
จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสุทัศน  สํารวมจิตร ฮ็อง เพี้ยราม เมืองสุรินทร ขาว นายสุริยะ  ยืนยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7606182

2 นางรจนา  สีวันทา โนนงิ้ว หนองสนิท จอมพระ ขาว นางสาวสุวรรณี  สุดสงวน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-6260060

3 นายสมโภชน  สังขฮวด หวยอารี โพนครก ทาตูม ขาว นายพลกฤษณ  การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1857373

4 นายสกุล  ผดุงเมือ คลอง ปรือ ปราสาท ขาว นายสุริยะ  ยืนยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7606182

5 นายกาล  ชมชื่นดี โนนสําราญ ดาน กาบเชิง ขาว นายสุริยะ  ยืนยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7606182

6 นายสมาน  มนตดี นาอุดม ไผ รัตนบุรี ขาว นายพลกฤษณ  การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1857373

7 นายสงวน  ศิริทวี เกาะ แจนแวน ศรีณรงค ขาว นายขจิตพงษ  นามภักดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 087-8794926

8 นางพวงพยอม  พริ้งเพราะ บานพะเนาว ปราสาททอง เขวาสินรินทร ขาว นางปนเพชร  ดีลอม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4932588

9 นางวีระยา  บุตรแยม บานสน สะกาด สังขะ ขาว นางสาวสุวรรณี  สุดสงวน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-6260060

10 นายสมุทร  มีสัจจะ หนองเกาะ ตะเปยงเตีย ลําดวน ขาว นางสาวสุวรรณี  สุดสงวน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-6260060

11 นายอุดม  ประชุมฉลาด ทานตะวัน จีกแดก พนมดงรัก ขาว นายสุริยะ  ยืนยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7606182

12 นางรําพึง  อินทรสําราญ กระเบื้อง นาหนองไผ ชุมพลบุรี ขาว นางปนเพชร  ดีลอม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4932588

13 นายสุพล  สอนดี สําโรง สนม สนม ขาว นายขจิตพงษ  นามภักดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 087-8794926

14 นายประนิตย  ทองเจือ แจนแวน คาลาแมะ ศีขรภูมิ ขาว นางปนเพชร  ดีลอม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4932588

15 นายวิเชียร  สมนาค ตะเคียน สําโรงทาบ สําโรงทาบ ขาว นายขจิตพงษ  นามภักดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 087-8794926

16 นายบุญเพ็ง  ทันชม อีโกฏิ หนองหลวง โนนนารายร ขาว นายขจิตพงษ  นามภักดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 087-8794926

17 นายสุคนธ  ชูชีพ สวาท สําเภาลูน บัวเชด ขาว นายพลกฤษณ  การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1857373

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

  สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทร

พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายสมพิศ  ปราบภัย หนองกราด หนองไทร นางรอง ขาว นายสัมพันธ  แยมกระโทก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2825761

2 นายขาว  แกนนวลศรี โคกสระ โคกวาน ละหานทราย ขาว นางวาณี  โสภา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-8456376

3 นายคําพันธ  ตระการจันทร งามเจริญ หนองไมงาม บานกรวด มันสําปะหลัง นางวาณี  โสภา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-8456376

4 นางสมัย  วาพันสุ หนองหวานอย นาโพธิ์ นาโพธิ์ ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

5 นายปาน  เงินไทย โนนสําราญ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย ขาว วาที่ร.ต.อาทิตย  เกษดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-6698323

6 นางสุภาพร  แสนธนู โคกเมือง จรเขมาก ประโคนชัย ขาว วาที่ร.ต.อาทิตย  เกษดี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัตงาน 081-6698323

7 นายสงวน  กัณหา กุดเทา บานจาน พุทไธสง ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

8 นายยอดพลัง  พิพวนนอก นอยพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ ขาว นางวาณี  โสภา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-8456376

9 นายโผน  ผะดาศรี หนองจาน นิคม สตึก ขาว นางพนารัตน  ชัชวาล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9696079

10 นางสาวกัลยา  เทียมศรบุญ สระปะคํา พรสําราญ คูเมือง ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

