รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ
ชื่อเกษตรกร
บาน
เจาของแปลง
1 นายประยงค บุญทอง โคกเจริญ

นาวัง

2 นายสะอาด วันโท

ชานุมาน

จุดที่

โนนสําราญ

ตําบล

3 นายธีรวัฒน พันธุมาศ นาผาง

หวย

4 นายสงัด บันลือ

โนนธาตุ

พนา

5 นางประยูร กาญจนารี ฟาหวน

ไรขี

6 นายวินิจ สุภาจันทร

โคกกลาง

นาเวียง

7 นายมานพ แสงสวาง

หนองแอวมอง โพนเมืองนอย

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาทื่
ตําแหนง
เบอรโทรศัพท
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
เมือง
ขาว นายอธิวัฒน สิทธิภิญญาพัฒน นักวิชาการเกษตร 089-5856017
ชํานาญการพิเศษ
ชานุมาน
ขาว น.ส.ชนัญชิดา ชาวะรักษ
นักวิชาการเกษตร 087-2601482
ปฏิบัติการ
ปทุมราชวงศา
ขาว น.ส.ชนัญชิดา ชาวะรักษ
นักวิชาการเกษตร 087-2601482
ปฏิบัติการ
พนา
ขาว นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
เจาพนักงานการเกษต089-5856017
ชํานาญงาน
ลืออํานาจ
ขาว นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
เจาพนักงานการเกษต089-5856017
ชํานาญงาน
เสนางคนิคม
ขาว น.ส.มยุรี อบสุข
นักวิชาการเกษตร 081-9663719
ชํานาญการ
หัวตะพาน
ขาว น.ส.มยุรี อบสุข
นักวิชาการเกษตร 081-9663719
ชํานาญการ
อําเภอ

