59 จังหวัดยโสธร



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมัย  สบายใจ เมืองอุบลฯ ประธาน
2 นายทวี  ประสานพันธ์ นาเยีย รองประธาน (คนท่ี 1)
3 นายถนอม  โพพิลา น้ ายืน รองประธาน (คนท่ี 2)
4 นายประยุทธ  อุทธสิงห์ เข่ืองใน รองประธาน (คนท่ี 3)
5 นายธวัช  แสงแดง โพธ์ิไทร รองประธาน (คนท่ี 4)
6 นายชมภู  บิลชัย โขงเจียม เลขานุการ
7 นางจิราภรณ์  สาระไทย ดอนมดแดง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางบานเย็น  จันทร์ทัน นาตาล เหรัญญิก
9 นายสมาน  ประสพสุข ศรีเมืองใหม่ ผู้ช่วยเหรัญญิก

10 นายเมา  โงนเงิน น้ าขุ่น ประชาสัมพันธ์ (คนท่ี 1)
11 นางวิลัยพร  พุฒพวง วารินช าราบ ประชาสัมพันธ์ (คนท่ี 2)
12 นายหนู  สีสาสีมา พิบูลมังสาหาร ประชาสัมพันธ์ (คนท่ี 3)
13 นางสุจิตรา  ยุทธกิจ ตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ (คนท่ี 4)
14 นายทนงค์  บุดดาเคย เขมราฐ กรรมการ
15 นายจ าเริญ  จ าปาแดง บุญฑริก กรรมการ
16 นายถวิล  สาลีอาจ ส าโรง กรรมการ
17 นายจักริน  ภิญโญ ม่วงสามสิบ กรรมการ
18 นายสุมิตร  ปล้ืมจิตร เหล่าเสือโก้ก กรรมการ
19 นายวิทยา  ปัสสาสิงห์ ทุ่งศรีอุดม กรรมการ
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ประจา สิรินธร กรรมการ
21 นายประสิทธ์ิ  บุญแก้ว สว่างวีระวงศ์ กรรมการ
22 นายประยง  พวงจันดา นาจะหลวย กรรมการ
23 นายพนม  พิมพ์รัตน์ ตาลสุม กรรมการ
24 นายประนอม  บุญเกิด กุดข้าวปุ้น กรรมการ
25 นายส าเภา  นันตะเสน เดชอุดม กรรมการ

 คณะท่ี 60 จังหวัดอุบลรำชธำนี
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายประยงค์  บุญทอง เมืองอ านาจเจริญ ประธานกรรมการ
2 นางประยูร  กาญจนารี ลืออ านาจ รองประธานกรรมการ
3 นายวินิจ  สุภาจันทร์ เสนางคนิคม รองประธานกรรมการ
4 นายสงัด  บรรลือ พนา ประชาสัมพันธ์
5 นายจงรักษ์  แสงชาติ ชานุมาน เหรัญญิก
6 นายธีรวัฒน์  พันธุมาศ ปทุมราชวงศา เลขานุการ
7 นายมานพ  แสงสว่าง หัวตะพาน ผู้ช่วยเลขานุการ

  คณะท่ี 61 จังหวัดอ ำนำจเจริญ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายชัยวุฒิ  เหมทานนท์ เมืองกระบ่ี ประธานกรรมการ
2 นายมณฑา  คงกะพันธ์ เขาพนม รองประธานกรรมการ
3 นายวารินทร์  ใจเกล้ียง เหนือคลอง รองประธานกรรมการ
4 นายค ารณ  หมาดเส็ม เกาะลันตา ประชาสัมพันธ์
5 นายประภาส  กาเยาว์ คลองท่อม เหรัญญิก
6 นายสมหวิง  หนูศิริ ล าทับ เลขานุการ
7 นายจรุง  ศรีศรัทธา ปลายพระยา ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายพันศักด์ิ  จิตรรัตน์ อ่าวลึก กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสิทธิพงษ์  อรุณรักษ์ หลังสวน ประธานกรรมการ
2 นายด ารงค์ศักด์ิ  สินศักด์ิ เมืองชุมพร รองประธานกรรมการ
3 นางเฉลา  แพสุวรรณ์ ละแม รองประธานกรรมการ
4 นายดวง  เรืองโรจน์ สวี เหรัญญิก
5 นายสุวิทย์  ฐิตะฐาน ทุ่งตะโก เลขานุการ
6 นายวีรวัฒน์  จีรวงค์ ปะทิว กรรมการ
7 นายสมหมาย  อบแพทย์ พะโต๊ะ กรรมการ
8 นายสุรินทร์  จันทร์พุ่ม ท่าแซะ กรรมการ

บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

 คณะท่ี 62 จังหวัดกระบ่ี

คณะท่ี 63 จังหวัดชุมพร

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสัญญา  หิรัญวดี เมืองภูเก็ต ประธานกรรมการ
2 นายเสรี  อุดมลาภ ถลาง รองประธานกรรมการ
3 นายณัฐพงศ์  สาริยา กระทู้ เลขานุการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 ดาบต ารวจสมนึก  โมราศิลป์ เมืองระนอง ประธานกรรมการ
2 นายบรรจบ  ขนอม กะเปอร์ รองประธานกรรมการ
3 นายสัมฤทธ์ิ  เข็มสม ละอุ่น กรรมการ
4 นายวินัย  ทองพร้อม สุขส าราญ กรรมการ
5 นายสุริยา  ศิริวงษ์ กระบุรี เลขานุการ

 คณะท่ี 64 จังหวัดภูเก็ต

 คณะท่ี 65 จังหวัดระนอง

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางพรศรี  โชติพันธ์ พรหมคีรี ประธานกรรมการ
2 นายวิเชียรรัตน์  มัชฌิกะ ลานสกา รองประธานกรรมการ
3 นางวาสนา  จงจิตร ฉวาง รองประธานกรรมการ
4 นายธรรมนูญ  โกกิฬะ พระพรหม ประชาสัมพันธ์
5 นายสุมิตร  ศรีวิสุทธ์ิ ถ้ าพรรณรา เหรัญญิก
6 นายวีระ  ศิริรัตน์ ทุ่งสง เลขานุการ
7 นายสมโชค  บุญวงศ์ ร่อนพิบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสาคร  ทองปาน เชียรใหญ่ กรรมการ
9 นายอิมรอน  แสงวิมาน ปากพนัง กรรมการ

10 นายจ าเนียร  พรหมเรือง หัวไทร กรรมการ
11 นายสันติชัย  แป้นแสง เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
12 นายพงศ์พัฒน์  เทพทอง ท่าศาลา กรรมการ
13 นายประวิทย์  เดชารัตน์ บางขัน กรรมการ
14 นายสุทันยา  ชูมณี ทุ่งใหญ่ กรรมการ
15 นายประพันธ์  แดงพรม นบพิต า กรรมการ
16 นายเจรียง  สุขอนันต์ นาบอน กรรมการ
17 นายจรัญ  บุญวิก เมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
18 นายทรงยศ  ด่านวิริยะกุล สิชล กรรมการ
19 นายด ารงค์  สุนแดง ขนอม กรรมการ
20 นางนันทา  ศักยโกสิทธ์ิ พิปูน กรรมการ
21 นายเสนอ  ไชยสุวรรณ จุฬาภรณ์ กรรมการ
22 นายเฉลิม  ศรีแฉล้ม ช้างกลาง กรรมการ
23 นายวิโรจน์  บุญวงศ์ ชะอวด กรรมการ