11 นายบุญยัง  ขุนสําโรง ดอนเจริญสุข หนองบัว ปะคํา ขาว นางวาณี  โสภา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-8456376

12 นายสุจินต  พันธกระโทก โนนน้ําออม ชํานิ ชํานิ ขาว นายสัมพันธ  แยมกระโทก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2825761

13 นายสมบัติ  ทัศนไทย หัวฝาย หัวฝาย แคนดง ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

14 นายโปง  พิมานรัมย หนองหวา โคกเหล็ก หวยราช ขาว นางพนารัตน  ชัชวาล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9696079

15 นายทวี  การนอก โนน หนองแวง บานใหมไชยพจน ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

16 นายอุธร  มาลัยทอง สวนใหม กระสัง กระสัง ขาว นางพนารัตน  ชัชวาล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9696079

17 นายจรูญ  ดวงแกว โคกกลางนอย โคกกลาง ลําปลายมาศ ขาว นางสาวผกากรอง มาลา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 084-6050989

18 นายประเสริฐ  สมการณ หนองชัยศรี หนองชัยศรี หนองหงส ขาว นางสาวผกากรอง มาลา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 084-6050989

19 นายเฮือ  ทองทา หนองกก สมปอย โนนดินแดง ขาว นางวาณี  โสภา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-8456376

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทร

พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย

20 นายศีลธรรม  บํารุงแควน นอย จันดุม พลับพลาชัย ขาว นายสัมพันธ  แยมกระโทก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2825761

21 นายเสริม  ทองอยู บุ ปราสาท บานดาน ขาว นางสาวทองสวย  พบบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5446478

22 นายประกอบ  ทับคา หนองบอน ทาโพธิ์ชัย หนองกี่ ขาว นางสาวผกากรอง มาลา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 084-6050989

23 นายประเสริฐ  สมการณ นาตากลม โกรกแกว โนนสุวรรณ มันสําปะหลัง นายสัมพันธ  แยมกระโทก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2825761



หมู บาน ตําบล อําเภอ

1 นายพิกุล สอสุธรรม กระถิน กระถิน เทพาลัย คง ขาว  นายรพีพงศ หนวยจันทึก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-581-5617

2 นายนิพนธ เปลี่ยนกลาง ม.3 มะเกลือ มะคา โนนไทย มันสําปะหลัง นายรพีพงศ หนวยจันทึก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-581-5617

3 นายประสงค บอกลาง ม.8 บานเกรียม ขามเฒา โนนสูง ขาว นายรพีพงศ หนวยจันทึก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-581-5617

4 นางกฤษติยา  กฤษเชิด ม.6 บานหนองโพธิ์ ชีวึก ขามสะแกแสง พริก นายรพีพงศ หนวยจันทึก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-581-5617

5 นายอนุรักษ  คําดี ม.1 หนองหอย หนองหอย พระทองคํา ไรนาสวนผสม นายรพีพงศ หนวยจันทึก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-581-5617

6 นายศรัญพงค แสงวินาวรกุล ม.2 หนองรัง แชะ ครบุรี มันสําปะหลัง นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384

7 นางวิลาวัณย แกวกุลธร ม.10 สระพระ ทาลาดขาว โชคชัย ไรนาสวนผสม นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384
8 นายสํารวม งามสุวรรณ ม.18 บานหันใต ตะคุ ปกธงชัย ขาว มะขามเทศ นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384

9 นายราญ  พรหมบุตร ม.5 ม.5 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว ผักปลอดสารพิษ นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384

10 นายแสวง  พานทอง ม.4 ซับหวาย หนองหัวแรต หนองบุญมาก มันสําปะหลัง นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384

11 นายสมศักดิ์ ปองปญจมิตร ม.6 กสมบัติเจริญ กุดโบสถ เสิงสาง มันสําปะหลัง นายเดชา อยูภักดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-266-2384

12 นายอรุณ วิฑูรยพันธ ม.2 หนองพลวง หนองพลวง จักราช ไรนาสวนผสม นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

