
สมุดเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ ปี 2564 

สังกัด ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ ์

จัดท าโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ณ วันท่ี15 ตุลาคม 2564) 



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
1 นายอนันต์ ต่ันฉ้วน เกษตรจังหวดัเพชรบูรณ์ 081 707 6474 089 565 6199
2 นางนันทพร ทองอนิทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพชื 056 720 691 088-7804456 phetchabun.doae.04@gmail.com
3 วา่ท่ี ร.ต.สมใจ  ทองศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 056 720 715 086 204 2509 phetchabun.doae.01@gmail.com
4 นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 056 720 602 092 364 6235 phetchabun.doae.02@gmail.com
5 นายนิพนธ ์แรมวโิรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 056 720 691 081 340 7356 phetchabun.doae.03@gmail.com
6 นางณัฐนันท์  กนัตุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 056 720 716 084 822 0692 phetchabun.@doae.go.th
7 นางพรนิภา  ทองศิริ เกษตรอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 056-720717 09-3135-9649 mueang_pb@doae.go.th
8 วา่ง เกษตรอ าเภอชนแดน 056 761 244 chondaen_pb@doae.go.th
9 นายอดุม  เลิศวทิยสกลุ เกษตรอ าเภอหล่มสัก 081-9721033 - pb_lomsak@doae.go.th
10 นางสาวณัฏฐพร  จันทขันธ์ เกษตรอ าเภอหล่มเกา่ 097-8377161 093-1320021 lomkao_pb@doae.go.th  
11 นายสายกลุ  หวงัแลกลาง เกษตรอ าเภอวเิชียรบุรี 061-2718822 089-858-7689 wichianburi_pb@doae.go.th
12 นายชาญชัย วงศ์สถาน เกษตรอ าเภอศรีเทพ 056 799 456 081 379 3073 sithep_pb@doae.go.th
13 นางชีวนั  ศิริรัตน์ เกษตรอ าเภอหนองไผ่ 056 781692 092-250 5986 nongphai_pb@doae.go.th  
14 วา่ท่ีร้อยตรีสุชาติ อนิแนน เกษตรอ าเภอบึงสามพนั 056 731 279 089-3607359 buengsamphan_pb@doae.go.th  
15 นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวบิูลย์ เกษตรอ าเภอน้ าหนาว 061 271 3883 085-262-8812 namnao_pb@doae.go.th
16 นางสาวบุญญาพร ทิพยบวรกลุ เกษตรอ าเภอวงัโป่ง 056 758 215 086-361-5846 wangpong_pb@doae.go.th
17 นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอ าเภอเขาค้อ 089 960 6017 98 961 4982 khaokho_pb@doae.go.th

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง e-mail
หมายเลขโทรศัพท์



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

•     

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 0 5672 0716
1 นางณัฐนันท์  กนัตุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 084 822 0692
2 นางสาวอมัภิญา ปิน่สี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 088 293 8842
3 นางสาวธญัจิรา  ยศสุพรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 088 293 9869
4 นางกลุนิภา  ทะเพชร เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 081 568 5494
5 นางสาวนิตยา เรนะสุระ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 082 1341851
6 วา่ท่ีร้อยตรีธนวฒัน์ บุญยาเกดิศิริ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 089 439 4424
7 นายชัยวฒิุ พกิลุทอง เจ้าพนักงานธรุการ 081 283 1313
8 นายสามารถ บุญกอ่น พนักงานขับรถยนต์ 065 983 8231
9 นายยอด แจ่มแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ 093 149 7811
10 นายศราวธุ แจ่มแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ 083 631 5003

กลุ่ม/ฝ่าย e-mail โทรสาร โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารท่ัวไป phetchabun.@doae.go.th 0 5672 0716 0 5672 0716

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

กลุม่ยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 0 5672 0691
1 นายนิพนธ ์แรมวโิรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 081 340 7356
2 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เชงิพืน้ท่ี,KM, T&V,พฒันาบคุลากร,SM Office