 คณะท่ี 66 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุทัศน์  กาละสังข์ เมืองพังงา ประธานกรรมการ
2 นายสมบัติ  ยกเช้ือ ตะก่ัวทุ่ง รองประธานกรรมการ
3 นายเอนก  จีวะรัตน์ กะปง รองประธานกรรมการ
4 นายโกศล  คุ้มครอง ทับปุด ประชาสัมพันธ์
5 นายศิริ  กิติศักด์ิ ท้ายเหมือง เหรัญญิก
6 นายชัชวาล  วิริยะนรอนันต์ ตะก่ัวป่า เลขานุการ
7 นายวิรัช  พืชชน คุระบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสมพล  เริงสมุทร เกาะยาว กรรมการ

 คณะท่ี 67 จังหวัดพังงำ
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด
ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุมาตร  อินทรมณี เมืองสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายศักด์ิชาย  ใหม่น้อย เวียงสระ รองประธานกรรมการ
3 นายวิทยา  อ่อนทอง คีรีรัฐนิคม ประชาสัมพันธ์
4 นางสาวศรีนวล  พิบูลย์ พระแสง เหรัญญิก/เลขานุการ
5 นายปรีชา  แก้วข า กาญจนดิษฐ์ กรรมการ
6 นายเชาวลิต  แก้วข า กาญจนดิษฐ์ กรรมการ
7 นายนพดล  เรืองจันทร์ เกาะพะงัน กรรมการ
8 นายคณิต  สมวงศ์ เกาะสมุย กรรมการ
9 นายเจษฎา  หนูสุข คีรีรัฐนิคม กรรมการ

10 นายทรงชัย  พัฒนะ เคียนซา กรรมการ
11 นายสมหมาย  บัวพรหม ชัยบุรี กรรมการ
12 นายชรินทร์  เช้ือบ่อคา ไชยา กรรมการ
13 นายปัญญา  ชูแก้ว ดอนสัก กรรมการ
14 นายยศฐศักด์ิ  เย่ียงกุลเชาว์ ท่าฉาง กรรมการ
15 นายปรีชา  มะลิทิพย์ ท่าชนะ กรรมการ
16 นายพิศาล  พิทักษ์แทน บ้านตาขุน กรรมการ
17 นางสมคิด  กุลเพ็ง บ้านนาเดิม กรรมการ
18 นายสินชัย  วงศ์จินดา บ้านนาสาร กรรมการ
19 นายสุนัน  นิตยรัตน์ พนม กรรมการ
20 นายบุญน า  พนารักษ์ พระแสง กรรมการ
21 นายสมพร  ใจช่ืน พุนพิน กรรมการ
22 นางสาวสนทยา  คงวุ่น วิภาวดี กรรมการ
23 นายวีระศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ เวียงสระ กรรมการ

 คณะท่ี 68 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมมาตร  บุญฤทธ์ิ ไทรงาม ประธานกรรมการ
2 นายส าเนา  นาคสวัสด์ิ ลานกระบือ รองประธานกรรมการ
3 นายภิญโญ  เทียนชัย เมืองก าแพงเพชร รองประธานกรรมการ
4 นายสรรเสริญ  สวรรค์บรรพต ขาณุวรลักษบุรี เลขานุการ
5 นายอ านาจ  สุขกัลยา บึงสามัคคี ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายพิพัฒน์  เพ่ิมพิพัฒน์ โกสัมพีนคร ประชาสัมพันธ์
7 นางบังอร  สีมารัก คลองขลุง เหรัญญิก
8 นายวิเชียร  ขุนพิลึก ศิลาทอง กรรมการ
9 นายประสิทธ์ิ  พรายสังข์ คลองลาน กรรมการ