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
1 นายถนอม เหล็กศรี

บ.หนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร

2 นายออนตา ทองโชติ

บ.เมืองใหม

รอบเมือง

เมือง

ขาว

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3800860

3 นายสุพจน ไชยธรรม

บ.เหลาแขม

เกาะแกว

เสลภูมิ

ขาว

นางนันทพันธ แสงทอง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-9649732

4 นายประสิทธิ์ ศรีชัย

บ.ดงดิบ

หนองใหญ

โพนทอง

ขาว

น.ส.สิญารัตน ณรงคภักดีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

084-8239656

5 นายแสวง มะโนลัย

บ.โพนฮาด

ดงครั่งนอย

เกษตรวิสัย

ขาว

น.ส.นวลรัตน ยิ่งเจิรญ

นักวิชากาเรกษตรปฏิบัติการ

083-3287239

6 นายสวัสดิ์ สาโพธิ์

บ.สงเปลือย

เมืองทอง

เมือง

ขาว

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3800860

7 นายรณฤทธิ์ ปรียฉัตรตระกูล บ.ชาด

หนองพอก

หนองพอก

ขาว

น.ส.สิญารัตน ณรงคภักดีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

084-8239656

8 นายสมชาย จรบูรมย

บ.โนนสวาง

เชียงใหม

โพธิ์ชัย

ขาว

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3800860

9 นายสุเทพ แสนสงา

บ.หนองตอนอย ดูนอย

จตุรพักตรพิมาน

ขาว

น.ส.นวลรัตน ยิ่งเจิรญ

นักวิชากาเรกษตรปฏิบัติการ

083-3287239

10 นายชวย สาสุข

บ.โพนละมั่ง

หินกอง

สุวรรณภูมิ

ขาว

นายพิชัย วงษวาสน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-5565232

11 นายเสริม วิเศษดอนหวาย

บ.โนนชัย

หนองบัว

อาจสามารถ

ขาว

นายพิชัย วงษวาสน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-5565232

จุดที่

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
ขาว
นายสุรพล สายยุทธ

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
088-5653695

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
12 นายวิชัย ทวินันท

บาน

ตําบล

บ.เมืองแกว

หนองหิน

เมืองสรวง

13 นางบุญเลิศ เชื้อจิตร

บ.เหลาขาว

ยางคํา

โพนทราย

ขาว

นายสุรพล สายยุทธ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

14 นายพรชัย ธราวุธ

บ.เหลาใหญ

โพธิ์ทอง

ศรีสมเด็จ

ขาว

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3800860

15 นายสุชิน ภักดีสา

บ.หนองตอ

ดงสิงห

จังหาร

ขาว

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-3800860

16 นายประเสริฐ กรวิรัตน

บ.ดงเย็น

บานเขือง

เชียงขวัญ

ขาว

นางนันทพันธ แสงทอง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-9649732

17 นายอุทัย จันทะโมสร

บ.ธาตุจอมศรี

ดูกอึ่ง

หนองฮี

ขาว

นายสุรพล สายยุทธ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

18 นางบานเย็น ถิ่นอุบล

บ.ดอนโมง

บึงงาม

ทุงเขาหลวง

ขาว

นางนันทพันธ แสงทอง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-9649732

19 นายเอกณรงค ชื่นมณี

บ.โนนสวรรค

ปทุมัตต

ปทุมรัตต

ขาว

น.ส.นวลรัตน ยิ่งเจิรญ

นักวิชากาเรกษตรปฏิบัติการ

083-3287239

20 นายสงา แสนพรม

บ.ใหมสามัคคี เมยวดี

เมยวดี

ขาว

น.ส.สิญารัตน ณรงคภักดีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

084-8239656

จุดที่

อําเภอ

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
ขาว
นายพิชัย วงษวาสน

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
081-5565232
088-5653695

088-5653695

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
จุดที่

ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

สินคาหลัก
พืชสงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1

นายถาวร เผาภูไทย

นาโสก ม.1

นาโสก

เมือง

ขาว

นายไทยทวี ลีลาพจนสกุล

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-8166750

2

นายพิณ สุวรรณไตรย

คําชะอี ม.11

คําชะอี

คําชะอี

ขาว

นายพิชัย โพธิโสภา

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-9748824

3

นายโฮม อุคํา

บะ ม.5

กกแดง

นิคมคําสรอย

ขาว

นส.ปญจพร ตั้งศิริ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

088-5524536

4

นายทองปาน สุขรี่

ภูผาหอม ม.8

นาสะเม็ง

ดอนตาล

ขาว

นส.ปญจพร ตั้งศิริ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

088-5524536

5

นายจิตตา อนันต

โคกสวาท ม.9

ปงขาม

หวานใหญ

ขาว

นายไทยทวี ลีลาพจนสกุล

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-8166750

6

นางเจนจิรา คํามุงคุณ

โนนทัน ม.2

ชะโนดนอย

ดงหลวง

ขาว

นายไทยทวี ลีลาพจนสกุล

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

081-8166750

7

นายสมควร ประเมธิ์ศรี

เหลานอย ม.4

หนองสูงใต

หนองสูง

ขาว

นายพิชัย โพธิโสภา

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-9748824

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานพัฒนาที่ดินนครพนม
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบ

1

นายสวัสดิ์ ภาษา

ชะโงม

ขามเฒา

เมือง

ลิ้นจี่ พันธุ ๑

นางสาวพัทธวรรณ พนาจันทร

2

นายเหลือ แสงผา

หนองฮี

หนองฮี

ปลาปาก

ขาวมะลิ ๑๐๕

นางสาวพัทธวรรณ พนาจันทร

3

นายสุขสันต วรรณวงค

นาผักปอด

โนนตาล

ทาอุเทน

สับปะรด

นางสาวพัทธวรรณ พนาจันทร

4

นางสุดาวรรณ โสมเกียรติตระกูล

นางัวใต

นางัว

บานแพง

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายพหัส ทวีทรัพย

5

นายปราโมท แสงสวาง

หนองสะโน

ดอนนางหงส

ธาตุพนม

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายพหัส ทวีทรัพย

6

นางดํารง แสนรัง

นางามเหนือ

นางาม

เรณู

พริกพันธุหัวเรือ

นางสาวพัทธวรรณ พนาจันทร

7

นายสุนทร แสนปากดี

นาโสกนอย

บานแกง

นาแก

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายสุรเชษฐ มณีรักษ

8

นายนิกร คําใบ

บานขา

บานขา

ศรีสงคราม

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายพหัส ทวีทรัพย

9

นายผานณรงค ไชยปญญา

บะหวา

ทาเรือ

นาหวา

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายพหัส ทวีทรัพย

10

นายสมบุญ ธรรมวงษา

ขวางคลี

บานคอ

โพนสวรรค

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายพหัส ทวีทรัพย

11

นายสุพันธุ คําวัง

โนนสวาท

หนองซน

นาทม

ยางพารา

นายพหัส ทวีทรัพย

12

นายทูลลา แพงคําฮัก

ยอดชาด

ยอดชาด

วังยาง

ขาวมะลิ ๑๐๕

นายสุรเชษฐ มณีรักษ

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
เจาพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

เบอรโทรศัพท
085-0258812
085-0258812
085-0258812
087-9607205
087-9607205
085-0258812
098-5469982
087-9607205
087-9607205
087-9607205
087-9607205
098-5469982

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
จุดที่

ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายกําจร โพธิ์ศรี
นายวีระ ชายทวีป
นายเนาว พันธุเดช
รอยตรีฉลวย กําจัดภัย
นายสุวิช ธนาคุณ
นายเฉลิม ใจนอย
นางยุพิน ทับแสง
นางเตรียมใจ ผานเมือง
นายวิเชียร ศรีหมอก

