รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
จุดที่

ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พืชที่สงเสริม
คลองใหญ
ทุเรียน นายธวัชชัย บุญพงษ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-0957043

อําเภอ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1

นายคมญคริษฐ กลอมสังข

รวมสุข

ไมรูด

2

นายสมโภชน ทัศมากร

ดานใหม

เกาะชาง

เกาะชาง

3

นายวาทิน จีนาวนิช

ชองลม

บางปด

แหลมงอบ

4

นายมานิตย ชิงชัย

ตาละวาย

ประณีต

เขาสมิง

ทุเรียน

5

นายเดชา ขวัญอยู

ปะเดา

ดานชุมพล

บอไร

6

นายสาคร พนมทม

คลองหินดํา

เกาะกูด

เกาะกูด

ผัก

นายศุภชัย ไชยพันธุ

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-0957043

7

นายภาสกร เขียวขจี

ทาระแนะ

หนองคันทรง

เมือง

ขาว

นางสาวนิโลบล สุจสินธุ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

ทุเรียน

นายศุภชัย ไชยพันธุ

ยางพารา นางนิตยา ภาคสุภาพ

081-8649308

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

086-1421393

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-8649308

สับปะรด นางสาวศิริวรรณ อินทรพรหม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-1342464

นายธวัชชัย บุญพงษ

085-2757771

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

1 นายปรีชา ปยารมย

บาน

ตําบล

อําเภอ

19 ม.5

พลับพลา

เมืองจันทบุรี

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวอุบลรัตน บัวเผื่อน
มังคุด

2 นายธีรเซษฐ บํารุงรักษ

12/2 ม.6 มะขาม

มะขาม

ลองกอง

โทร. 087-1318022

3 นายอุทัย ดาวไสว

โทร. 081-9450521

081-8453611
088-2133931

แหลมสิงห

มังคุด

1. นายนิรันดร ทังสฤดี
2. นายกสิน ทองเปรม

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7230553
นักวิชาการเกษตร
089-0092422

85 ม.7

ทุงเบญจา

ทาใหม

ทุเรียน

1. นายจงรักษ คําบุบผา
2. นายไพรัชช นันทกมลวารี

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 092-8503959
นักวิชาการเกษตร
098-2564557

37 ม.3

ขลุง

ขลุง

มังคุด

1. นายนิรันดร ทังสฤดี
2. นายกสิน ทองเปรม

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7230553
นักวิชาการเกษตร
089-0092422

นายายอาม

มังคุด

1. นายจิรยุทธ คําขจร
2. นางสาวปนจรัส ไทยเจริญ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร

โทร. 085-4397317

6 นายสมศักดิ์ เลขการ

1. นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นางสาวศศิวิมล ผลพฤกษา นักวิชาการเกษตร

พลิ้ว

โทร. 081-8654846

5 นางสาวทองใส สมศรี

081-9166994
081-9821627

ม.3

โทร. 08-06337707

4 นายอุดม วรัญูรัฐ

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร

2. นางสาวทัชชา จันทกลม

โทร. 081-8602491

ตําแหนง

12/1 ม.9 วังโตนด

089-4228052
087-6855959

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

7 นายกิติภูมิ พรเจีย

บาน

ตําบล

90/5 ม.5 ชากไทย

อําเภอ
เขาคิชฌกูฎ

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
มังคุด
1. นายจงรักษ คําบุบผา

โทร. 081-9829007

8 นายปญญา หมูคํา

2. นายไพรัชช นันทกมลวารี

29/1 ม.10 โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน

ลําไย

โทร. 084-7835299

9 น.ส.อารีรัตน พูลปาล

135/2 ม.4 เขาวงกต

แกงหางแมว

ยางพารา

โทร. 089-2459979

10 นายสิงไพ จําปาแดง
โทร. 084-7793864

14/8 ม.2 ทับชาง

สอยดาว

พืชผัก

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 092-8503959
นักวิชาการเกษตร
098-2564557

1. นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นางสาวศศิวิมล ผลพฤกษา นักวิชาการเกษตร

081-8453611
088-2133931
089-4228052

1. นายจิรยุทธ คําขจร
2. นางสาวปนจรัส ไทยเจริญ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร

087-6855959

1. นางสาวอุบลรัตน บัวเผื่อน
2. นางสาวทัชชา จันทกลม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร

081-9166994
081-9821627

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นางสมควร ศิริภักดี
นายสามารถ บูรพา
นายเสถียร เสือขวัญ
นายวิรัตน ไพโรจน
นายไว มรรคผล
นายเดิม รื่นรมย
นายสมชาย บุญกอเกื้อ
นายอุดร สมบูรณ

