
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนองคก์รเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ           นายบุญน า  นิกรเทศ 

ต าแหน่ง    ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช 

ชื่อองค์กร   สมาคมพัฒนาประชาคม อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

โทรศัพท์     ๐๘๗ ๙๔๕ ๘๓๑๙ 

E-mail       - 

ที่อยู่          บ้านเลขที่ ๔๗๐ หมู ่๑ ต าบลปากคาด อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 

                บ้านเลขที่ ๕๒๖ หมู่ ๙ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ           นายสันติ  เกาะกาวี 

ต าแหน่ง    ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช 

ชื่อองค์กร   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จ ากัด 

โทรศัพท์    ๐๘๑ ๔๓๐ ๔๑๐๒ , ๐๗๖ ๒๗๐๓๘๗-๘ 

E-mail      - 

ที่อยู่         บ้านเลขที่ ๒๗/๔ หมู่ ๒ ชุมชนบ้านบางเทา ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง                        

               จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ               นายสมัย   สายบัว 

ต าแหน่ง        ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช 

ชื่อองค์กร      กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส.ป.ก. แม่จะเรา จังหวัดตาก 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๒๐๖ ๙๒๒๑ 

E-mail         - 

ที่อยู่            บ้านเลขที่ ๑๙/๓ หมู่ ๘ ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก       

                  ๖๓๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ            นางมลชญา  วารีรัตน์  

ต าแหน่ง     ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์ 

ชื่อองค์กร   สมาพันธ์เกษตรกร อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์     ๐๘๑ ๐๕๑ ๐๖๒๙ 

E-mail       - 

ที่อยู่          บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่๑ ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายสวัสด์ิ  สายสุขกาจินะกุล 

ต าแหน่ง      ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช 

ชื่อองค์กร     สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด 

โทรศัพท์      ๐๘๒ ๓๙๐ ๔๘๒๙ , ๐๕๓ ๗๒๕ ๐๔๙ 

E-mail        sawaslawyer@gmail.com 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๒ ชุมชนบ้านเวียงเดิม ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย    

                 จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายชนาประทิน  อุ่นถา 

ต าแหน่ง      ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์ 

ชื่อองค์กร     กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดล าปาง 

โทรศัพท์      ๐๘๐ ๗๙๔ ๗๒๘๒ , ๐๘๖ ๑๑๕ ๖๖๒๙ , ๐๘๖ ๑๑๕ ๖๖๕๙ 

E-mail        pan563@hotmail.com 

ที่อยู่          บ้านเลขที่ ๒๔๘/๒ หมู่ ๔ ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



   
ชื่อ               นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช 

ต าแหน่ง        ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์ 

ชื่อองค์กร       สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด จังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์        ๐๘๑ ๘๗๑ ๖๐๑๕  โทรสาร ๐๔๓ ๗๘๔ ๑๐๔  

E-mail          - 

ที่อยู่             บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม        

                   ๔๔๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ              นายเดชา  บรรลือเดช 

ต าแหน่ง       ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง 

ชื่อองค์กร      สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ า สามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๘๓๖ ๔๑๓๓ , ๐๓๒ ๖๘๘ ๗๘๙ 

E-mail         - 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๒ ถนนทางเข้าโรงเจ ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  

                 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ               นายอนันต์  สงค์ประชา 

ต าแหน่ง        ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์ 

ชื่อองค์กร       สหกรณ์โคนมไชยปราการ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์        ๐๘๔ ๔๘๐ ๘๕๘๔ 

E-mail          - 

ที่อยู่             บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๓ บ้านศรีดงเย็น ถนนโชตนา ต าบลศรีดงเย็น  

                   อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อ             นายสุรศักด์ิ  วานิชกิจ 

ต าแหน่ง      ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง 

ชื่อองค์กร     สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จังหวัดนครราชสีมา จ ากัด 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๙๔๙ ๓๒๒๑ โทรสาร ๐๔๔ ๒๗๘ ๒๒๔ 

E-mail         surasak1111@gmail.com 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๓๒๗๙/๑๕ ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

                 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

   

 

 

 

 

 



 
ชี่อ               นายเจริญ  จันทอสิสระ 

ต าแหน่ง        ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านประมง 

ชื่อองค์กร       สหกรณ์ประมงปัตตานี จ ากัด 

โทรศัพท์         ๐๘๕ ๐๗๗ ๖๓๓๘ 

E-mail            -   

ที่อยู่            บ้านเลขที่ ๑๕๕/๔ หมู่ ๑๑ ซอยเจริญสุข ต าบลบานา อ าเภอเมือง  

                  จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ               นายอ านวย  ปะติเส 

ต าแหน่ง        ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านประมง 

ชื่อองค์กร      กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ 

โทรศัพท์        ๐๘๑ ๘๘๙ ๒๑๐๒ , ๐๒ ๙๓๙ ๔๓๐๐ 

E-mail          - 

ที่อยู่             บ้านเลขที่ ๓๘ ซอยเพิ่มสุข ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร          

                  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ              นางรัศภัธ  ยิ่งสุขสันติสุข 

ต าแหน่ง       ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

ชื่อองค์กร     กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน จังหวัดล าปาง  

โทรศัพท์      ๐๘๑ ๘๘๑ ๒๐๖๓ 

E-mail        organic_lampang@hotmail.com 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ ๕ บ้านห้วยรากไม้ ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ  
                 จังหวัดล าปาง ๕๒๒๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นางสาวอัญชลี  บารมีรุ่งเรือง 

ต าแหน่ง      ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

ชื่อองค์กร     กลุ่มท าสวนผลิตปุ๋ยหมัก ท่าอุแท จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๗๘๗ ๗๑๑๐ 

E-mail        - 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๕ บ้านใน ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
                 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๔๐ 
 
 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายพิษณุ  หวังมุขกลาง 

ต าแหน่ง      ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

ชื่อองค์กร    สหกรณ์เกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์     ๐๘๑ ๒๖๕ ๑๔๘๖ 

E-mail        - 

ที่อยู่          บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๑๕ ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด  
               จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ                  นายวาสนา  ปัญญาวิภาส 

ต าแหน่ง           ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

ชื่อองค์กร         กล่มเกษตรกรท านา ต าบลหนองใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์          ๐๘๙ ๕๑๓ ๖๓๐๓ 

E-mail             - 

ที่อยู่               บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๗ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง  
                     จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ               นายเจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 

ต าแหน่ง        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

โทรศัพท์        ๐๘๙ ๒๐๕ ๕๕๔๕ 

E-mail :        agrcsr@yahoo.com 

ที่อยู่            บ้านเลขที่ ๕๐/๗๗ ถนนเสนานคม๑ (หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ๑)  
                  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายบุญส่ง  นับทอง 

ต าแหน่ง      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

โทรศัพท์      ๐๘๑ ๙๗๙ ๙๒๔๓ 

E-mail :      BoonSong2492@hotmail.com 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๓๗๗/๒ หมู่๑ ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม  
                จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๗๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ                นางเยาวมาลย์  ค้าเจริญ 

ต าแหน่ง         ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์ 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๗๒ ๕๙๕๖ โทรสาร ๐๒ ๙๗๐ ๗๐๐๖ 

E-mail            - 

ที่อยู ่             บ้านเลขที่ ๔๓/๙๖ หมู่บ้านอัมรนทร์นเวศน์๑ ซอย ๓ ถนนพหลโยธิน        
                    แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ 