3 นายพรีพล  สุธงษา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 061 629  5096 ทบก.,รต.,พรบฯอ านวย,เวบ็ไซต์
4 นางสาวปุณยนุช  วงศ์จันทรา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081 953  1128 แผนงาน/โครงการ/คง./ตัวชีว้ดั/CoO
5 วา่ง

กลุ่ม/ฝ่าย e-mail โทรสาร โทรศัพท์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ phetchabun.doae.03@gmail.com 0 5672 0691

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

กลุม่สง่เสริมและพัฒนาเกษตรกร 056 720 602
1 นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 092 364 6235
2 นางชรินรัตน์  ตีทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 086 919 7828  ,ปราชญ์
3 นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 081-471-1635 แมบ่้าน,ยุว, ส่งเสริมอาชีพ,ทท.เชิงเกษตร,ตลาดเกษตรกร,ตลาดออนไลน์,ตชด

4 นางสาวณัฐพร อดุมพงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 095-640-9972 ภัยธรรมชาติ
5 นายจีระพงษ ์จุลพนัธ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 091-841-4379 อกม., SF, YSF,

กลุ่ม/ฝ่าย e-mail โทรสาร โทรศัพท์
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร phetchabun.doae.02@gmail.com 0 5672 0602

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

กลุม่สง่เสริมและพัฒนาการผลติ 0 5672 0715
1 วา่ทีร้่อยตรีสมใจ ทองศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 086 204 2509
2 นางสาววรุณย์พนัธ ์สัจจวณิชย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 088 562 4840 GAP, อนิทรีย์, ศก.พอเพยีง, พชืฤดูแล้ง, คลินิกฯ, ผัก สมนุไพร
3 นางสาววปวริศา กนัแพงศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ 084-818-5373 แปลงใหญ่, ข้าว, จักรกล
4 นายสุรนาท  ศรีพนัธ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 080 454 2625 ออ้ย, มนัฯ, ยางพารา, ปาล์มน้ ามนั, ถัว่, ไมผ้ล
5 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Zoning, ข้าวโพด, ทฤษฎีใหม,่ หยุดเผา

กลุ่ม/ฝ่าย e-mail โทรสาร โทรศัพท์
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต phetchabun.doae.01@gmail.com 0 5672 0715

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

•   

เบอร์ราชการ เบอรส์่วนตัว (มือถือ)

กลุม่อารักขาพืช
1 นางนันทพร ทองอนิทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพชื 088 780 4456
2 นางสาวธญัญรัตน์  ภัทรชนนวรพล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 086 600 3659 พชืผัก สมนุไพร ศจช.  นิทรรศการกลุ่ม
4 นางสาววภิาดา  แสวงทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093 465 1649 ศดปช./ศัตรูไมผ้ล
3 นางสาวกาญจนารมณ์  ทองโปร่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 062 592 6676 ศัตรูพชืไร่ รายงานการระบาด/แปลงพยากรณ์/เตือนการระบาด
5 นางสาวอนงค์รัตน์ ทองดี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 099 241 6356
6

กลุ่ม/ฝ่าย e-mail โทรสาร โทรศัพท์
กลุ่มอารักขาพชื phetchabun.doae.04@gmail.com 0 5672 0691

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

• … 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 056-720717

1 นางพรนิภา  ทองศิริ เกษตรอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 056-720717 09-3135-9649
2 นางสมทรง  มานะกจิกลการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 056-720717 08-4759-4389 ต าบลห้วยใหญ่
3 นายเรวตั  รัตนวชิัย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 056-720717 08-6119-0766 ต าบลชอนไพรและต าบลวงัชมภู
4 นายญาณกร  อรัญกลู เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 056-720717 08-8788-3609 ต าบลตะเบาะและต าบลบ้านโตก
5 นายสุรพงษ ์โรจนกลุ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 056-720717 06-1421-1686 ต าบลป่าเลาและต าบลนายม
6 นายสุรศักด์ิ  กัว้วงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 056-720717 08-1627-8210 ต าบลท่าพลและต าบลดงมลูเหล็ก
7 นางสาวธญัชนก สายบุญยืน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 09-1076-9295 ต าบลระวงิ
8 นางสาวกลุปล้ืม ศรีแกว้ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 08-6925-5699 ต าบลบ้านโคกและสะเดียง
9 นางสาวสุวรรณา  วนัตา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 08-7359-1658 ต าบลห้วยสะแก
10 นายกติติพนัธ ์ จันทะมา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 08-7357-8404 ต าบลนาป่า
11 นายนิทัศน์  มาดี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 09-0683-8468 ต าบลน้ าร้อน
12 นางสาวฝนทิพย์  หมอ้กรอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-720717 06-3108-0950 ต าบลนาง่ัว
13 นางตระกลู  กนุสง เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 056-720717 09-6120-5382 งานธรุการ
14 นางสาวพชัราพร  คงคาน้อย เจ้าพนักงานธรุการ 056-720717 06-3315-7555 งานธรุการ/บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอชนแดน 056 761 244