13 นายเหมือน ทิศรักษ บานเตย บานเตย กระเบื้องใหญ พิมาย ขาว นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

14 นายจันที ประทุมภา ม.6 บานโนนรัง ตลาดไทร ชุมพวง ไรนาสวนผสม นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

15 นายบุญมี  หยั่งบุญ ม.3 โนนปบ โนนอุดม เมืองยาง ขาว นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

16 นายเพรียว ธรรมปตโต ม.6 ขุย ขุย ลําทะเมนชัย ขาว นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

17 นายวิโรจน  เลินไธสง านทับสวา บานทับสวาย ทับสวาย หวยแถลง ขาว นายวินัติ วารีอุดมทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-876-3650

18 นายสมชาย กุมขุนทด ม.12 บานเกา บานเกา ดานขุนทด มันสําปะหลัง นายดาวรุง วิสุทธิ์ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 086-876-8030

19 นายประจวบ คุมทรัพย ม.5 หนองมะกรูด หนองน้ําแดง ปากชอง มันสําปะหลัง นายดาวรุง วิสุทธิ์ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 086-876-8030

20 นายจีรศักดิ์ ปทุมศรี ดอนวัว ดอนวัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว มันสําปะหลัง นายดาวรุง วิสุทธิ์ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 086-876-8030

21 นายธารา  แตงพลกรัง ม.8 หนองโพธิ์เหนือ สํานักตะครอ เทพารักษ มันสําปะหลัง นายดาวรุง วิสุทธิ์ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 086-876-8030

22 นายบุญเลิศ ประสิทธินอก ม.1 หนองบัวสะอาด บัวใหญ ไรนาสวนผสม นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

23 นายสุดสาคร  เฮียงศร ม.4 สามเมือง สีดา ขาว นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

24 นายชาย  ลุนกําพี้ ม.5 ตลาดหนองแวง หนองหวา บัวลาย ขาว นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท



หมู บาน ตําบล อําเภอ

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

25 นายสมควร  ตอดานกลาง ม.13 ม.13 โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม ฟกทอง นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

26 นางอทิตยา คําสิงหนอก านตลาดไท บานตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย ขาว นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

27 นายบุญชวย อุดมผล หนองโจด หนองโจด โนนแดง โนนแดง ขาว นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333

28 นายบัวลอง สีสงกา ม.5 หนองขามนาดี แกงสนามนาง แกงสนามนาง ขาว นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-596-1333
29 นายกิตติชัย กองเสียง ม.4 ม.4 หนองจะบก เมือง มันสําปะหลัง 1. นายธรรมรัตน กังวาลสิงหนาท

2. นส.มนทิรา ภักดีพุดซา
3. นายสุวชัย โชติพงษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

089-691-5729
084-961-6193
084-833-9322

30 นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง หมูสี หมูสี พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ ขาว 1. นายธรรมรัตน กังวาลสิงหนาท
2. นส.มนทิรา ภักดีพุดซา
3. นายสุวชัย โชติพงษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

089-691-5729
084-961-6193
084-833-9322

31 นายปณิธาน ขุนโหร  ม.10 ม.10 มะเกลือใหม สูงเนิน ขาว 1. นายธรรมรัตน กังวาลสิงหนาท
2. นส.มนทิรา ภักดีพุดซา
3. นายสุวชัย โชติพงษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

089-691-5729
084-961-6193
084-833-9322

32 นายพงศธร ดอกสันเที๊ยะ ม.7 ดอนมะเกลือ บึงออ ขามทะเลสอ มันสําปะหลัง 1. นายธรรมรัตน กังวาลสิงหนาท
2. นส.มนทิรา ภักดีพุดซา
3. นายสุวชัย โชติพงษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

089-691-5729
084-961-6193
084-833-9322



จุดที่ ชื่อเกษตรกร พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่

เจาของแปลง หมู บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายมีมิตร  ธงพรรษา 20 หวยมวง หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ขาว นายชัยยงค  สวมชัยภูมิ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-9779563

พัฒนา นางสาวใจแกว  ออชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร 082-1379008