ต าแหน่ง      ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์ 

โทรศัพท์      ๐๘๑ ๓๔๑ ๘๘๑๔ 

E-mail         - 

ที่อยู่           บ้านเลขที่ ๓๕๔/๓๘ หมู๑่ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ  
                 จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ               นายประสาร  เพชรมอญ 
ต าแหน่ง         ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๓๙๘ ๖๑๑๖ 

E-mail           - 

ที่อยู่              บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู๔่ ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์  
                    จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ             นายมงคล สุขเจริญคณา 

ต าแหน่ง      ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง 

โทรศัพท์      ๐๘๙ ๘๑๔ ๙๘๙๙ , ๐๓๔ ๗๐๑ ๓๓๓ 

E-mail          - 

ที่อยู่          บ้านเลขที่ ๑๒๖๙/๓ ถนนปทุมมาลัย ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง  
                จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ชื่อ                นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ต าแหน่ง         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๔๗ ๐๕๗๙ โทรสาร ๐๒ ๙๔๑ ๑๒๓๓ 

E-mail           pasukuhin@hotmail.com 

ที่อยู่              บ้านเลขที่ ๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

                     บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๗ ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                      ๗๗๑๕๐ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและหัวหน้าส านักงาน 

ภาคกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

ช่ือ               นายวิลาศ  สุริวงศ์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๕๖ ๙๐๘๖  

E-mail           nfc.skn@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๘ ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายสิริภัค  สุวรรณฉาย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสมุทรสาคร 

โทรศัพท์       ๐๓๔ ๔๙๗ ๗๒๓ 

E-mail         nfc.skn@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๗/๕ หมู่๔ ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ 

 

 



จังหวัดระยอง 

 

 

ช่ือ               นายนิวัฒน์  พ้นช่ัว  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๖๕๙ ๒๕๒๕ 

E-mail           nfc.ryg@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๔๔ ถนนอ านวยสุข ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายวิชิต  คล่องแคล้ว 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดระยอง  

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๐๖๘ ๙๖๕๖ , ๐๙๒ ๒๕๓ ๔๓๒๒ 

E-mail         nfc.ryg@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง         
                  ๒๑๑๑๐ 



จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

ช่ือ               นายพรม  บุญมาช่วย  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบรุี 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๙๑๙ ๕๘๕๙ 

E-mail           spb.๐๑@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๘๘/๑ หมู่ ๗ ต าลสระแก้ว อ าเภอเมือง จงัหวัดสุพรรณบรุี ๗๒๐๐๐ 

 

 

 

 

ช่ือ               

ต าแหน่ง        

โทรศัพท์       ๐๓๕ ๕๓๕ ๔๒๕ 

E-mail          

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ช้ัน๒) ถนนสุพรรณบุร-ีชัยนาท อ าเภอเมือง จงัหวัดสพุรรณบรุี            
                   ๗๒๐๐๐ 

 



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

ช่ือ               นายส าออย  วงศ์เณร 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๙๘๑ ๐๗๘๒ 

E-mail           pkn.samoy@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๗ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐ 

 

 
ช่ือ              นายประเสริฐ  จันวิไชย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๕๗ ๑๔๗๔ 

E-mail         prasert.junw@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน ศาลากลางจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) ช้ัน ๒ ถนนสละชีพ อ ำเภอเมือง   

                     จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๙๐๐๐ 

 



จังหวัดปทุมธานี 

 

ช่ือ               นายธวัชชัย  ถนอมลิขิต 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 

โทรศัพท์         ๐๒ ๙๗๙ ๘๖๔๐ , ๐๘๔ ๔๓๘ ๔๒๘๐ , ๐๘๑ ๖๔๑ ๐๕๙๐ 

E-mail           -  

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๔ ต าบลบางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

 

 
ช่ือ              นางจ ารูญ  จันทร์ลอย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดปทุมธานี 

โทรศัพท์       ๐๒ ๙๗๙ ๘๖๔๐ , ๐๒ ๙๗๙ ๘๖๔๓ , ๐๘๙ ๐๗๖ ๓๑๘๑  

E-mail         jum-roon@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๒๗/๒๐ หมู่ ๖ ถนนปทุมธานี - เชียงรากใหญ่  ต าบลบ้านปทุม  อ าเภอสามโคก  

                   จังหวัดปทมุธานี ๑๒๐๐๐ 

 



จังหวัดชัยนาท 

 

 

ช่ือ                พ.จ.อ.เทียนชัย  หัตถินาท 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๙๘๖ ๕๗๒๖  

E-mail           nfc.cnt@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๓ ต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายปัญญา  บางแสง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดชัยนาท 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๙๐๖ ๕๖๔๔ , ๐๕๖ ๔๐๕ ๓๒๒ 

E-mail         nfc.cnt@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  อาคารส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชัยนาท ช้ัน๑ ถนนเข่ือนเจ้าพระยา หมู่ ๕  
                   ต าบลทางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐ 

 



จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

ช่ือ                นายชารินทร์  สิงห์ด ี

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บรุี 

โทรศัพท์         ๐๘๖ ๑๒๓ ๕๔๐๘ , ๐๘๙ ๒๓๙ ๔๘๘๘ , ๐๓๖ ๕๓๙ ๔๑๔ 

E-mail           nfc.sbr@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๗๗/๓ หมู่ ๓ ต าบลประศุก อ าเภออินทรบ์ุรี จงัหวัดสิงห์บรุี ๑๖๑๑๐ 

 

 

ช่ือ              นายกิตตินันท์  นุชอยู่ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสิงหบ์รุี 

โทรศัพท์       ๐๘๕ ๑๙๓ ๐๔๐๓ , ๐๘๙ ๘๐๑ ๙๑๗๔ , ๐๓๖ ๕๐๗ ๑๗๙  โทรสาร ๐๓๖ ๕๓๙ ๔๑๔ 

E-mail         nfc.sbr@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลากลางจังหวัดสงิหบ์ุรี ๑ ช้ัน ๓ ถนนสิงห์บรุ-ีบางพาน ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสงิหบ์ุรี         

                   จังหวัดสงิหบ์ุรี ๑๖๐๐๐ 

 



จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

ช่ือ                นายโอภาส  ชาญยงค์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบรุี 

โทรศัพท์         ๐๘๔ ๔๖๗ ๓๒๒ , ๐๘๕ ๓๑๘ ๘๓๗๔ 

E-mail           nfc.pri@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน   เลขที่ ๑๒๗/๑ หมู่ ๒ บ้านในคงน้ าลาด ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง  จงัหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายมาโนช  ปิ่นเกตุ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดปราจนีบุรี 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๗๗๔ ๓๔๑๒ , ๐๓๗ ๒๑๒ ๕๒๑-๒ 

E-mail         nfc.pri@nfc.or.th 

ที่อยูส่ านักงาน เลขที่ ๑๔๔-๑๔๖ ถนนเทศบาลด าริ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบรุี ๒๕๐๐๐ 
 

 



จังหวัดนครปฐม 

 

 

ช่ือ                นายวรินทร์พงศ์  ศรีสันต์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๐๖ ๐๑๐๙ 

E-mail           aodwarin@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑ ต าบลทุง่กระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายเมธัสสิทธ์ิ  ลัคนทินวงศ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๗๙๙ ๐๙๐๗ 

E-mail         methussit@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๗๒/๒-๓ ต ำบลสนำมจนัทร์ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ๗๓๐๐๐ 