1 วา่ง เกษตรอ าเภอชนแดน 056 761 244 086 199 2367
2 นางสาวพชัรินทร์  บุญประกอบ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300407 092-9978650 ดงขุย,ท่าข้าม,ชนแดน
3 นายอมร  ลีน้อย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 093-1300408 088-5221961 ซับพทุรา,ลาดแค
4 นางสาวจิรนันท์  ขุนอนิ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ 093-1300409 087-8362748 พทุธบาท,ศาลาลาย
5 นางสาวกณัณิกา ค าสิงห์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 093-1300411 091-0688373 บ้านกล้วย,ตะกดุไร
6 นางสาวอารีวรรณ ชิตเกษร เจ้าพนักงานธรุการ 091-7305161 บันทึกข้อมลู
7 นางสาวทิพวรรณ บุญพา เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 080-5751644 ธรุการ

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

•     

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลม่สกั 056 824 291

1 นายอดุม  เลิศวทิยสกลุ เกษตรอ าเภอหล่มสัก 081-9721033
2 นางพรเพญ็ จีนย่ี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ

 - 087-7347427 ลานบ่า,บ้านไร่
3 นายพนมไพร  น้อยลา เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน  - 085-8741396 ตาลเด่ียว,ปากดุก,บ้านโสก
4 นางสาวเฉลิมศรี  ถิ่นจันทร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300420  - บ้านกลาง,ฝายนาแซง
5 นางสาวดารณี สุวรรณกาศ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300423 092-2617987 สักหลง,บ้านต้ิว
6 นางสาวพนัธทิ์พย์ ด าศรีสุข นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300427 061-8197644 บ้านหวาย,บุง่คล้า,หนองสวา่ง
7 นายวฒันา  แซ่ลี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300426  - ห้วยไร่, ท่าอบิุญ
8 นายเมธสั  ซ่ีซ้าย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300419 089-7337962 น้ าชุน,บุง่น้ าเต้า
9 นายสุวฒัน์  ทองศิริ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 093-1300429  - ปากช่อง, ช้างตะลูด
10 นางสาวปิยะฉัตร บุญญะประภา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300428 096-6389444 น้ ากอ้,น้ าเฮ้ีย
11 นางสาวอญัชลี อาธปิัจจาภรณ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300425 086-2935847 หนองไขว,่วดัป่า
12 นางสุรีย์  ภูขมงั เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน  - 081-4802724
13 นางนคินทร  ข าอนิทร์ เจ้าพนักงานธรุการ 093-1300422  -

หมายเลขโทรศัพท์
งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบลล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลม่เก่า 056 709 008

1 นางสาวณัฏฐพร  จันทขันธ์ เกษตรอ าเภอหล่มเกา่ 097-8377161 081-6757879
2 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1320021 ต าบลตาดกลอย 
3 นางสาวดวงสมร  แพงทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300416 092-7640263 ต าบลนาซ า
4 นางเนตรนภา อาตวงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1262273 081-8797730 ต าบลศิลา , ต าบลนาเกาะ
5 นางสาวร่ืนฤดี  นวลศิริ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300413 081-9605169 ต าบลหล่มเกา่ ,นาแซง
6 นางสาวสุพรรษา แกว้ดอก นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 097-1595382 ต าบลหินฮาว , ต าบลบ้านเนิน
7 นายวชิยา ไชยงาม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 082-6246996 ต าบลวงับาล
8 นางสาวก าไลทอง สุวรรณโณ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 085-0500470 งานธรุการ
9 นางสาวนรดารัตน์ ปรีดา เจ้าพนักงานธรุการ 063 097 9565 งานธรุการ/บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี 056 928 045