ทุงแต
สีสุก
โคกโกย
ยางเครือ
กุดหิน
เหลาหันทราย
กุดขุน
คําเกิด
ฟาหวน

ทุงแต
ดูลาด
กูจาน
บึงแก
กําแมด
สมผอ
กุดเชียงหมี
กระจาย
ฟาหวน

อําเภอ

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

เมืองยโสธร
ขาว
นายสาคร เหมือนตา
ทรายมูล
ขาว
นายปยมิตร ภูคงน้ํา
คําเขื่อนแกว
ขาว
นางลําไพร คําลือ
มหาชนะชัย
ขาว
นางลําไพร คําลือ
กุดชุม
ขาว/ขาวอินทรีย
นายปยมิตร ภูคงน้ํา
ไทยเจริญ ขาว/ขาวขาวดอกมะลิ105 นายทองคํา รวมธรรม
เลิงนกทา ขาว/ขาวขาวดอกมะลิ105 นายทองคํา รวมธรรม
ปาติ้ว
มันสําปะหลัง
นายสาคร เหมือนตา
คอวัง
ถั่วลิสง/ถั่วลิสงปลอดภัย
นางลําไพร คําลือ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0814703933
0865122111
0896216593
0896216593
0865122111
0899493767
0899493767
0814703933
0896216593

รายชื่อผูรับผิชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
จุด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
บานนายณรงค ลุนพรม
บานนายจักริน ญิญโญ
นายสมัย สบายใจ
นายสมาน ประสานสุข
นางพิสมัย บิลชัย
นายประยุทธ อุทธสิงห
นายทนงค บุตรดาเคย
นายสําเภา นันทะเสน
นายประยงค พวงจันดา
นายถนอม โพพิลา
นายจําเริญ จําปาแดง
นายประนอม บุญเกิด
นางวิลัยพร พุฒิพวง
นายหนู สีสาสีมา
นายพนม พิมพรัตน
นายถวิล สารีอาจ

บาน
ม.5 สะพือ
ม.4 แคน
ม.4 จานไหล
ม.1 ดอนโพธิ์
ม.7 บะไห
ม.15 สรางถอ
ม.9 โนนสมบูรณ
ม.9 บัวเทียม
ม.2 กวางดีด
ม.5 นาสามัคคี
ม.4 โนนเลียง
ม.1 ขาวปุน
ม.13 ดอนเกษม
ม.8 มวงฮี
ม.2 ดอนลังกา
ม.4 บุง

ตําบล
สะพือ
ยางสักกะโพธิ์หลุม
หนองขอน
วาริน
หวยยาง
สรางถอ
แกงเหนือ
กลาง
โนนสมบูรณ
สีวิเชียร
หนองสะโน
ขาวปุน
สระสมิง
ดอนจิก
ตาลสุม
โนนกาเล็น

อําเภอ
ตระการพืชผล
มวงสามสิบ
เมือง
ศรีเมืองใหม
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ํายืน
บุณฑริก
กุดขาวปุน
วารินชําราบ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
สําโรง

พืชหลัก /
พืชที่สงเสริม
ขาว
ขาว
ขาว
มันสําปะหลัง
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
มันสําปะหลัง
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางสาวปณตรพร คูณพันธ
นางสาวปณตรพร คูณพันธ
นายคมเพชร สมแสวง
นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา
นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา
นายคมเพชร สมแสวง
นายมาโนชญ ครองตน
นายคมกริช จินดามณี
นายคมกริช จินดามณี
นายคมกริช จินดามณี
นายคมกริช จินดามณี
นายมาโนชญ ครองตน
นางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ
นางสาวปวีณา วองวิการ
นางสาวปวีณา วองวิการ
นางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ

เบอรโทร
085-4964995
085-4964995
089-9588160
086-1799715
086-1799715
089-9588160
085-1015883
081-9765488
081-9765488
081-9765488
081-9765488
085-1015883
081-6704404
098-1043939
098-1043939
081-6704404

รายชื่อผูรับผิชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
จุด
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นางจิราภรณ สาระไทย
นายบุญธรรม วงปญญานุ
นายไพรวัลย คําโสภา
นายธวัช แสงแดง
นายทวี ประสานพันธ
นายบานเย็น จันทรทัน
นายสุมิตร ปลิ้มจิตร
นายแสงจันทร บุญแกน
นายไพฑูลย บุษภาพ

บาน

ตําบล

ม.1 ทาเมือง
ทาเมือง
ม.4 คํากลาง
ฝางคํา
ม.6 พลาน
โคกซําแระ
ม.2 โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
ม.1 นาเยียใต
นาเยีย
ม.5 นากลาง
นาตาล
ม.11 เหลาเสือโกก เหเหลาเสือโกก
ม.8 สวาง
สวาง
ม.7 โนนงาม
ตาเกา