 



จังหวัดลพบุรี 

 

 

ช่ือ                นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบรุี 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๖๑๘ ๐๗๐๗ 

E-mail           nfc.lri@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๑๒ ต าบลบางคู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบรุี ๑๕๑๕๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายส าอาง  แก้วประดับ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดลพบรุี 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๐๔ ๙๔๖๘ , ๐๓๖ ๔๒๔ ๑๐๗ , ๐๓๖ ๔๒๔ ๑๐๗ 

E-mail         nfc.lri@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๑๘/๑ ถนนเลยีบคลองอนศุำสนนัท์ฝ่ังขวำ ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

 



จังหวัดสระบุรี 

 

 

ช่ือ                นายสมบัติ  อ านาคะ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๖๙๘ ๕๒๒๒ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๙ ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี ๑๘๑๑๐ 

 

 
ช่ือ              นางศุภาวรรณ  สิบพันทา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสระบรุ ี

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๓๔๑ ๓๓๕๐ 

E-mail         supawas@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๒ ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี ๑๘๑๑๐ 

 



จังหวัดอ่างทอง 

 

 

ช่ือ                นายทรงพล  พูลสวัสดิ ์

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง 

โทรศัพท์         ๐๘๗ ๑๖๕ ๙๐๙๒ 

E-mail           nfc.atg@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ต าบลมงคลธรรมนมิติ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๖๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางวิจิตรา  พูลสวัสดิ ์

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดอ่างทอง 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๐๘๗ ๓๓๙๖ , ๐๓๕ ๖๓๑ ๙๔๕ , ๐๓๕ ๖๓๑ ๗๒๙ 

E-mail         nfc.atg@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๓๙๘/๑๒-๑๓ หมู่ ๗ ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐ 

 



จังหวัดตราด 

 

 

 

ช่ือ                 นายสว่าง  ช่ืนอารมย์ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดตราด 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๘๖๑ ๓๔๗๑ 

E-mail            nfc.trt@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๖/๙๙ หมู่ ๙ ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมงิ จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐ 

 

 

 

ช่ือ              นายประภาส  กัญญาค า 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตราด 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๑๔๓ ๔๙๓๙ , ๐๓๙ ๖๙๖ ๐๗๓ 

E-mail         nfc.trt@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๑๑๙/๑ หมู่ ๕ ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จงัหวัดตราด ๒๓๑๕๐ 



จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

ช่ือ                 นายวรายุทธ์  ธนโชคสว่าง 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดกาญจนบรุี 

โทรศัพท์          ๐๘๗ ๐๓๑ ๗๘๗๗ 

E-mail            nfc.kri@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๒ ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐  

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสุพรรณี  พุ่มนุ้ย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดกาญจนบุรี 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๓๖๖ ๕๔๔๒ , ๐๓๔ ๕๑๕ ๐๙๒ 

E-mail         nfc.kri@nfc.or.th 

ที่อยูส่ านักงาน เลขที่ ๗๕/๑๒ ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 

 



จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

ช่ือ                 นายประทีบ  เทพนม 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๔๔๙ ๗๒๙๙ , ๐๓๘ ๕๑๓ ๑๖๖ 

E-mail            nfc.cco@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๖๒ หมูท่ี่ ๑ ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท์       ๐๙๑ ๕๕๑ ๕๗๘๘ , ๐๘๑ ๖๘๖ ๖๙๒ , ๐๓๘ ๕๑๓ ๑๖๖ 

E-mail         nfc.cco@nfc.or.th  

ที่อยูส่ านักงาน  เลขที่ ๒๐๖/๒ ถนนยุทธด าเนิน ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 



จังหวัดชลบุรี 

 

 

ช่ือ                 นายไพชยนต์  กังวลกิจ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดชลบรุี 

โทรศัพท์          ๐๘๙ ๙๓๙ ๗๔๒๖ 

E-mail            cbi@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลทนองเสอืช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๙๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสุกัญญา  สร่างทกุข์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๗๘๒ ๗๖๐๕ , ๐๓๘ ๒๘๖ ๘๗๘ , ๐๓๘ ๒๘๖ ๘๗๙ 

E-mail         toy_kschon@hotmail.co.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๖๘/๒๖๖ หมู่ ๒ ถนนพระยาสจัจา ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี ๒๖๐๐๐ 

 



จังหวัดนครนายก 

 

 

ช่ือ                 นายชลิต  ทองมณ ี

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครนายก 

โทรศัพท์          ๐๘๙ ๙๘๖ ๔๒๘๙ 

E-mail            nfc.nyk@nfc.or.th , T.CHALIT@HOTMAIL.COM 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านพรกิ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  

 

 

ช่ือ              นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครนายก 

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๗๒๒ ๙๖๙๓ 

E-mail         nfc.nyk@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน   ส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครนายกทางเข้าส านักงานขนสง่จังหวัด หมู่ ๑๓ ต าบลท่าช้าง   
                    อ าเภอเมือง จงัหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ 
 

mailto:nfc.nyk@nfc.or.th


 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ช่ือ                 นายเสนาะ  ทับเล 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรกรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๕๔๙ ๒๘๒๗ 

E-mail            - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑/๒ หมู่ ๘ แขวงคู้ฝั่งเหนอื เขตหนองจอก จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ช่ือ              นายสุทธิชัย  สุทธิวรารักษ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๔๕๓ ๙๙๕๘ , ๐๒ ๙๘๘ ๖๖๓๖ 

E-mail         s_kuidoae@hotmail.com 

ที่อยูส่ านักงาน  เลขที่ ๔๐/๑๒ หมู่ ๘ ถนนคู้คลองสิบ ซอยมิตรไมตรี แขวงคู้ฝัง่เหนือ เขตหนองจอก    

                   จังหวัดกรงุเทพฯ ๑๐๕๓๐ 

 



จังหวัดสระแก้ว 

 

ช่ือ                 นายวัชระ  จ าปาเทศ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดสระแก้ว 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๑๔๓ ๑๔๒๕ 

E-mail            - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๕ บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ 

 

 

ช่ือ              นางสาวอังสนา  กลงึพงษ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสระแก้ว 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๑๔ ๙๗๘๑ 

E-mail         - 

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ช้ัน ๒ ถนนสุวรรณศรี ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแก้ว 

                    จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

 



จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

ช่ือ                 นายสุพล  หมอนทอง 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดเพชรบรุี 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๙๑๕ ๔๘๔๗ 

E-mail            pbi.supol@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๘ ต าบลไร่พฒันา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสาวอรรถพร  หมอนทอง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์       ๐๘๔ ๗๑๒ ๘๔๔๘ , ๐๘๑ ๙๙๕ ๓๖๘๙ , ๐๓๒ ๗๗๒ ๔๗๓ 

E-mail         b.monthong@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน   เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๒ ต าบลดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  

 



จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

ช่ือ                 นายประเทือง  ศรีใจ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์          ๐๘๓ ๘๘๘ ๔๘๘๖ 

E-mail            pratueng08@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๖๖/๒๐๗ หมู่ ๒ หมู่บ้านวโรชา ๕ ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบอ่ 

                    จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐ 

 

ช่ือ              นายสมบูรณ์  สังวรณ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์       ๐๘๔ ๓๖๒ ๒๗๑๖  , ๐๘๔ ๗๓๘ ๗๔๔๓ , ๐๒ ๗๐๘ ๔๘๔๐ 