1 นายสายกลุ  หวงัแลกลาง เกษตรอ าเภอวเิชียรบุรี 061-2718822 089-8587689 งานบริหาร
2 นายประทีป  จันทร์วรพพิฒัน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ - 063-6353592 งานอารักขา ศดปช. ศจช.  / ภูน้ าหยด พเุตย
3 นายกติติธชั  มะโนสา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300052 096-6697497 งานศพก. ศบกต. งานพระราชด าร เกษตรเชงิพืน้ที ่/ทา่โรง โคกปรง

4 นายธเนตร  ฤทธิม์หันต์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300053 086-3966652 งานส่งเสริมและพฒันาการผลิต แปลงใหญ ่ GAP / บึงกระจับ  ซับสมบูรณ์

5 นางสาววไิลลักษณ์  ล าดวน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300054 089-2052935 งานสถาบันเกษตรกร แมบ่้าน ยุวเกษตรกร YSF,SF อกม.   /สามแยก  วงัใหญ่

6 นางสาวรสริน ทรตัน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300050 065-2939655 งานยุทธศาสร์และสารสนเทศ แผนผล รต. รอ ทบก.  /ซับน้อย  สระประดู่

7 นางสาวชฎาพร อนิเปล่ียน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300049 095-9582747 งานวสิาหกจิชมุชน  งานภัยธรรมชาติ     /น้ าร้อน   บอ่รัง

8 นางสาวศศินิภา   พรรณนา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300048 081-9955195 งานอารักขา ศดปช.ศจช.เกษตรอนิทรีย์ ประชาสัมพนัธ ์/พขุามยางสาว

9 นางสาวสายหยุด  โตสุข เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน - 086-2022566 งานธรุการ /บันทึกข้อมลู
10 นางสาวนภาพร  พละศักด์ิ เจ้าพนักงานธรุการ - 086-7622281 งานธรุการ /บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเทพ 056 799 456

1 นายชาญชัย วงศ์สถาน เกษตรอ าเภอศรีเทพ 081 379 3073
2 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 056-799456 ต าบลนาสนุ่น, ต าบลโคกสะอาด
3 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-799456 ต าบลหนองย่างทอย, ศรีเทพ
4 นายสรินทร์  อนิไชย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-799456 086-9250888 ต าบลสระกรวด
5 นางสาวพลอยลภัส ภิญโญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-799456 098-2656077 ต าบลคลองกระจัง, ประดู่งาม
6 นางสาวกญัญานี ศรีมงักร เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 056-799456 086 4739388
7 นางสาวกญัญาวร์ี พมิมะดี เจ้าพนักงานธรุการ 056-799456 089-1930818

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่ 056 781 692

1 นางชีวนั  ศิริรัตน์ เกษตรอ าเภอหนองไผ่ 061-2716655
2 นายสนิท  ศิริรัตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพเิศษ 087-268-1350 ห้วยโป่ง,ยางงาม
3 นางสาวมะลิสา  ถือศิล นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 094-745-9082 วงัโบสถ์,บ่อไทย
4 นางสาวสุธาทิพย์  มากน้อย นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 086-396-3414 เพชรละคร
5 นางสาววรัญญา เพง็ขุนทด นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 088-253-6738 นาเฉลียง,หนองไผ่
6 นางสาวกนกวรรณ  แกว้ทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 086-176-5035 ท่าแดง
7 นางจิรานันท์  ปายง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 081-023-5402 ท่าด้วง
8 นางสาวอรัชพร  ไพศาลศักด์ิ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 063-245-6580 กองทูล,วงัท่าดี
9 นางสาวสุภาวนิี  เผือกวฒันะ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 083-582-2440 บัววฒันา
10 นางภัทรศยา  หาภา นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 087-056-9353 บ้านโภชน์
11 นางสาวภัทรวดี  จักรค า เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 082-615-9823 ธรุการ
12 นางสาวลลิตา  ถาพรม เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 062-295-2025 บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามพัน 056 731 279