อําเภอ
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุงศรีอุดม
โพธิ์ไทร
นาเยีย
นาตาล
เหลาเสือโกก
สวางวีระวงศ
น้ําขุน

พืชหลัก /
พืชที่สงเสริม
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
มันสําปะหลัง

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นายมาโนชญ ครองตน
นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา
นางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ
นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา
นางสาวปวีณา วองวิการ
นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา
นางสาวปวีณา วองวิการ
นายมาโนชญ ครองตน
นางจิตรทิวา เหลืองวิเศษ

เบอรโทร
085-1015883
086-1799715
081-6704404
086-1799715
098-1043939
086-1799715
098-1043939
085-1015883
081-6704404

รายชื่อผูรับผิดอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นายสมศักดิ์ สุคะตะ
นายเสริม หาญชนะ
นายจิน พาลี
นายศุภธิดา ศรีชารัตน
นายนัฎฐนิฐ ศรีคําภา
นายมุม ไชยโย
นายทศพล สุวะจันทร
นายทวี ประโลม
นายชวนชัย บัวกู
นายไพรมาตร ศรีนนท
นายสมบูรณ นิยม
นายบุญรวม สีหวงษ
นายสายยนต พิมพสาลี
นายสมพวง รัตนพันธ
นายเชิดชัย จิณะแสน
นายพิพิส สังขะพงษ
นายเสาร แพงคํา
นายไพฑูรย ฝางคํา
นางยุพาพิน ศรียงยศ
นางหลิง พรชัย
นายสมยง ศรีลุน
นางดํารงค อรุณจรัสดิ์

บาน

ตําบล

หนองอิไทย
หนองเกา
ตาแบน
หนองกอง
หนองหวา
ตาโกน
ซําตารมย
หนองเส็ง
บึงหมอก
บึงบูรพ
กุง
ยางชุมนอย
กันจาน
โคกตาล
อีตอม
หนองพะแนง
หนองหินเหนือ
นาทุง
โคกจาน
กระตายดอนนอย
หนองนารี
ปาไร

สุขสวัสดิ์
พราน
ศรีแกว
โดด
หนองแกว
ตาโกน
ตระกาจ
เสียว
สมปอย
บึงบูรพ
กุง
ยางชุมนอย
ดองกําเม็ด
โคกตาล
คําเนียม
รุงระวี
โนนกุง
ผักไหม
โคกจาน
สมอ
บุสูง
พรหมสวัสดิ์

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชทสงเสริม
ผูรับผิดชอบ
ไพรบึง
ขาวหอมมะลิ นางทัศรา เหมือนตา
ขุนหาญ
นางทัศรา เหมือนตา
ศรีรัตนะ
นางทัศรา เหมือนตา
โพธิ์ศรีสุวรรณ พืชผัก,ขาว น.ส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล
เมือง
พริก
น.ส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล
เมืองจันทร
ขาว
น.ส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล
กันทรลักษ
ทุเรียน
น.ส.วรดา สมคณะ
เบญจลักษ
ขาว
น.ส.วรดา สมคณะ
ราษีไศล
ขาว
นางศิริลักษณ มูลสิน
บึงบูรพ
ขาว
นางศิริลักษณ มูลสิน
ศิลิลาลาด
ขาว
นางศิริลักษณ มูลสิน
ยางชุมนอย
ขาว
นางศิริลักษณ มูลสิน
ขุขันธ
ขาว
นายขจรยศ สมสาย
ภูสิงห
ขาว
นายขจรยศ สมสาย
กันทรารมย ไรนาสวนผสม น.ส.ลําไพ สิงหคูณ
น้ําเกลี้ยง
ขาวหอมมะลิ น.ส.ลําไพ สิงหคูณ
โนนคูณ
พืชผัก,ขาว น.ส.ลําไพ สิงหคูณ
หวยทับทัน
ขาว
นายณรงค หลาพรหม
อุทุมพรพิสัย
ขาว
นายณรงค หลาพรหม
ปรางคกู
ขาว
นางเดือนเพ็ญ ชํานาญ
วังหิน
ขาว
นางเดือนเพ็ญ ชํานาญ
พยุห
ขาว
นางเดือนเพ็ญ ชํานาญ
อําเภอ

ตําแหนง
จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จพง.การเกษตรชํานาญงาน
จพง.การเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
จพง.การเกษตรชํานาญงาน
จพง.การเกษตรชํานาญงาน
จพง.การเกษตรชํานาญงาน

เบอรโทรศัพท
088-0851518
088-0851518
088-0851518
081-4825151
081-4825151
081-4825151
086-2499090
086-2499090
085-6136976
085-6136976
085-6136976
085-6136976
083-1355432
083-1355432
080-1616751
080-1616751
080-1616751
081-8201224
081-8201224
084-4277517
084-4277517
084-4277517