E-mail         spk.soomboons98@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  ที่ว่าการอ าเภอบางบอ่ ช้ัน ๓ ถนนรัตนราช ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ  

                   จังหวัดสมทุรปราการ ๑๐๕๖๐ 



จังหวัดนนทบุรี 

 

 

ช่ือ                 นายธาดา  เอี่ยมอ่ า 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดนนทบรุี 

โทรศัพท์          ๐๘๙ ๕๐๓ ๘๓๗๑ 

E-mail            nfc.nbi@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๘/๒ หมู่ ๑ ต าบลบางรักนอ้ย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายวัชรินทร์  เจริญศักดิ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนนทบรุี 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๒๔๑ ๓๐๓๙ , ๐๒ ๙๒๔ ๕๒๒๓ 

E-mail         nfc.nbi@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๑๑๑/๙ หมู่ ๓ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี    

                   จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 



จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ช่ือ                 นายธีระ  วงษ์เจรญิ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดจันทบรุ ี

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๙๘๒ ๙๔๙๗  ,  ๐๓๙ ๖๐๐ ๒๗๓  

E-mail            pongrad@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๓ ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นายธีระพันธ์  เจริญสทิธ์ิ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดจันทบรุ ี

โทรศัพท์       ๐๘๘ ๔๒๘ ๙๘๙๗  ,  ๐๓๙ ๖๐๐ ๒๗๓  

E-mail         teerapun๘๘๗๓@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน   เลขที่ ๑๐๔๕ ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบรุี ๒๒๐๐๐ 

 



จังหวัดราชบุรี 

 

 

ช่ือ                 นายวิชิต  พันธ์เพียร 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดราชบรุี 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๙๔๑ ๓๕๘๔ , ๐๘๓ ๓๑๖ ๗๖๗๖ 

E-mail            vichit2552@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๕ ต าบลกรมัใหญ่ อ าเภอบ้านโปง่ จังหวัดราชบรุี ๗๐๑๙๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายชนทัต  มงคลศิลป ์

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดราชบุรี 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๖๑๑ ๙๘๖๗ , ๐๓๒ ๓๒๐ ๗๕๗ 

E-mail         - 

ที่อยู่ส านักงาน   เลขที่ ๒๙/๒๗ หมู่๑๐ ต าบลบางตะโก อ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

 



จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ช่ือ                 นายชัยยันต์  อยู่ศิริ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดสมุทรสงคราม 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๗๙๓ ๕๕๖๐ , ๐๓๔ ๗๕๑ ๐๒๓ 

E-mail            nfc.skm@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๑๑ ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสาวราศรี  รุ่งมณ ี

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสมุทรสงคราม 

โทรศัพท์       ๐๘๕ ๐๖๔ ๐๓๘๘ , ๐๓๔ ๗๑๑ ๒๙๓ 

E-mail         nfc.skm@nfc.or.th - 

ที่อยู่ส านักงาน   เลขที่ ๑๗๓/๑๙๘ ซอยองค์การโทรศัพท์ ถนนเอกชัย ต าบลแมก่ลอง อ าเภอเมือง  

                    จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ 



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ช่ือ                 นายสมศักดิ์  ฤกษ์อนันต์ 

ต าแหน่ง          ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

โทรศัพท์          ๐๘๑ ๙๔๓ ๘๗๒๙  

E-mail           

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๓๒๓๐ 

 

 

 

 

ช่ือ               

ต าแหน่ง        

โทรศัพท์       ๐๓๕ ๓๓๖ ๖๕๕ , ๐๓๕ ๓๓๖ ๖๕๖ 

E-mail         nfc.aya@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้ัน ๔ อาคาร ๔  ถนนสายเอเซีย ต าบลคลองสวนพล ู

                   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 



 

 

 

 

 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและหัวหน้าส านักงาน 

ภาคเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเชียงราย 

 

 
ช่ือ              นายกิตติพงษ์  ฉัตรหลวง 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๖๐๒ ๕๗๘๒ 

E-mail         nfc.cri@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน  ที่อยู่ ๕๗๗  หมู่ ๑  ต าบลเมืองพาน  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ 

 

ช่ือ           นางลัญจกร  วรพล 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์    ๐๘๑ ๙๖๑ ๐๙๖๔ , ๐๕๒ ๐๒๑ ๒๔๖ 

E-mail      lanjakornw@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๒๒๙/๖-๗ หมู่ที่๕ ถนนกลางเวียง ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

mailto:nfc.cri@nfc.or.th
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จังหวัดล าปาง 

 

 
ช่ือ              นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดล าปาง 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๗๕๑ ๖๔๔๔ , ๐๕๔ ๒๖๕ ๒๑๘ 

E-mail         prapat.p@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน   บ้านเลขที่ ๑๗๖ หมู่๖ ต าลแม่สกุ อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ           นายศรีสะเกษ  สมาน 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าปาง 

โทรศัพท์    ๐๘๙ ๖๓๓ ๔๐๕๑ , ๐๕๔ ๒๖๕ ๒๑๘ 

E-mail     srisakrt๒๓@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน ศาลากลางจงัหวัดล าปาง ช้ัน ๓ ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ 



จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
ช่ือ              นายวินชัย  เสมาทอง 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดเพชรบรูณ์ 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๕๑ ๖๖๔๕ 

E-mail        nfc.pnb@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๒ บ้านหนองโก ต าบลลานบ่า อ าดเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ 

 

 

ช่ือ           นายอนุชาติ  หรัญญชาติธาดา 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบรูณ์ 

โทรศัพท์    ๐๘๖ ๙๒๘ ๙๓๙๕ 

E-mail     nfc.pnb@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๕๕/๙-๑๐  ถนนกลางเมืองพัฒนา ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 

 

 



จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 
ช่ือ              นายสถาพร  ศรีวันช่ืน 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๙๕๒ ๔๗๙๘ , ๐๘๑ ๙๙๓ ๗๓๓๙ 

E-mail         msn.sriwanchuen@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน   บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๔ ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๒๐ 

 

 

ช่ือ           นางสมศรี  สิทธิบญุ 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแมฮ่่องสอน 

โทรศัพท์    ๐๘๙ ๙๕๒ ๒๑๗๑ , ๐๘๑ ๘๘๔ ๐๑๙๙ , ๐๕๓ ๖๑๓ ๘๕๕ 

E-mail      ku_somsri@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน บ้านเลขที่ ๑๑๒/๓ หมู่ ๘ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน ๕๘๐๐๐ 

 



จังหวัดอุทัยธานี 

 

 
ช่ือ              นายอัฆฒ์พบ  เจ้าเจ็ด 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดอุทัยธานี 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๘๕๘ ๙๗๒๐ , ๐๘๐ ๐๒๖ ๕๕๕๔ 

E-mail         - 

ที่อยู่ปจัจบุัน   บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๑๑ ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทัพพัน จงัหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๒๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ           นายธานี  สุคโต 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอทุัยธานี 

โทรศัพท์    ๐๘๙ ๕๖๕ ๒๐๑๖ , ๐๕๖ ๕๙๑ ๑๑๘ 

E-mail      - 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๔๐๒ หมู่ ๑ ต าบลทพัพัน อ าเภอทัพพนั จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๒๐ 

 



จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
ช่ือ              ร้อยเอกอบุล  พุทธรกัษ์ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดพิษณุโลก 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๒๐๓ ๙๑๒๓  