10 นายสมาน  ลุนพงษ์ ทรายทองวัฒนา กรรมการ
11 นายเล็ก  เกตุนาค พรานกระต่าย กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางประพิศ  รักย้ิม วังเจ้า ประธานกรรมการ
2 นายวีรภัทร  แซ่ลี พบพระ รองประธานกรรมการ
3 นางทรัพย์  ด าแดง บ้านตาก รองประธานกรรมการ
4 นายเชษฐา  แก้วทันค า แม่สอด ประชาสัมพันธ์
5 นายมนัส  โตเอ่ียม สามเงา เหรัญญิก
6 นายธีรวัฒน์  ไพโรจน์วนิชวงศ์ อุ้มผาง กรรมการ
7 นายอภิชาย  กาญจนสูตร ท่าสองยาง กรรมการ
8 นายเคร่ือง  เสมา แม่ระมาด กรรมการ
9 นายใน  อ่ิมเอ่ียม เมืองตาก เลขานุการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

 คณะท่ี 69 จังหวัดก ำแพงเพชร

 คณะท่ี 70 จังหวัดตำก

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายพิชัย  โสทะ บรรพตพิสัย ประธานกรรมการ
2 นายสุธีร์  เทียนชัย ตากฟ้า รองประธานกรรมการ
3 นางทองเม็ด  พรมพิทักษ์ ไพศาลี รองประธานกรรมการ
4 นายสุด  ล าภา แม่เปิน ประชาสัมพันธ์
5 นายสุระชัย  รวมทรัพย์ ท่าตะโก เหรัญญิก
6 นายฐิติโชค  ค าไทย ลาดยาว เลขานุการ
7 นายปรีชา  คงขาว พยุหะคีรี ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายพิพัฒน์  สิงห์ลอ เมืองนครสวรรค์ กรรมการ
9 นายสามารถ  ค าหลาบ โกรกพระ กรรมการ

10 นายเสริมศักด์ิ  เหมพิจิตร เก้าเล้ียว กรรมการ
11 นายอิทธิชัย  จันทร์แจ้ง ชุมแสง กรรมการ
12 นายอนันต์  ค าหนัก หนองบัว กรรมการ
13 นายสมเด็จ  กรีมิน พยุหะคีรี กรรมการ
14 นายเสถียร  เทพสนธิ แม่วงก์ กรรมการ
15 นางเตือนใจ  ใบไพศาล ชุมตาบง กรรมการ

 คณะท่ี 71 จังหวัดนครสวรรค์
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสุทิน  นวมพันธ์ วชิรบารมี ประธานกรรมการ
2 นายส าเนียง  เล็กชม สามง่าม รองประธานกรรมการ
3 นายอ านาจ  เถียรอ่ า บางมูลนาก รองประธานกรรมการ
4 นางสายฝน  เพ็ชรรัตน์ เมืองพิจิตร เลขานุการ
5 นางโชติกา  พึงไชยวรา โพทะเล เหรัญญิก
6 นายพาที  สีสี ทับคล้อ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7 นายพิษณุ  อรรคนิวาส ตะพานหิน ประชาสัมพันธ์
8 นางนรารัตน์  อ่ัวหงวน ดงเจริญ กรรมการ
9 นายสายันต์  บุญย่ิง สากเหล็ก กรรมการ

10 นายสุทธี  น้อมระวี วังทรายพูน กรรมการ
11 นายอุดม  ระดาสิทธ์ิ โพธ์ิประทับช้าง กรรมการ
12 นายพงษ์เดช  ศรีนาราง บึงนาราง กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายจันที  ชมภูมี เนินมะปราง ประธานกรรมการ
2 นายสมพงษ์  อ้นชาวนา บางกระทุ่ม รองประธานกรรมการ
3 นางจรูญ  ราชบรรจง วัดโบสถ์ รองประธานกรรมการ
4 นายสมพงศ์  เพ็ชรนิล เมืองพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์
5 นายพีรพัฒน์  พรมสิงห์ ชาติตระการ เหรัญญิก
6 นายอนุสรณ์  จันทวงศ์ บางระก า เลขานุการ 
7 นายพิศณุ  แสงบุดดี นครไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายสายศร   สุขสังโยค พรหมพิราม กรรมการ
9 นายสามารถ  แนบครบุรี วังทอง กรรมการ