บาน

ตําบล

บ.หนองหวา ม.5
บ.พยูน ม.4
บ.ตาสิทธิ์ ม.1
บ.ชากนอก ม.2
บ.หัวชวด ม.6
บ.เขาตลาด ม.6
บ.กร่ํา ม.3
บ.มะงั่ว ม.1

บานแลง
บานฉาง
ตาสิทธิ์
มะขามคู
หนองบัว
พลงตาเอี่ยม
กร่ํา
น้ําเปน

อําเภอ
เมืองระยอง
บานฉาง
ปลวกแดง
นิคมพัฒนา
บานคาย
วังจันทร
แกลง
เขาชะเมา

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ลองกอง
มันสําปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
มังคุด
ทุเรียน
มังคุด
มังคุด

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
น.ส.ธีติมา กอนทอง
น.ส.ธีติมา กอนทอง
นายพัฒนกมล ไชทรัพธนากุล
นายพัฒนกมล ไชทรัพธนากุล
นางนารินทร อุบลนุช
นางนารินทร อุบลนุช
นายหนูจันทร ศิริสุวรรณ
นายหนูจันทร ศิริสุวรรณ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

089-4128587
089-4128587
090-2159789
090-2159789
086-8325504
086-8325504
081-7030800
081-7030800

รายชื่อผูรับผิดชอบ ประจําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
1 นายเริงวุฒิ รูปขําดี

2 นายศุภกิจ รักษาญาติ
โทร. 087-0203000
3 นายดิลก พวงภู
โทร. 088-2067371
4 นายวีรพงษ ศิริวรรณ
โทร. 5 นายดิเรก แซฮอ
โทร. 083-1218811
6 นายชาญชัย อมรบดีรักษ
โทร. 089-8349760
7 นางชัชญา บัวพา
โทร. 8 นางเพ็ญจิต แสงสวาง
โทร. 081-5589528
9 นางจงใจ เตชะมา
โทร. 081-7102357
10 นายวิชาญ บํารุงยา
โทร. 083 9997828
11 นายสมนึก พุมพืชผล
โทร. 089 6058425

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

เหมือง

เมือง

1.ขาว

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางสาวสมิหรา มงคล

หนองหงษ

พานทอง

1.ขาว

นายณัฐพล ทองสามสี

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-0722744

หนองปรือ

พนัสนิคม

1.ขาว

นางสาววรารัตน ลีวรางกุล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

ทาเทววงษ

เกาะสีชัง

นายรุงศักดิ์ แสงศิริ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 086-2099633

วัดสุวรรณ

บอทอง

1.การเพาะเห็ดนางฟา
2.การปลูกผัก
1.ออยโรงงาน

นางสาวสุคนธทิพย โยธาศรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-1579435

หนองใหญ

หนองใหญ

1.มันสําปะหลัง

นางสาวสมิหรา มงคล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-8079792

ทาบุญมี

เกาะจันทร

1.ขาว

นางสาวสุคนธทิพย โยธาศรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-1579435

หนองบอนแดง

บานบึง

1.ขาว

นายณัฐพล ทองสามสี

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-0722744

บางพระ

ศรีราชา

1.มะพราว

นายรุงศักดิ์ แสงศิริ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 086-2099633

โปง

บางละมุง

1.มะพราว

นายบรรลือ ลดหวั่น

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

098 - 8241407

สัตหีบ

สัตหีบ

1.มันสําปะหลัง

นางสาววารุณี กันทะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

095 - 9625997

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
089-8079792

081-2942519

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

1 นายวินัย ไชยมโน
โทร. 081-8651963

บางเตย
ม.11 บาน
แพรกวิหารแกว

เมือง

2 นายสมศักดิ์ วัลลานนท
โทร. 089-9313902

บางคลา
เขตเทศบาล
บานปลายคลอง

บางคลา

มะมวง

3 นายวินัย นาคศิริ
โทร. 038-522217

พิมพา
ม.3
บานคลองนิยม

บางปะกง

4 นายสุภาพ โนรีวงศ
โทร. 086-1471868

ดอนเกาะกา
ม.4
บานคลองยีสิบ

5 นายสมยศ นวมรัศมี
โทร. 081-5893008

ม.1
บานหนองบัว

6 นายไพริน นพกัณฑ
โทร. 089-8056645

ม.6
บานตลิ่งชัน

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นายอภิชาติ กฤตธนเวท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-2467893