E-mail         Ubon.phuttharak@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน   บ้านเลขที่ ๔๐๕/๒๐ หมูท่ี่ ๗ ต าบลสมอแข อ าเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  

 

ช่ือ           นางศรีพันธ์ุ  พุทธรักษ์ 

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 

โทรศัพท์    ๐๘๑ ๘๘๗ ๘๘๔๘ 

E-mail      sripan๔๕@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน ช้ัน ๗ ศาลากลางจงัหวัดพิษณุโลก ถนนวังจนัทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก   
                   ๖๕๐๐๐ 



จังหวัดล าพูน 

 

 
ช่ือ              นายพล  ด าธรรม 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดล าพูน 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๑๙๓ ๑๕๖๕ 

E-mail         Sudyod_dt@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุันหมูท่ี่ ๗๙/๑ บ้านเจดีย์สามยอด หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านเรอืน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 

 

ช่ือ           นายปณวัฒน์  วงศ์สนั่น  

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 

โทรศัพท์    ๐๘๘ ๒๕๘ ๔๘๓๐ , ๐๕๓ ๕๑๐ ๘๒๓  

E-mail      panawat_w@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๑๑๑/๕ ถนนสันป่ายาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 

 



จังหวัดตาก 

 

 
ช่ือ              นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดตาก 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๒๑๒ ๗๐๒๐ 

E-mail         tak.sophaphun@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๙๖๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลแมป่ะ อ าเภอสอด จังหวัดตาก ๖๓๑๐๐ 

 

 

ช่ือ           นางพิมพ์อณัสฐ  ถาวรกันต์  

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 

โทรศัพท์    ๐๙๑ ๐๙๘ ๕๔๕๙ , ๐๕๕ ๕๑๕ ๖๗๘  โทรสาร ๐๕๕ ๕๑๕ ๖๗๙ 

E-mail      nfc.tak@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน ศาลากลางจงัหวัดตาก (ช้ัน ๒)  หลังเก่า ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก 

                  จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

                                                 



จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
ช่ือ              นายณัฐชัย  พวงสมบัต ิ

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครสวรรค์ 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๘๓๙ ๖๖๐๓ 

E-mail         - 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๑๐/๕ หมู่ ๒ ต าบลพยหุะ อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

ช่ือ           นายไพบูลย์  สีหอแก้ว  

ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ 

โทรศัพท์    ๐๘๑ ๙๗๒ ๗๔๖๓ , ๐๕๖ ๒๒๙ ๓๑๐ 

E-mail      psrihokaew25@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ง ๑๑๒/๓๓๗ ถนนดาวดึงส์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐      

 



จังหวัดพะเยา 

 
ช่ือ              นายอดิวรรธน์  หอมนาน 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดพะเยา 

โทรศัพท์       ๐๘๘ ๒๕๑ ๕๗๔๘ , ๐๘๙ ๕๕๖ ๘๘๕๗ 

E-mail         pxo.atiwat@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๐ ต าบลเชียงบาล อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายธีรพล  พันธ์ุอุโมงค์      

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดพะเยา 

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๕๗๒ ๕๖๕๖ 

E-mail         ponpy@hotmail.com , nfc.pyo@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๖๓๗ หมู่ ๑๑ ต าลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

mailto:ponpy@hotmail.com


     จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ช่ือ              นายสมหมาย  ค ามาสาร 
ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์      ๐๘๑ ๖๐๓ ๓๐๑๖ , ๐๕๓ ๑๑๒ ๙๒๐ 

E-mail         sommai_jc@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน  _บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ ๒ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐ 

 

 

ช่ือ              นายพิชิต  ไชยทา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๙๗๓ ๓๘๘๐ 

E-mail         nfc.cmi@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน  _เลขที่ ๒๓๐ หมู่๑ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

 



จังหวัดน่าน 

 
ช่ือ              นายพงศกร  พุฒตรง 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดน่าน 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๑๙๑ ๐๓๓๙ , ๐๕๔ ๖๘๔ ๗๒๗ 

E-mail         phongsakorn๒๔๙๕@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๗ ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐_ 

 

ช่ือ              นางล าพูล  โชติธนธิติศักดิ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดน่าน 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๖๖๙ , ๐๕๔ ๖๘๔ ๗๒๗  

E-mail         nfc.cmi@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๑๘๑ – ๑๘๒/๓ หมู่ ๑๕ ต าบลคูใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 

 

 



     จังหวัดแพร่ 

 
ช่ือ              นายสมบูรณ์  ใจเศษ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดน่าน 

โทรศัพท์       ๐๘๐ ๖๗๓ ๒๐๐๖ 

E-mail         pre.somboon@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๑๕ ต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง จงัหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นายสุรชัย  ธรรมวงศ์ชัย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดแพร่ 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๙๒ ๙๐๙๒ 

E-mail         pre.surachai@hotmail.com 

ที่อยูส่ านักงาน เลขที่ ๔๑๐/๓๗ หมู่ที่ ๙ ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ 



จังหวัดพิจิตร 

 

 
ช่ือ              นายแสณ  เกิดฤทธ์ิ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดพจิิตร 

โทรศัพท์       ๐๘๘ ๔๑๙ ๑๑๑๘ 

E-mail         - 

ที่อยูป่จัจบุัน  บ้านเลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๕ ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายนิมิตร  โรจนกฤตยากรณ์   

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดพจิิตร 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๕๓ ๙๕๕๒ 

E-mail         nimit_๑๓๗@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๔/๒๒๓-๒๒๔ ถนนสระหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จังหวัดพิจตร ๖๖๐๐๐ 

 



จังหวัดสุโขทัย 

 

 
ช่ือ              นายเรืองเดช  สุขสมบรูณ์ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดสโุขทัย 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๘๒๓ ๖๔๘๘  

E-mail         sti.ruangdej@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน บ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสโุขทัย ๖๔๑๓๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายกฤตวิทย์   สวัสดิ์มงคล 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสุโขทยั 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๘๔๗ ๙๒๔๘ , ๐๕๕ ๖๑๐ ๕๖๙ 

E-mail         www.kit1523@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๓๓๐/๑๔ หมู่ ๙ ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จงัหวัดสโุขทัย ๖๔๐๐๐ 

 



จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
ช่ือ              นายบัญชา อรุณเขต 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดอุตรดิตถ์ 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๗๐๔ ๕๙๐๔ , ๐๕๕ ๘๑๔ ๕๔๑  

E-mail         nfc.utt@nfc.or.th , utt.buncha@hotmail.com 

ที่อยูป่จัจบุัน  บ้านเลขที่ ๒๐๓/๑๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๒๑๐ 

 

 

ช่ือ              นายมนตรี  ฉัตรทอง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดอุตรดติถ์ 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๘๘ ๔๕๘๙ , ๐๕๕ ๔๐๗ ๔๒๗ 

E-mail         nfc.utt@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  เลขที่ ๗/๓-๔ ถนนพาดวารี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

 

mailto:nfc.utt@nfc.or.th


จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
ช่ือ              นายพรชัย  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

ต าแหน่ง       ประธานสภาเกษตรกรจงัหวัดก าแพงเพชร 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๗๓ ๙๙๑๐ 

E-mail          

ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที ่38/1 หมู ่8 ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงพชร ๖๒๒๑๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นายปรีชา  เรืองคุ้ม           