 คณะท่ี 72 จังหวัดพิจิตร

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 73 จังหวัดพิษณุโลก

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสมาน  โกษาจันทร์ ชนแดน ประธานกรรมการ
2 นายสุทธิพงค์  พลสยม เขาค้อ รองประธานกรรมการ
3 นายมิตรชัย  ยุทธรักษ์ หล่มเก่า รองประธานกรรมการ
4 นางสมจิตร  มูลเมือง บึงสามพัน ประชาสัมพันธ์
5 นางหนูราช  ราชพรหมมา วังโป่ง เหรัญญิก
6 นายวิสุทธิเทพ  ปานนิล วิเชียรบุรี เลขานุการ
7 นางดวงแข  อุตทาพงษ์ น้ าหนาว ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายเฉลียว  ช่วยดับโรค ศรีเทพ กรรมการ
9 นายสุดใจ  มิไพทูล หนองไผ่ กรรมการ

10 นายบุญตา  เทียมเพ็ง หล่มสัก กรรมการ
11 นางฉวี  คะเชนรัมย์ เมืองเพชรบูรณ์ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสายชล  จันทร์วิไร ศรีนคร ประธานกรรมการ
2 นายสาธิต  จ๋ิวทา บ้านด่านลานหอย รองประธานกรรมการ
3 นายรวม  ย้ิมย่อง สวรรคโลก ประชาสัมพันธ์
4 นางกฐิน  แสงมี กงไกรลาศ เหรัญญิก
5 นายสมาน  ถาวร เมืองสุโขทัย เลขานุการ
6 นายบุญช่วย  ม่ันคง ศรีส าโรง กรรมการ
7 นายอนันต์ชัย  สังเกตุใจ ทุ่งเสล่ียม กรรมการ
8 นายคนางค์  บัวน่วม คีรีมาศ กรรมการ
9 นายธนวัฒน์  เดชวงศ์ ศรีสัชนาลัย กรรมการ

 คณะท่ี 74 จังหวัดเพชรบูรณ์
 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
 คณะท่ี 75 จังหวัดสุโขทัย



ตำมค ำส่ังกรมส่งเสริมกำรเกษตร ท่ี 1435/2563 ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2563
บัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นายสันทัด  วัฒนกูล ทัพทัน ประธานกรรมการ
8 นายวิเชียร  กีตา หนองฉาง รองประธานกรรมการ
2 นายฉลอง  ซังบิน เมืองอุทัยธานี รองประธานกรรมการ
3 นายอ านวย  ธูปบูชา สว่างอารมณ์ ประชาสัมพันธ์
4 นางพิสมัย  ชูศักด์ิ วิเชียรบุรี เลขานุการ
5 นายวิเชียร  จบศรี ห้วยคต กรรมการ
6 นายอนันต์  เครือทอง หนองขาหย่าง กรรมการ
7 นายอ านาจ  เพียงเสมอ บ้านไร่ กรรมการ

ล ำดับ ช่ือ-สกุล อ ำเภอ ต ำแหน่ง
1 นางศศิร์อร  อ่อนคง เมืองอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ
2 นายศักดา  พันธ์ุเจริญ ท่าปลา รองประธานกรรมการ
3 ดาบต ารวจชนะ  ผาทอง บ้านโคก รองประธานกรรมการ
4 นายสมศักด์ิ  ยาป่าคาย ทองแสนขัน ประชาสัมพันธ์
5 นายสงัด  มีมา ฟากท่า เหรัญญิก
6 นายอัษฎางค์  สีหาราช พิชัย เลขานุการ
7 นายทวี  เตชัย ลับแล ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นายบุญส่ง  เรืองเดช ตรอน กรรมการ
9 นายสายบัว  ทองลา น้ าปาด กรรมการ

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

  คณะท่ี 76 จังหวัดอุทัยธำนี

 คณะท่ี 77 จังหวัดอุตรดิตถ์

 คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)


