
หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ

1 นายอภิเดช วงษ์ชมภู 8 ดอนธาตุ หนองตูม เมือง ข้าว นายภราดร  ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6211601
2 นางสุวรรณ มูลตรีภักดี 11 ดอนหัน บ้านฝาง บ้านฝาง ผัก นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-6011013
3 นายบุญส่ง ราชวงศ์ 7 ดงกลาง บ้านโต้น พระยืน ข้าว นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-6011013
4 นายบุญทัย ทองภูเวียง 4 ภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ ข้าว นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการ 081-8758469
5 นายประหยัด ชํานาญรบ 5 แสนสุข โนนสะอาด ชุมแพ ข้าว นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-6011013
6 นายกฤษณ์  พิโสรัมย์ 11 วังทอง วังเพิ่ม สีชมพู ข้าว นายณรงค์  เริงชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-2628586
7 นายเพ็ชร  วงศ์ธรรม 8 แสนตอ บัวใหญ่ น้ําพอง ข้าว นายปรัชญา  มหาชานนท์ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-6613972
8 นายจรัญ   ฐานะ 1 ขุนด่าน บ้านดง  อุบลรัตน์ มันสําปะหลัง นายภราดร  ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6211601
9 นายจรินทร์  ธรรมดี 8 คลองชัย ดูนสาด กระนวน ยางพารา นายปรัชญา  มหาชานนท์ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-6613972

10 นายสุริยันต์  พิเชฐพงษ์วิมุติ 3 โสกจาน ในเมือง บ้านไผ่ ข้าว นายไพบูลย์  จันทะอุทัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9152804
11 นายเกียรติบดินทร์   โพธิ์รินทร์ 5 ขอนแก่นน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย ข้าว นายไพบูลย์  จันทะอุทัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9152804
12 นายถาวร  จันทะโข 3 หนองบะ โคกสง่า พล ผัก นายไพบูลย์  จันทะอุทัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9152804
13 นายไพศาล ผาจันดา 7 ถลุงเหล็ก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ข้าว นางภาวิณี  เรืองจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 080-3175057
14 นายบุญชั้น บุญเรืองศรี 9 โนนศิลา แวงน้อย แวงน้อย ข้าว นางภาวิณี  เรืองจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 080-3175057
15 นายชัยยพร   หิรัญอร 7 ศรีสมบูรณ์ คึมชาด หนองสองห้อง ข้าว นางภาวิณี  เรืองจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 080-3175057
16 นายบุญธรรม หินเธาว์ 1 นาหว้า นาหว้า ภูเวียง ข้าว นายณรงค์  เริงชยัภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-2628586
17 นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร 2 โนนงาม นางาม มัญจาคีรี มันสําปะหลัง นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-8758469
18 นางบุญเต็ม สุดใจ 4  ห้วย่ง โนนพะยอม ชนบท ข้าว นายภราดร  ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6211601
19 นายทองแดง  โห้หนู 3 ป่าหวายนั่ง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง อ้อย นายปรัชญา  มหาชานนท์ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-6613972
20 นายอภิเษก ประเสริฐ 5 นาน้ําซํา ภูผาม่าน ภูผาม่าน ผัก นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวชิาการเกษตรชํานาญการ 081-6011013
21 นายอุดม แสนบุตร สว่าง ซําโอง ห้วยเตย ซําสูง ผัก นายปรัชญา  มหาชานนท์ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-6613972

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

ที่อยู่ พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ตําแหน่ง



หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

ที่อยู่ พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ตําแหน่ง

22 นายประสงค์ ประจุดทะเน 5 หนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ชัย ข้าว นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-8758469
23 นายหนูนา พาอํานาจ 14 หนองแวง กุดธาตุ หนองนาคํา ข้าว นายณรงค์  เริงชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-2628586
24 นายวันนา เพียแก่นแก้ว 1 โคกสําราญ โคกสําราญ บ้านแฮด ผัก นายภราดร  ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6211601
25 นายบุญมี โสมะเกตุ 3 เก่าน้อย เปือยใหญ่ โนนศิลา ข้าว นายไพบูลย์  จันทะอุทัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9152804
26 นายมงคล ราชาวงษ์ 11 ศรีประทุม เขาน้อย เวียงเก่า ข้าว นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-8758469



หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ
1 นายสนั่น ชินวัง 3 กุดลิงง้อ นาดี เมืองอุดรธานี พืชผัก นายปรีชา  ยอดสง่า นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2603561
2 นายบรรลุ นาถสีทา 9 เหล่าอุดม บ้านจันทร์ บ้านดุง ข้าว น.ส.ทัณฑิกา  มุงคุณคําชาว นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8436956
3 นายชัยชาญ คําวงษา 11 หายโศก หายโศก บ้านผือ อ้อย นายไชยวัฒน์  ไชยสว่าง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-7293117
4 นายบุญโฮม ปุริณะ 2 ท่าหนองเทา เวียงคํา กุมภวาปี อ้อย นายปรีชา  ยอดสง่า นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2603561
5 นายทองศูนย์ ชมชัยรัตน์ 1 โพนงาม โพนงาม หนองหาน ข้าว นายณรงค์ศักดิ์  สิงหันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-9757671
6 นายสุนา วิเศษขันธ์ 3 ยางซอง นาบัว เพ็ญ ข้าว นางนิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7107836
7 นายวิเชียร สิทธิโชติ 2 กุดอีเฒ่า หัวนาคํา ศรีธาตุ ข้าว นายชินภัทร  เจนบ้านผือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน 081-1956656
8 นายสมปอง กองพิลา 1 ศิริราช โสมเยี่ยม น้ําโสม มันสําปะหลัง นายไชยวัฒน์  ไชยสว่าง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-7293117
9 นายธวัชชัย คานเพชรทา 5 หนองแซงสร้อย น้ําพ่น หนองวัวซอ มันสําปะหลัง นางนิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7107836

10 นายชัชวาลย์  ท้าวมะลิ 7 โนนทอง เชียงเพ็ง กุดจับ ข้าว นางนิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7107836
11 นายบุญจันทร์ อุ่นนอก 1 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน ข้าว นางรจนา  แก้วอินตา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 058-0076055
12 นายแสงเลิศ กงซุย 2 โนนสวรรค์ โพนสูง ไชยวาน ข้าว นายปรีชา  ยอดสง่า นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2603561
13 นายบุญเกิด ยุบลพันธ์ 3 ทับกุง ทับกุง หนองแสง ข้าว นายชินภัทร  เจนบ้านผือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1956656
14 นางสาวสมถวิล สาโรจน์ 8 สมประสงค์ โนนทอง นายูง ยางพารา นายไชยวัฒน์  ไชยสว่าง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-7293117
15 นายมหรรณพ บัวเทิง 4 แดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ ข้าว นางรจนา  แก้วอินตา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 058-0076055
16 นายเฉลียว มะลิวัลย์ 3 คําค้อ ค้อใหญ่ กู่แก้ว ข้าว นายปรีชา  ยอดสง่า นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2603561
17 นายประจักษ์ เจียรวาปี 3 ดอนม่วง นาม่วง ประจักศิลปาคม ข้าว นายณรงค์ศักดิ์  สิงหันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-9757671
18 นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม 8 บะยาว บะยาว โนนสะอาด มันสําปะหลัง นายชินภัทร  เจนบ้านผือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1956656
19 นายวินัย อัปการัตน์ 1 โคก บ้านโคก สร้างคอม ข้าว นางรจนา  แก้วอินตา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 058-0076055
20 นายประสงค์ หลวงทําเม 5 โคกสว่าง บะยาว วังสามหมอ ยางพารา นายชินภัทร  เจนบ้านผือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-1956656