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานจงัหวัดก าแพงเพชร 

โทรศัพท์       081-3949758           

E-mail         preecha๖๑๐๕@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลาจังหวัดก าแพงเพชร ช้ัน 2 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวัดก าแพงเพชร    
                 62000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส านักงาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

ช่ือ               นายตันติพงศ์  นิกรเทศ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ 

โทรศัพท์         ๐๘๓ ๓๕๙ ๗๘๗๙ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๒ บ้านหนองบัวบาน ต าบลโนนศิลา ต าบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ               

ต าแหน่ง        

โทรศัพท์       ๐๔๒ ๔๙๑ ๖๔๕ , ๐๔๒ ๔๙๑ ๘๖๖ 

E-mail         nfc.bkn@nfc.or.th , buengkan77.nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๐๕ หมู่ ๑ ถนนรักสงบ ต าบลวิศิษฐ์  อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 

 

mailto:nfc.bkn@nfc.or.th


จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ช่ือ               นายอวิรุทธ์ิ  พรหมรัตน์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

โทรศัพท์         ๐๘๒ ๘๔๗ ๘๘๕๙ 

E-mail           awirut2521@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๑๑ ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๔๖๑๔๐ 

 

 
ช่ือ              นายนิรุจน์  อุทธา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ  

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๗๔ ๑๑๙๙ , ๐๔๓ ๘๗๓ ๐๘๐ โทรสาร ๐๔๓ ๘๗๓ ๐๘๐-๑๕ 

E-mail         mohanamaicouncil@hotmail.com   nfc.ksn@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๖ ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๔๖๐๐๐ 

 

 

mailto:nfc.ksn@nfc.or.th


จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

ช่ือ               นายวิเชียร  ค ามา 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจรญิ 

โทรศัพท์         ๐๘๒ ๘๖๑ ๓๕๙๘ , ๐๙๑ ๒๖๕ ๖๐๙๘ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๓ ต าบลห้วย  ต าบลประทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจรญิ ๓๗๑๑๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายประณต  ธานี 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดอ านาจเจริญ 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๙๔๕ ๑๓๓๑ 

E-mail         - 

ที่อยูส่ านักงาน  ๒๒๙/๖๔ – ๖๕ ถนนชยางกูร ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ 

 



จังหวัดหนองคาย 

 

 

ช่ือ               นายวิชัย  จันทร์หอม 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย 

โทรศัพท์         ๐๘๐ ๑๘๙ ๙๒๔๔ , ๐๘๐ ๔๐๕ ๕๖๑๙ , ๐๔๒ ๔๑๓ ๘๐๒ 

E-mail           nfc.nki@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    ๑๗ หมู่ ๖ ต าบลโพนสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 

 
ช่ือ              นายสุรศักดิ์  เจรญิชัย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดหนองคาย 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๘๕๕ ๔๕๔๗ , ๐๘๕ ๐๐๑ ๗๗๐๐ , ๐๔๒ ๔๑๓ ๘๐๒ 

E-mail         nfc.nki@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ช้ัน ๓ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 



จังหวัดยโสธร 

 

 

ช่ือ               นายวิไล  สายสอน 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๘๑๘ ๐๓๔๒ 

E-mail           wirai_nfc_yst@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ บ้านค าศิริ ต าบลกูจ่าน อ าเภอข าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐ 

 

 
ช่ือ              นางสาวณัฏฐนิชา  จ าปาแดง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดยโสธร 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๗๗ ๖๓๒๔ 

E-mail         mapa_rakjung@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๒๖๘ หมู่ ๘ ถนนอรุณประเสริฐ ต าบลตาดทอง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ 

 



จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ช่ือ               นายสมศักดิ์  คุณเงิน 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์         ๐๘๓ ๔๑๗ ๙๐๐๙ 

E-mail           sskunngern@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๓๒๔/๕๘ หมูบ่้านศิริพร๓ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              ดร.สมยงค์  แก้วสุพรรณ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๓๒๙ ๔๐๑๐ , ๐๔๓ ๒๖๒ ๑๒๖-๗ 

E-mail         somyong๑๒๐๐๙@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๔๕  หมู่ ๑๕ ถนนท่าพระ-โกสมุฯ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐  

 



จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

 

ช่ือ               นายสุเทพ  วุฒิธา 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล าภู 

โทรศัพท์         ๐๘๘ ๕๔๘ ๘๐๐๗ 

E-mail           suthep1956@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๖๓ บ้านห้วยลกึ ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ 

 

 
ช่ือ              นายสมเกียรติ  เหลก็กล้า 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดหนองบัวล าภู 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๘๕๗ ๔๗๖๙ , ๐๔๒ ๓๑๒ ๒๒๖ 

E-mail         nfc.npb@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน อาคารอนาลโย ช้ัน ๑ ศาลากลางจงัหวัดหนองบัวล าภู ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง 

                  จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๐๐๐ 



จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

ช่ือ               นายสังคม  อุปคุณ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมกุดาหาร 

โทรศัพท์         ๐๘๘ ๕๒๖ ๐๑๔๓ , ๐๘๘ ๓๐๑ ๕๕๑๑ 

E-mail           nfc.mdh@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ ๖ ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๔๐ 

 

 

ช่ือ              นายคณพศ  เหล่าน้อย 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดมกุดาหาร 

โทรศัพท์       ๐๘๒ ๑๒๓ ๓๐๙๖ 

E-mail         nfc.mdh@nfc.or.th  , khanapot๒๐@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๗๙ ถนนเมืองใหม่ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ 

 

mailto:nfc.mdh@nfc.or.th


จังหวัดสกลนคร 

 

 

ช่ือ               นายพิชัย  ไชยสาคร 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 

โทรศัพท์         ๐๘๕ ๒๗๔ ๖๖๘๘ , ๐๘๙ ๘๖๑ ๔๒๓๕ 

E-mail           Pichai_Chaisakorn@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๑  ถนนเมืองใหม่ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร     
                   ๔๗๒๙๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ               

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสกลนคร 

โทรศัพท์        

E-mail          

ที่อยู่ส านักงาน  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงหลงัเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 



จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

ช่ือ               นายกอบสิน  พ่อค้า 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ 

โทรศัพท์         ๐๘๒ ๑๕๐ ๕๐๐๖ 

E-mail            

ที่อยู่ปจัจบุัน   บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๙  ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ ๓๒๐๐๐ 

 

 

ช่ือ              นายทองค า  ปิ่นแก้ว 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสุรินทร ์

โทรศัพท์       ๐๘๐ ๑๕๖ ๕๕๗๔ , ๐๘๐ ๔๘๗ ๒๘๓๓ 

E-mail         gold2507@hotmail.com  

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๙๔/๔ ถนนจิตรบ ารุง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ ๓๒๐๐๐ 

 



จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

ช่ือ               นายอภิศักดิ์  อังคสิทธ์ิ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย์ 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๔๗๐ ๘๐๘๘ , ๐๘๑ ๘๗๘ ๐๔๖๑ 

E-mail          nuch_ptc@yahoo.co.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๕๗๐ – ๕๗๒ หมู่ ๙  ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรุีรมัย์ ๓๑๑๖๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายไพโรจน์  เพ็ชรรุง่ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดบรุีรมัย์ 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๙๗๖ ๖๙๖๗ , ๐๔๔ ๖๖๖ ๕๐๖ 

E-mail         - 

ที่อยู่ส านักงาน ศูนย์ราชการจังหวัดบุรรีัมย์ (ช้ัน๒) ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ ๓๑๐๐๐ 

 