2 นายอํานาจ  ศิริบูรณ 3 ปรางคมะคา วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ มันสําปะหลัง นายชัยยงค  สวมชัยภูมิ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-9779563

นางสาวใจแกว  ออชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร 082-1379008

3 นายปราโมทย  ใยโนนตา 15 หนองอุดม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ ขาว นายชัยยงค  สวมชัยภูมิ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-9779563

นางสาวใจแกว  ออชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร 082-1379008

4 นายสถิต  ดิลกลาภ 7 ถนนกลาง สระพัง บานแทน ชัยภูมิ ไรนาสวนผสม นายสุจิตร  ลิ้มสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-8784719

นางสาวอรพิม  ทองเสีย นักวิชาการเกษตร 088-3088137

5 นายบุญกอง  เจริญศักดิ์ 4 นามน โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ออย นายสุจิตร  ลิ้มสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-8784719

นางสาวอรพิม  ทองเสีย นักวิชาการเกษตร 088-3088137

6 นางนันทา  ปาจิตเณย 9 หนองหญารังกา โพนทอง เมือง ชัยภูมิ ขาว นายวัชรินทร  ปรางคชัยภูมิ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 080-7215454

นางสาวณัฐวิภา  ธรรมธุระ นักวิชาการเกษตร 087-2477180

7 นายสวาง  นราพงษ 3 นามน ศรีสําราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ ขาว นายวัชรินทร  ปรางคชัยภูมิ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 080-7215454

นางสาวณัฐวิภา  ธรรมธุระ นักวิชาการเกษตร 087-2477180

8 นายสุพจน  แพวขุนทด 11 ปากจาบ โคกเพชรพัฒนาบําเหน็จณรงค ชัยภูมิ ขาว นางอัญชุลี  อัฐทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 080-4715980

นางสาววาสนา  ริมกระโทก นักวิชาการเกษตร 082-8714206

9 นายอุทัย  ลาภเกิด 7 ทาแตง กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ ขาว นางอัญชุลี  อัฐทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 080-4715980

นางสาววาสนา  ริมกระโทก นักวิชาการเกษตร 082-8714206

10 นายสมคิด  ภิรมยกิจ 15 โสกครอพัฒนา หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ ขาว นางอัญชุลี  อัฐทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 080-4715980

นางสาววาสนา  ริมกระโทก นักวิชาการเกษตร 082-8714206

11 นายตัน  จันทรสวาง 8 โนนเตาไห โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ ขาว นายมงคล  ขวัญทิพย เจาพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน 081-8776229

นางสาวอรพิม  ทองเสีย นักวิชาการเกษตร 088-3088137

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

ที่อยู
เบอรโทรศัพทตําแหนง



จุดที่ ชื่อเกษตรกร พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่

เจาของแปลง หมู บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

ที่อยู
เบอรโทรศัพทตําแหนง

12 นางหนูสอน  ฤาชา 1 บานหัน บานหัน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ หมอนไหม นายมงคล  ขวัญทิพย เจาพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน 081-8776229

นางสาวอรพิม  ทองเสีย นักวิชาการเกษตร 088-3088137

13 นายเส็ง  นามตะ 5 โคกรัง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ มันสําปะหลัง นายธีรพล  เปลงสันเทียะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9668250

นายวิบูลย  ภักดีโชติ นักวิชาการเกษตร 082-1501578

14 นายถิต  ยังโนนตาด 17 โปงนคร วังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ มันสําปะหลัง นายธีรพล  เปลงสันเทียะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9668250

นายวิบูลย  ภักดีโชติ นักวิชาการเกษตร 082-1501578

15 นางสนธยา  สีดา 10 ซับใหญพัฒนา ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ มันสําปะหลัง นายธีรพล  เปลงสันเทียะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9668250

นายวิบูลย  ภักดีโชติ นักวิชาการเกษตร 082-1501578

16 นายวิมาลย   แผนเงิน 8 หนองตูม ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ ขาว นายบัญญัติ  จันทะกา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7603257

นางสาวณัฐวิภา  ธรรมธุระ นักวิชาการเกษตร 087-2477180
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