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หน่วยงำนสังกัด

1

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

นางพัชนี เค้ายา

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

061-453-2456

นางสาวสุปราณี ศรีทาบุญ

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

089-420-5996

3

นางสุจิตตรา ปะนันโต

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

090-568-3666

4

นายมหิทร ภูติโส

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

089-416-3118

5

นางอุไรวรรณ ถายา

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

089-797-2091

6

นายจักรวาล มีทิพย์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

080-741-9500

7

นายวิจิตร ผลเรือง

เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน

089-862-3617

นายมรุธ ภูทองขาว

เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน

086-972-1845

9

นายพเนศร์ วุฒิปรีดี

นักวิชาการเกษตร

04-384-0935

10

นายภูวนาท มาตรสว่าง

นักวิชาการเกษตร

081-060-7737

11

นายเชาวพงษ์ ภูสมนึก

นักวิชาการเกษตร

089-940-1889

12

นายอโนทัย สีลาคา

นักวิชาการเกษตร

061-968-3209

13

นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

081-601-1013

14

นางภาวิณี เรืองจันทร์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

080-317-5057

15

นางสาวปฐมรัตน์ หัศกรรจ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

061-028-6366

นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

098-150-2589

นายสุขสันต์ นิลผาย

เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน

080-153-9645

18

นางสาวเพ็ญศรี เรืองแก้ว

นักวิชาการเกษตร

089-569-4225

19

นางสาวนริศรา หมื่นหัสถ์

นักวิชาการเกษตร

081-974-8874

20

นางสาวพรพิมล แสนศรี

นักวิชาการเกษตร

086-152-6894

21

นางสาวกนกนิภา อ่าสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

082-778-1772

นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-966-8365

23

นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม

เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

092-956-5688

24

นางสาววนิดา พานิกร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

084-686-4556

25

นางสาวนิภาวรรณ์ โพธิสุพรรณ

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

093-394-9240

นางสาวอัญชุลี ชินสุข

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

083-424-9351

นายพิชิด ธานี

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

084-212-1215

28

นางสาวเบญจวรรณ อุตศาสตร์

นักวิชาการเกษตร

094-424-6956

29

นางสาววรรณวิษา คามนา

นักวิชาการเกษตร

062-747-4428
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หน่วยงำนสังกัด

ชื่อ-นำมสกุล

นางสาวกิติยา อารีป้อม
นางสาวหทัยรัตน์ หัสโลก
สพด. มหาสารคาม
นางสาวสุพิชญ์ชญา มานะดี
นางสาวอรอนงค์ คาพาพันธ์
นางสาวสุภาพร แหวะสอน
นางสาวสุพรรณษา รังษี
นางสาวปัญจพร ตั้งศิริ
นายศักดิ์เกษม วงศ์ศรีดา
สพด. สกลนคร
นายศิริโชค แก่นการ
นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม
นางสาวจงรักษ์ ภาสกานนท์
นางสาวนุชนภางค์ สุวรรณเทน
นายธีรวุฒิ ตุ่นคา
นางสาวอินทุอร สินธุชาติ
นางสาวรัชนี วงโคกสูง
สพด. หนองคาย นางสาวสลิตา สุสิงห์
นายวนชาติ ศรีสร้อย
นางสาวสิรีภรณ์ คาโสภา
นายจิรเมธ ไชยโพธิ์
นางอังค์วรา วิบูลย์กุล
นางนิตยา พากุล
นางประภัสสร สิงหันต์
สพด. หนองบัวลาภู
นางกมลวรรณ์ จันคา
ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ศรีวิเศษ
นางวิสรา จิตเจริญ
นายชินภัทร เจนบ้านผือ
นางสาวทัณฑิกา มุงคุณคาชาว
นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์
นางสาวอรญา จูฑะประชากุล
สพด. อุดรธานี
นายเศรษฐพร เพชรนาวา
นายวชิระ จันคง
นางสาวพัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล
นางสาวนริสรา บุญเลิศ

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตร

086-784-2541
082-738-3093
09-253-4666
063-298-2307
095-664-8516
082-102-2045
088-552-4536
086-486-3197
092-750-1785
086-918-6637
091-064-5410
081-661-1835
087-955-6787
084-428-8002
082-120-5070
089-941-3941
084-957-6401
088-563-5644
095-678-9622
065-398-8894
088-513-4915
086-860-0106
092-015-4281
084-754-6182
089-468-8529
095-549-1656
089-843-6956
081-975-7671
083-285-3551
083-332-9995
061-036-1300
094-362-9789
062-956-1625
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