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

ที่อยู่ พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

1 นายทรงเดช  บุญอุ้ม พงษ์ศิลามงคล หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลําภู ข้าว นายพัชรพล  คาดบัว นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-995-1933
2 นายปริญญา  สาคํา นาแพง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ข้าว นางอังค์วรา  วิบูลย์กุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-244-1131
3 นายอ๊อส  บุตรตรี สุขสําราญ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลําภู ข้าว นายสมเกียรติ  ชนะพาล เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-872-6266
4 นายสุรัตน์    ชัยสุข ผาอินทร์แปลง วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู ข้าว ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 084-754-6182
5 นายเฉวียน    จันทะลุน ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู ข้าว/ไม้ผล นางประภัสสร  สิงห์หันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-860-0106
6 นายสมัย   สร้อยแก้ว โสกจานพัฒนา โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู ข้าว น.ส.กมลวรรณ์  สมอ๊อด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-184-6409

ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู

จุดที่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด พืชหลัก/พืช
ที่ส่งเสริม



หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ
1 นายนิติพัฒน์  พงษ์หนองพอก 17 ดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม ข้าว นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3209919
2 นายวิทยา  พลพิมพ์ 9 หนองโก หนองโก บรบือ ข้าว นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3209919
3 นายชูชาติ  จันทะนบ 17 โนนก่อน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม ข้าว นางสาวอัญชุลี  ชินสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 098-1801977
4 นายชัยเกษม  วรฤทธิ์ 5 ดอนน้อย โพนงาม โกสุมพิสัย ข้าว นายโชคชัย  แก้วไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-3748019
5 นายอดิศร  เหล่าสะพาน 13 ดอนมัน ขามเรียง กันทรวิชัย เกษตรผสมสผาน นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3209919
6 นายธงชัย  สีดามาตย์ 2 เก่าน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย ข้าว นางสาวนิภาวรรณ์  โพธิสุพรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 093-3949240
7 นายทองสัย  โสไกสี,นายถิ่นสีท้าว 3,9 นาทอง นาทอง เชียงยืน ข้าว นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3209919
8 นายสุพรรณ์  ประทุมโต 6 ห้วยทราย นาเชือก นาเชือก ข้าว นายโชคชัย  แก้วไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-3748019
9 นายอธิภัทร  ศรีวิเศษ 7 หนองพอก ดงบัง นาดูน ข้าว นางสาวอัญชุลี  ชินสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 098-1801977

10 นายสําเนา  น้อยคําลือ 17 หนองน้ําใส มิตรภาพ แกดํา ข้าว นางสาวอัญชุลี  ชินสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 098-1801977
11 นายบุญเลิศ ยอดสะเทิน 8 สุขสําราญ ดงเมือง ยางสีสุราช ข้าว นางสาวนิภาวรรณ์  โพธิสุพรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 093-3949240
12 นายจันทร์  นาชัยดุลย์ 7 หนองแหน นาโพธิ์ กุดรัง ข้าว นางสาวนิภาวรรณ์  โพธิสุพรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 093-3949240
13 นางปรมวล  วิชาเรือง 5 จอมศรี ชื่นชม ชื่นชม ข้าว นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3209919

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

ที่อยู่ พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม

1 นางกุหลาบ คําผาสุข ไชยา สระใคร สระใคร หนองคาย ข้าว นายคเชนทร์  สูฝน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084-9576401
2 นายสามารถ  สุทธิดี โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย ข้าว นายศราวุธ  ศิริลักณ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 083-3282216
3 นางดรุณี  พิทักษ์ เดื่อ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ข้าว นายธีรวุฒิ ตุ่นคํา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 087-9556787
4 นาย กสิพงษ์  ประจิมทิศ เปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย ข้าว นางสาวอินทุอร  สินธชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084-4288002
5 นางอัมพร ไชยลือชา ศรีชมชื่น วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย ข้าว นายธีรวุฒิ ตุ่นคํา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 087-9556787
6 นางสนอง  ศรีอรรคพรหม สังคม สังคม สังคม หนองคาย กล้วยน้ําว้า นายละมาตย์  ทะคง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2607562
7 นางบุญมี  ทองเหลือง หนองแวง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย พืชผัก-ข้าว นายละมาตย์  ทะคง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2607562
8 นายกองสิน  หมอยาเก่า หงษ์ทอง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย พืชผัก-ข้าว นายศราวุธ  ศิริลักณ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 083-3282216
9 นายสุวพิศ ศรีวงษ์ นาพิพาน ปะโค เมือง หนองคาย ข้าว-พืชผัก นายคเชนทร์  สูฝน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084-9576401

ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู้รับผิดชอบ



พืชหลัก/
หมู่ที่ บ้าน ตําบล อําเภอ พืชที่ส่งเสริม

1 นายอุดม  พรมราช 10 ดงเมือง ลําพาน เมืองกาฬสินธุ์ ข้าว นายมหิทร  ภูติโส นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4163118
2 นายทศพล  ภานุรักษ์ 3 สงยาง กมลาไสย กมลาไสย ข้าว นายมหิทร  ภูติโส นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4163118
3 นายประสาท พิมเภา 1 หนองผือ หนองผือ เขาวง ข้าว นายสุขสันต์  นิลผาย เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6876715
4 นายสุนันท์  อินทะโชติ 5 หัวงัว สงเปือย นามน ข้าว นายจักรวาล  มีทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-2362955
5 นายบัวลอย สารีแก้ว 11 ทรัพย์เจริญ สามัคคี ร่องคํา ข้าว นายมหิทร  ภูติโส นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-4163118
6 นางสีสุพัน อุทรักษ์ 2 กุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์ ข้าว นายจักรวาล  มีทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-2362955
7 นายรังสรรค์ ศิลาพัฒน์ 6 บึง หมูม่น สมเด็จ ข้าว นายวิจิตร  ผลเรือง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-8623617
8 นางเยาวภา มงคลเคหา 2 นาอุดม นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ข้าว นายสุขสันต์  นิลผาย เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6876715
9 นายสุรศักดิ์ สีลา 9 จานพัฒนา โนนนาจาน นาคู ข้าว นายสุขสันต์  นิลผาย เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6876715

10 นางสุพิณ  หนองเสนา 7 หัวหนอง เหล่ากลาง ฆ้องชัย ข้าว น.ส.อุไรวรรณ  ถายา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7972091
11 นายใบคูณ สามารถ 3 โคกไม้งาม โนนน้ําเกลี้ยง สหัสขันธ์ ข้าว นายวิจิตร  ผลเรือง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-8623617
12 นายมนูญ  ขนันแข็ง 5 หนองกาว นาเชือก ยางตลาด อ้อยโรงงาน น.ส.อุไรวรรณ  ถายา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7972091
13 นางสาคร  วิทยาเวช 4 ป่าหวาย คําเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก อ้อยโรงงาน น.ส.อุไรวรรณ  ถายา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7972091
14 นายประวัฒน์  ศรีคิรินทร์ 3 โพน โพน คําม่วง อ้อยโรงงาน นายวิจิตร  ผลเรือง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-8623617
15 นายสนิท  ศักดิวา 7 ดงตาว หนองช้าง สามชัย อ้อยโรงงาน นางอรญา  อัมรโสภณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 083-2853551
16 นายสมพร  ศรีมาตร 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน มันสําปะหลัง นายจักรวาล  มีทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏบิัติการ 086-2362955
17 นายลําปาง  ศรีแก้วใส 6 หนองแซง นาตาล ท่าคันโท ไร่นาสวนผสม นางอรญา  อัมรโสภณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 083-2853551
18 นางสมจิตร  นาสมใจ 2 หนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี เกษตรผสมผสาน นางอรญา  อัมรโสภณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 083-2853551