1 วา่ทีร้่อยตรี สุชาติ อนิแนน เกษตรอ าเภอบึงสามพนั 056-7361279 089-3607359
2 นายสุรสิทธิ ์ กนัทะจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 056-7361279 093-1300064 ซับไมแ้ดง,ซับสมอทอด 
3 นางสาวมณฑิรา อบุลเลิศกลุ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-7361279 094-5931599 พญาวงั
4 นางสาวกนกวรรณ ค าเกตุ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-7361279 084-9268822 หนองแจง, บึงสามพนั
5 นางสาวธดิารัตน์ ชินศรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-7361279 087-0308192 กนัจุ , สระแกว้
6 นางสาวภาวณีิ แย้มเพง็ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-7361279 062-6642233 ศรีมงคล
7 นางสาวอไุรวรรณ วงษภ์า นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 056-7361279 081-2813080 วงัพกิลุ
8 นางสาวกญัญาภัค  เจริญรักษ์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 056-7361279 083-2139860 ธรุการ
9 นางสาวลลิวลัย์ หนูทวน เจ้าพนักงานธรุการ 056-7361279 081-0383823 บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอน  าหนาว 056-705-789

1 นางสาวกรองกาญจน์  กาญจนวบิูลย์ เกษตรอ าเภอน้ าหนาว 061-271-3883 085-262-8812
2 นางสาวนริศา  หยู่พทิักษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-130-0069 096-494-9015 ต าบลน้ าหนาว/ต าบลโคกมน
3 นางสาวเกศกนก เอีย่มสอาด นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-130-0380 080-504-8164 ต าบลหลักด่าน
4 นายนิรันดร์ เสือออ่น นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 0-5670-5789 065-005-6962 ต าบลวงักวาง
5 นางสาวสุพตัรา  แปก่ า เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 0-5670-5789 080-515-9953 งานธรุการ /บันทึกข้อมลู
6 นางสาวนิภาพร  ช่วยปุง้ เจ้าพนักงานธรุการ 0-5670-5789 084-685-7139 งานธรุการ /บันทึกข้อมลู

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

งานทีร่ับผิดชอบ/ต าบล



เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังโป่ง 056 786 458

1 นางสาวบุญญาพร ทิพยบวรกลุ เกษตรอ าเภอวงัโป่ง 086 361 5846
2 วา่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093 1300 382 ต าบลวงัโป่ง, ต าบลวงัศาล
3 นางสาวพจิิตรา  พรหมบุญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093 1300 383 080 684 9030 ต าบลวงัหิน
5 นางสาวปณิชา นุ้ยวงัทอง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093 130 0384 ต าบลท้ายดง
4 นางสาวศรัณยา  ออ่นค า นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093 1300 385 092 484 9184 ต าบลซับเปิบ
6 นางสาวพทัธยิา  บรรจง เจ้าพนักงานธรุการ 094 492 2491

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
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เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว 
 ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง 

เบอร์ราชการ เบอร์สว่นตัว (มือถือ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาค้อ 056-728090

1 น.ส.ลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอ าเภอเขาค้อ 089-9606017 089-9614982
2 น.ส.มณีรัตน์ ตุ้ยส าราญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300987 081-9730513 ต าบลเขาค้อ
3 น.ส.ขนิษฐา กา๋ค ามลู นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 093-1300386 086-1981319 ต าบลเข็กน้อย 
4 น.ส.จีระพร ทองเสริม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300388 084-6851234 ต าบลแคมป์สนและต าบลทุง่สมอ
5 นายปุรเชษฐ์ โพธิท์อง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300389 083-5142891 ต าบลริมสีมว่งและต าบลสะเดาะพง
6 น.ส.ชนัญธดิา สุวรรณชาตรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 093-1300390 090-7133152 ต าบลหนองแมน่า
7 นายณัชพล สุฤทธิ์ เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน - 099-5394645
8 น.ส.องัคณา กนัทะจันทร์ เจ้าพนักงานธรุการ 086-4372170
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