จังหวัดอุดรธานี 

 

 

ช่ือ               นายบุญศรี  สุขวาปี 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๐๕๐ ๘๑๕๔ 

E-mail           nfc.udn@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓  ต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

 

 
ช่ือ              นายชัยรัตน์  โสดา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดอุดรธานี 

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๒๘๗ ๔๒๒๔ 

E-mail         chairatjlc@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี ช้ัน ๗ ถนนมุขมนตรี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมอืง                        

                  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 



จังหวัดเลย 

 

 

ช่ือ               นายวิชาญ  โคตรจันทร์อุด 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๑๘๔ ๗๗๐๓ 

E-mail           nfc.lei@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๔ ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ๔๒๒๒๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายพิสุทธ์ิ   พุทธรักษ์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดเลย 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๕๗๒ ๓๗๑๕ , ๐๔๒ ๘๖๔ ๑๑๒ 

E-mail         nfc.lei@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๒๐๑ หมู่๑ ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 

 



จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

ช่ือ               นายคงฤทธ์ิ  บัวบุญ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์         ๐๘๗ ๒๑๒ ๘๙๔๕ , ๐๔๓ ๗๗๗ ๖๒๙ 

E-mail           nfc.mkm@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม อาคารศาลากลางใหม่ ช้ัน ๓ ห้อง ๓๑๐ 

                   ต าบลแว่งนาง อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              ร้อยตรีวีรวัฒน์  วารีรัตน์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์       ๐๘๗ ๘๖๐ ๘๔๙๓ , ๐๔๓ ๗๗๗ ๖๒๙ 

E-mail         nfc.mkm@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน อาคารศาลากลางใหม่ ช้ัน ๓ ห้อง ๓๑๐ ต าบลแว่งนาง อ าเภอเมืองมหาสารคาม       

                  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 



จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ช่ือ               นายประจักร์  บญุกาพิมพ ์

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๗๓ ๒๑๔๖ , ๐๔๓ ๕๑๙ ๘๖๕-๖  

E-mail           nfc.ret@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๒๙๖ หมู่ ๑๑ ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสาวชมพูนุช  ญาณะนันท์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดรอ้ยเอด็ 

โทรศัพท์       ๐๘๘ ๓๓๓ ๘๑๙๙ , ๐๙๐ ๓๓๕ ๒๒๒๗ , ๐๔๓ ๕๑๙ ๘๖๕-๖ 

E-mail         Yananan_Mammy@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน ศาลากลางจงัหวัดรอ้ยเอ็ด ช้ัน ๒ ถนนเทวาภิบาล  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

 

 

 



จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ช่ือ               นายหมุน  แซ่จึง 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรสีะเกษ 

โทรศัพท์         ๐๘๔ ๙๕๘ ๓๒๐๗ , ๐๘๗ ๔๖๐ ๓๑๐๗ 

E-mail           seajung_m@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๕ ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นางสาวพิชามญช์ุ  แซ่จึง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดศรสีะเกษ 

โทรศัพท์       ๐๘๕ ๑๓๕ ๑๔๓๖ , ๐๔๕ ๖๑๕ ๘๐๑ 

E-mail         texas:๑๖๐๕@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๙๐/๒๘ หมู่ที่ ๑๐ ถนนทองมาก ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวัดศรสีะเกษ ๓๓๐๐๐ 

 

 



จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ช่ือ               นายนิพนธ์  ดิษฐจร 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท์        ๐๘๑ ๗๙๐ ๗๒๖๖ 

E-mail          niponfamer@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๕๒๙ หมู่ ๙ หมู่บ้านชุมชนหนองบัวแดง  ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง    

                   จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นายทองคูณ  ดานประสิทธ์ิ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท์       ๐๘๓ ๑๐๐ ๐๗๖๑ 

E-mail         nfc.cpm@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๐๙/๑๑-๑๒ ถนนนนทราคร ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

 



จังหวัดนครราชสีมา 

 

ช่ือ               นายเติมศักดิ์  บุญช่ืน 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสมีา 

โทรศัพท์        ๐๘๖ ๖๕๐ ๖๓๓๔ 

E-mail          boonchuen๒๖@gmail.com , boonchuen๒๕@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๒๙๘/๔ หมู่ ๑ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสมีา ๓๐๓๒๐ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ               

ต าแหน่ง        

โทรศัพท์       ๐๔๔ ๓๔๑ ๗๒๒-๓ 

E-mail         nfc.nma@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๒๐๖/๒ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

 

 

mailto:boonchuen๒๖@gmail.com


จังหวัดนครพนม 

 

ช่ือ               นายภักดีสยาม  พรหมอินทร ์

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม 

โทรศัพท์         ๐๘๘ ๓๐๔ ๗๑๕๑ , ๐๔๒ ๕๑๒ ๐๗๖ 

E-mail           nfc.npm@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๑๓ ต าบลพุม่แก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายชยพล  ถิลา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครพนม 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๗๖ ๙๒๘๓ , ๐๔๒ ๕๑๒ ๐๗๕-๖ 

E-mail         chayaphon18@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน ศาลากลางจงัหวัด ช้ัน ๓ (หลังเก่า) ถนนอภิบาลบญัชา ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง  

                  จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ 



จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

ช่ือ               นายปรีชา  นุยืนรัมย์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอบุลราชธานี 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๗๙ ๕๖๔๗ 

E-mail            

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๖ ซอยแจ้งสนิท ๕/๒ ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จงัหวัดอบุลราชธานี       
                   ๓๔๐๐๐ 

 
 

 
 

 

 

ช่ือ              นายด ารง  อินศร 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดอบุลราชธานี 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๘๔๖ ๑๗๓๙ 

E-mail          

ที่อยู่ส านักงาน  สภาเกษตรกรจงัหวัดอบุลราชธานี   ถนนแจ้งสนิท ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 
                              จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและหัวหน้าส านักงาน 

ภาคใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดสตูล 

 

 

ช่ือ               นายอภิมาตร  เหร็บควนเค่ียม 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๔๗๘ ๗๘๕๑ 

E-mail           Apimat.satun@gmail.com  

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที ๓ หมู่ ๕ ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตลู ๙๑๐๐๐ 

 

 

ช่ือ              นายรอสลัน  คุ้มบ้าน 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสตูล 

โทรศัพท์       ๐๘๐ ๘๖๙ ๔๗๙๓ 

E-mail         nfc.stn@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๒๐๒ หมู่ ๖ ถนนยนตการก าธร ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จงัหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ 

mailto:Apimat.satun@gmail.com


จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

ช่ือ                นายสมคิด  สงเนียม 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพทัลงุ 

โทรศัพท์         ๐๘๐ ๕๔๖ ๕๑๓๒  

E-mail           sea๙๓๐๐๐@hotmai.co.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๗/๔ หมู่ ๑ ต าบลเขาเจียก อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลงุ ๙๓๐๐๐ 

 

 
 

ช่ือ              นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดพัทลุง 

โทรศัพท์       ๐๘๐ ๗๐๐ ๘๓๗๒ , ๐๗๔ ๖๑๕ ๒๒๑ 

E-mail         t_tavatchai@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน อาคารส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ช้ัน ๒ ถนนทางเสดจ็  ต าบลคูหาสวรรค์ 

                  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ 

 



จังหวัดภูเก็ต 

 

 

ช่ือ                นายสมชาย  สกุลชิต 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๖๐๖ ๐๐๑๕ , ๐๗๖ ๕๒๗ ๑๔๗ 