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

ที่ เกษตรกรเจ้าของแปลง ที่อยู่ เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ
1 นางบังอร ไชยเสนา 4 น้อยจอมศรี ฮางโฮง เมือง ข้าว มะละกอ ไม้ยืนต้น นางสาวนุชนภางค์  สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-661-1835
2 นายวงศ์สถิตย์ โมราราษฎ์ 7 เซือม โพนแพง อากาศอํานวย ส้มโอ ลิ้นจี่ นางสาวนุชนภางค์  สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-661-1835
3 นายทองปาน พิมพ์พานิช 4 คําประมง สว่าง พรรณานิคม กล้วยหอมทอง  แก้วมังกร นายอภิลักษณ์   อักษรพรหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-9186637
4 นายอินตา กันยาลือ 11 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ข้าว  มะนาว  ผักปลอดสารพิษ นายสมาน  ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 086-227-6125
5 นายสมคิด ศรีลาวงศ์ 14 โพนนาคํา คําบ่อ วาริชภูมิ ข้าว  สุกร นายสมาน  ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 086-227-6125
6 นางหทัยทิพย์ จารุสาร 6 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ ข้าว  มันสําปะหลัง นายอภิลักษณ์   อักษรพรหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-9186637
7 นายสมหมาย แก้วกัณหา 6 จําปาดงเหนือ กุดเรือคํา วานรนิวาส ปลา  หน่อไม้  อ้อย นางสาวจันทร์ญารัตน์  ไชยสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-380-2901
8 นายศักดานุภาพ โถแก้วเขียง 19 นาขาม นาม่อง กุดบาก ข้าว นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060
9 นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 14 สุขเกษม ไฮหย่อง พังโคน ข้าว นางสาวจันทร์ญารัตน์  ไชยสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-380-2901

10 นายเสน่ห์  ปัญเศษ 2 โพนไค ม่วง บ้านม่วง ข้าว  ไม้ผล  กล้วย นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060
11 นายสํานาญ  โนสา 4 คําก้าว ท่าศิลา ส่องดาว ข้าว นายสมาน  ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 086-227-6125
12 นายทองรัตน์  ศรีสวัสดิ์ 3 หนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ําอูน ข้าว นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060
13 นายวิชัย  กองวงศ์ 1 นาแต้ นาแต้ คําตากล้า ข้าว  ลําไย  ลิ้นจี่  เงาะ นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060
14 นายบุญมา  ยาษาไชย 8 จันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย ข้าว นางสาวนุชนภางค์  สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-661-1835
15 นายยักสิทธิ์  ยางธิสาร 9 ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ ข้าว  สุกร  ปลูกมะนาวนอกฤดู นายสมาน  ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 086-227-6125
16 นายประถัม สุวรรณเพช็ร 13 เหล่าอุดม บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ข้าว  ผัก  ไม้ผล นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060
17 นายสมยศ  นาหมื่นหงษ์ 10 บ้านแป้น โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว ข้าว นายอภิลักษณ์   อักษรพรหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-9186637
18 นายสมชาย  ทองดีนอก 6 จัดระเบียบ หลุบเลา ภูพาน ข้าว มะปราง หวาย ลิ้นจี่ เม่า นายเชาวฤทธิ์   พลโรม เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-842-9060

รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจ้าของแปลง

ที่อยู่ พืชหลัก/
พืชที่ส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



หมู บาน ตําบล อําเภอ

1 นายศรีทน กองเพ็ง 9 ไรสุขสันต โคกกอง เมืองบึงกาฬ ไมผล นางสาวสุจิตตรา ปะนันโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 088-320-8487

2 นายศรีจันทร เสียงเพราะ 14 โนนสวนปอเหนือ บึงโขงหลง บึงโขงหลง ขาว นายวิชาญ ดูคํา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-1118023

3 นายพิทยา เดชา 9 หวยเรือ เซกา เซกา ขาว นายวิชาญ ดูคํา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-1118023

4 นายวิชิต โพธิ์ขี 13 โคกสําราญ ชมภูพร ศรีวิไล ขาว นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 088-775-5177

5 นายสมัย  สีใส 2 โคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ ขาว นายวิชาญ ดูคํา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-1118023

6 นายประทวน เกตุแกว 7 ขี้เหล็กนอย ถ้ําเจริญ โซพิสัย ขาว นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 088-775-5177

7 นายคําฟอง คละแกว 4 นาจาน บุงคลา บุงคลา ขาว/ยางพารา นางสาวสุจิตตรา ปะนันโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 088-320-8487

8 นายดาหวัน คุณโณ 7 ดานบังบด นาดง ปากคาด ขาว/ยางพารา นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 088-775-5177

 

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

จุดที่ ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

เจาหนาที่ตําบล/โทรศัพท ตําแหนง เบอรโทรศัพท
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