นายปราโมทย วิจิตรจรูญโรจน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

084-7092412

ขาว

นางจุฬาลักษณ แกวออน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-6598886

บางน้ําเปรี้ยว

ขาว

นายบุญธรรม จาบถนอม

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

086-0455699

หนองบัว

บานโพธิ์

ขาว

นายสัมพันธ เสงี่ยมใจ

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3775389

ทาถาน

พนมสารคาม

ขาว

นางประภาศรี แกวคํา

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

081-5910273

ขาว

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน

7 นายสนั่น ศรีวรนันท
โทร. 089-2486040

ม.2
บานคลอง

8 นายบํารุง ศรีใย
โทร. 081-7555971

ทุงพระยา
ม.1
บานอางตะแบก

สนามชัยเขต

9 นายวัฒนา โพธา
โทร. 085-4311310
โทร.081-0040600
10 นายสวาง พรสี่
โทร. 087-7433226

เมืองใหม
ม.8
บานบางพุทรา

ราชสาสน

ม.3
บานเกาะลอย

คลองตะเกรา

ทาตะเกียบ

ขาว

11 นายสุชาติ เสนหา
โทร. 081-5904909

ม.4
บานหัวลําพู

คลองเขื่อน

คลองเขื่อน

ขาว

จุดที่

ตําบล
แปลงยาว

อําเภอ
แปลงยาว

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

084-7092412

มันสําปะหลัง นางจุฬาลักษณ แกวออน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-6598886

ไรนาสวนผสม นายปราโมทย วิจิตรจรูญโรจน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

084-7092412

นางประภาศรี แกวคํา

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

081-5910273

นายสัมพันธ เสงี่ยมใจ

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3775389

ขาว

นายปราโมทย วิจิตรจรูญโรจน

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
1 นายมนัส ฮวดจึง

ปราจีนบุรี

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
เบอรโทรศัพท
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
ไมผล
นายสมพร เรืองโรจน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน081-5776860

หนองจวง

2 นายสุนทร สังศิริ

ยานสมบูรณ บางเตย

บานสราง

ปราจีนบุรี

ขาว

นายสมพร เรืองโรจน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน081-5776860

3 นายบุญธรรม ตนนอย โนนมะงอง นาแขม

กบินทรบุรี

ปราจีนบุรี

ขาว

น.ส.ภัสสมณฑ เอี่ยมเขงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ

080-5737554

ประจันตคามประจันตคาม ปราจีนบุรี

ขาว

น.ส.ปาริชาติ ไผผักแวน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

085-9208429

5 นายวิรัตน ประยูรพงษ บางกุง

บางกุง

ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

ขาว

น.ส.ปาริชาติ ไผผักแวน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

085-9208429

6 นายจําเริญ นําภาว

มวงขาว

โคกปบ

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

ขาว

นายสาโรช ดุรงคกาญจนนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

081-7019305

7 นายแสวง พุมรักษา

ชะอม

สะพานหิน นาดี

ปราจีนบุรี

ขาว

น.ส.ภัสสมณฑ เอี่ยมเขงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ

080-5737554

4 นางวิไล หลีกชั่ว

บาน

กุดตาเสก

ตําบล

อําเภอ

ดงขี้เหล็ก เมือง

จังหวัด

รายชื่อผูรับชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

1 นายบุญชู บุญจันทร

คลองมะละกอ สระขวัญ

เมือง

2 นายบัวผัน สิทธิพล

หนองสังข

หนองสังข

อรัญประเทศ

3 นายประจวบ ปนะกาสังข

หนองปรือ

โคคลาน

ตาพระยา

4 นายบุญประสพ ดีโสภา

ซับนกแกว

หนองน้ําใส

วัฒนานคร

5 นายหนอง โรจนัส

โนนทอง

ตาหลังใน

วังน้ําเย็น

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม
ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ยางพารา
ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ยางพารา
ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ยางพารา
ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ยางพารา
ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ลําไย

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นางวิราวัณร ชัยศรี

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-0034707

นางสาวฤทัย วงษประดิษฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

089-8010004

นางสาวฤทัย วงษประดิษฐ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

089-8010004

นางวิราวัณร ชัยศรี

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-0034707

นางสาวสายฝน ซอพิมาย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

096-3762880

รายชื่อผูรับชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

6 นายสงา ผาปะทะ

เขาผาผึ้ง

คลองหาด

คลองหาด

ขาวโพดเลี้ยงสัตว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ลําไย

นางสาวสายฝน ซอพิมาย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

096-3762880

7 นายธนาวุฒิ ยุวรัตน

ธารนพเกา

หนองหวา

เขาฉกรรจ

ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ลําไย

นางสาวสายฝน ซอพิมาย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

096-3762880

8 นายสมบูรณ เผือกสีสุก

คลองทราย

หนองมวง

โคกสูง

ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว

นางสาวฤทัย วงษประดิษฐ

นักวิชการเกษตรปฏิบัติการ

089-8010004

9 นางแวน โฉมฉาย

คลองรวม

วังสมบูรณ

วังสมบูรณ

นางวิราวัณร ชัยยศรี

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-0034707

ขาว
มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน
ลําไย