E-mail           heliconiaplantation@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๓๕/๔ หมู่ ๕ ต าบลศรสีุนทร อ าเภอกลาง จงัหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายประชา  เครือศึก 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๖๙๓ ๐๓๘๕ , ๐๗๖ ๓๕๓ ๑๕๙ 

E-mail         nfc.pkt@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๖๐/๖๓ หมู่ที่ ๓ ถนนตรัง ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

 



จังหวัดปัตตานี 

 

ช่ือ                นายยูโต๊ะ  อาเก๊ะ  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๖๕๓ ๓๐๓๕ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ ๓  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐ 

 

 

 

 

ช่ือ              นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดปัตตานี 

โทรศัพท์       ๐๘๔ ๗๓๓ ๑๑๔๔ , ๐๘๕ ๐๗๗ ๑๕๙๙ 

E-mail         dee_aggienara@yahoo.co.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๖/๑๑ หมู่ ๔ ถนนหนองจิก ต าบลรสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

 

 

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ช่ือ                นายประทีป  กลีบแก้ว  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๙๗๙ ๔๑๔๘ 

E-mail           Prateep1949@hotmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน    บ้านเลขที่ ๑๗๗/๑ หมู่ ๑ ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 

ช่ือ              นายสุกิต  อินรงค์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์       ๐๘๖ ๖๙๐ ๓๔๑๙ , ๐๗๕ ๔๓๒ ๐๙๗ , ๐๗๕ ๔๓๒ ๐๙๖ 

E-mail         - 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๑/๒๕ หมู่บ้านเมืองทอง ซอย๑ ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

                   จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 



จังหวัดระนอง 

 

 

ช่ือ                นายชะลิต  ระวังภัย  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๖๔๙ ๙๗๑๐ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๗ ต าบลล าเลียง อ าเภอกระบรุี จงัหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายสนธยา  จริตงาม 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดระนอง 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๗๒๗ ๖๒๔๔ 

E-mail         Sontaya_jarit@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๕๗/๙ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ 

 



จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ                นายสมคิด  สังขมณี  

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๗๙๗ ๖๒๑๐ 

E-mail           - 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที่ ๑๑๐/๑ หมู่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลยีน อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายศุภชัย  วัฒนาสันติกุล 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดตรงั 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๐๘๑ ๕๖๙๐ , ๐๗๕ ๕๗๐ ๕๘๐ 

E-mail         chai15.trg@hotmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน อาคาร อ.ต.ก. เขต ๔ ช้ัน ๒ ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ 



จังหวัดพังงา 

 

 

ช่ือ                นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพงังา 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๘๖๖ ๕๐๑๑ , ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๒๖๒ โทรสาร ๐๗๖ ๔๒๕ ๒๒๕ 

E-mail           TANTi.54@hotmail.com 

ที่อยู ่             บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๓ ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา ๘๒๑๗๐ 

 

 
ช่ือ              นายอนนต์  เพ็ชรแก้ว 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดพงังา 

โทรศัพท์       ๐๘๕ ๐๖๐ ๗๔๘๐ , ๐๗๖ ๔๑๔ ๑๑๙ 

E-mail         nfc.pna@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่  ๑๒๐/๑ ถนนบริรักษ์บ ารุง  ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ 



จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

ช่ือ                นายชยันต์  สังขไพฑูรย ์

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา 

โทรศัพท์         ๐๘๙ ๔๖๒ ๑๘๕๐ 

E-mail           chayansung@hotmail.com 

ที่อยูป่จัจบุัน    บ้านเลขที่ ๒/๔ บ้านทอนส าโรง ถนนมหาดไทย ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา    

                  ๙๐๑๔๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายชัยวุฒิ  ช่วงมี 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสงขลา 

โทรศัพท์       ๐๘๔ ๓๑๓ ๕๖๑๖ , ๐๗๔ ๓๑๕ ๖๒๐ 

E-mail         nfc.ska@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน  อาคารส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสงขลา ช้ัน ๓ เลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๑๐ ถนนกาญจนวนิช   

                   ต าบลเขารปูช้าง อ าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 



จังหวัดยะลา 

 

 

ช่ือ                นายมะหะมัดซันโรนงิ  อามะ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๘๙๘ ๘๑๓๕ , ๐๗๓ ๓๖๓ ๐๖๗ 

E-mail           nfc.yla@nfc.or.th 

ที่อยูป่จัจบุัน      บ้านเลขที ่๗๐ หมู่ ๑๑ บ้านยีลาปัน ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ๙๕๑๓๐ 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายมะเสาวดี  ไสสากา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดยะลา 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๘๙๘ ๖๒๖๕ , ๐๗๓ ๓๖๓ ๐๖๗ 

E-mail         nfc.yla@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๑๒๙/๖๑  หมู่ ๑๐ ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 

 



จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

ช่ือ                นายสิทธิพร  จริยพงศ์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๒๗๑ ๒๘๗๘ 

E-mail           sni.sittiporn@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที ่๑๐๒ หมู่ ๒ ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐ 

 

 
ช่ือ              นายจรัญ  รอดศรีนาค 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทรศัพท์       ๐๗๗ ๒๐๖ ๙๘๕ 

E-mail          

ที่อยู่ส านักงาน อาคารศูนย์ราชการ ช้ัน ๒ ถนนตอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

 



จังหวัดชุมพร 

 

 

ช่ือ                นายปิยวิทย์  โกฎเพชร 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๖๘๓ ๘๑๑๑ 

E-mail           godpet@gmail.com 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที ่๙ ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ 

 

 
ช่ือ              นายโสภณ  ศรีอินทร์ 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดชุมพร 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๐๘๔ ๓๑๐๓ 

E-mail         sophon_sn@cpd.go.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๑๑๒/๑ – ๒ หมู่ ๑ ถนนอาภากร ต าบลนาชะองั  อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ 



จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

ช่ือ                นายประหยัด  ลอแม 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

โทรศัพท์         ๐๘๗ ๙๖๘ ๙๘๘๑ 

E-mail           nfc.nwt@nfc.or.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที ่๙๙ หมู่ ๖ ต าบลเอวัณ อ าเภอแจ้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐ 

 

 

ช่ือ              นายเวฮามะ  บากา 

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดนราธิวาส 

โทรศัพท์       ๐๘๑ ๗๖๖ ๓๗๒๘ , ๐๗๓ ๕๓๒ ๗๐๔ 

E-mail         nfc.nwt@nfc.or.th 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๖๔/๔๐ หมู่ ๑๐ ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 



จังหวัดกระบี่ 

 

 

ช่ือ                นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ 

ต าแหน่ง         ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 

โทรศัพท์         ๐๘๑ ๙๗๘ ๔๖๔๒ , ๐๗๕ ๖๙๒ ๗๑๗ 

E-mail           phanteaset_thong@hotmail.co.th 

ที่อยู่ปจัจบุัน     บ้านเลขที ่๓๓/๒ หมู่ ๕ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ              นายวิรศักดิ์   ติ่วกุล   

ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดกระบี่ 

โทรศัพท์       ๐๘๙ ๕๙๒  ๒๓๔๖, ๐๘๙ ๘๗๓  ๕๕๙๘ 

E-mail         Kruwirasak@gmail.com 

ที่อยู่ส านักงาน เลขที่ ๓๕๙/๗ ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบีน่้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ 

mailto:Kruwirasak@gmail.com
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