รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
จุดที่

บาน

ตําบล

อําเภอ

1

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นายประพันธ มินทรชัย

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ไรนาสวนผสม

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางณธิดา สิงหศักดิ์

ทาใหมอิ

ปาแดด

เมือง

2

นายบุญทรง ยุติธรรม

มวงเขียว

รองวัวแดง

3

นายอรรณพ คํานวล

เหลา

4

นายนิมิต ขยัน

5

นายบุญมี บุญทาทิพย

6

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

083-1533372

สันกําแพง

ขาว

นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7831076

ปาไหน

พราว

การผลิตลําไย

นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7831076

วังปอง

เหมืองแกว

แมริม

การผลิตขาว

นางณธิดา สิงหศักดิ์

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

083-1533372

สันปายาง

สันปายาง

แมแตง

การลดตนทุน

นางณธิดา สิงหศักดิ์

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

083-1533372

นายนิธิโรจน วันดี

ปาบง

เวียง

ฝาง

ขาว

นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-1834499

7

นายมงคล ชุมศรี

บานไร

หารแกว

หางดง

ขาว

นางสาวนงเยาว จันทรอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-5608542

8

นายนคร ปนคํา

รองน้ํา

ถั่วเหลือง

นางสาวนงเยาว จันทรอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-5608542

9

นายเอกชัย แบะลู

มูเซอร

มะขามหลวง สันปาตอง
มอนจอง

อมกอย

กาแฟ

นายรุงฤทธิ์ คําแสน

ตําแหนง

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

เบอรโทรศัพท

081-8850759

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
จุดที่

บาน

ตําบล

อําเภอ

10

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นายสมบูรณ บุญเกิด

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ขาว

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นายเล็ก รัตนเจียม

พราวหนุม

ชางเคิ่ง

แมแจม

11

นายดวงติ๊บ สันนิถา

กองลม

เมืองแหง

12

นางพรพรรณ คําพิงคชัย

ปาแดง

13

นายรังสรรค กันธิยะ

14

ตําแหนง
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

087-9147307

เวียงแหง

กระเทียม

นายธีรรรัฐ ไชยเทพ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7649685

แมทะลบ

ไชยปราการ

ลําไย

นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-1834499

ริมวาง

บานกาด

แมวาง

ผัก

นางสาวนงเยาว จันทรอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-5608542

นายสองเมือง ตากุล

บานหวยบง

ทาเหนือ

แมออน

ขาวโพด

นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7831076

15

นายนิเวศน โอดบาง

โทกเสือ

ดอยหลอ

ดอยหลอ

ลําไย

นายกิตติ ไฉนงุน

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-1739333

16

นายเสนห ทะพิงแก

หัวดง

ขัวมุง

สารภี

ลําไย

17

นายเจริญ ยกคําจู

โพธิ์ทองเจริญ

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

ขาว

นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง

18

นายวิทยา นาระตะ

บอแกว

บอแกว

สะเมิง

สตรอเบอรี่

นายเล็ก รัตนเจียม

นางสาวนงเยาว จันทรอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท

089-5608542

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7831076

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

087-9147307

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
จุดที่

บาน

ตําบล

อําเภอ

19

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นายอุนเมือง อาทิตย

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ขาว

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางณธิดา สิงหศักดิ์

หมอ

ปาไผ

สันทราย

20

นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล

แมนะ

แมนะ

21

นายสุทิน พงษทิพยถา

แมทัง

22

นายสุธรรม ออดตอกัน

23

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

083-1533372

เชียงดาว

ขาว

นายธีรรรัฐ ไชยเทพ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-7649685

หางดง

ฮอด

ลําไย

นายกิตติ ไฉนงุน

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-1739333

สบแปะ

บานแปะ

จอมทอง

ลําไย

นายกิตติ ไฉนงุน

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

087-1739333

นายชนาธิป อินปญญา

แปลง 5

ทาเดื่อ

ดอยเตา

ลําไย

นายรุงฤทธิ์ คําแสน

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

081-8850759

24

นายจันทรแกว กาอินทร

ดอนไชยใต

แมอาย

แมอาย

ขาว

25

นายสุรชัย พิทักษคีรีภูมิ

เดน

บานจันทร กัลยาณิวัฒนา

ฟกทองญี่ปุน

ตําแหนง

นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นายเล็ก รัตนเจียม

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

เบอรโทรศัพท

087-1834499
087-9147307

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อเกษตรกร
บาน
เจาของแปลง
นายนําลภ มุณีแกว
ศาลาชัย
น.ส.รังษิยา แสงสุกวาว
ดง
นายวรรณ ฟูใจ
หวยน้ําเค็ม
นายเอนก ประสม
แจคอน
นายสมบูรณ จังกา
ปาเวียง
นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข
หวยรากไม
นางสาวสมคิด อุนแกว
สบปราบ
นางสุรีรัตน ขัตติยะ
สองแควตะวันออก
นายบัณฑิตย สวรรคบรรพต
แมพริกลุม
นายเอกดนัย ใจกันทา
สบแมทํา
นายอี๊ด สิทธิอมรสกุล
สันบุญเรือง
นายศรีนวล เจนจัด
ใหม
นางดวงดาว ภูริโอโสไนอารเรตตี้
หวยมะเกลือ

ตําบล
ศาลา
หลวงใต
บานเสด็จ
ทุงผึ้ง
ทุงกวาว
สบปาด
สบปราบ
เถินบุรี
แมพริก
เสริมซาย
ปงยางคก
วังเหนือ
หัวเสือ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
เกาะคา
ขาว
งาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
เมืองลําปาง
สับปะรด
แจหม
มะนาว
เมืองปาน
ขาว
แมเมาะ
ขาว
สบปราบ
ขาว
เถิน
ขาว
แมพริก
ขาว
เสริมงาม
ถั่วลิสง
หางฉัตร
ขาว
วังเหนือ
ลําไย
แมทะ
ขาว
อําเภอ

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นายสุทธิวัธน นิธิสมบัติ
นายสุทธิวัธน นิธิสมบัติ
นางสาวกัญญาภัทร พอสม
นางสาวกัญญาภัทร พอสม
นางอําไพวรรณ พัฒนาศักดิ์
นางสาววรินสุดา สุธรรม
นายพิษณุ กาวิตา
นายพิษณุ กาวิตา
นายพิษณุ กาวิตา
นางอรวรรณ ชูสมุทร
นางอรวรรณ ชูสมุทร
นายวิสิทธิ์ ใยบัว
นายวรรธนะพงศ จันทรอินทร

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-8841097
081-8841097
081-9932994
081-9932994
089-8507099
084-3656452
086-1144869
086-1144869
086-1144869
099-2952495
099-2952495
081-1697783
089-8359165

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
ร.ต.อ. วิสูตร กันไชยสัก
นายดํารง จินะกาศ
นายประวิน ปาตีคํา
นายจันทร วงคเรือง
นายชวลิต ศรีวิจี่
นายไพฑูรย คําสุข
นายสมพิศ สมพงษ
นายนิโรจน แสนไชย

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ทุงยาว
ศรีบัวบาน
เมือง
ลําไย
ทองฝาย
ทากาศ
แมทา
ลําไย
หนองสะลิง
ศรีเตี้ย
บานโอง
ลําไย
บานใหมศิวิลัย
ลี้
ลี้
ลําไย
ศรีดงเย็น
ตะเคียนปม ทุงหัวชาง
ลําไย
เหลาพระเจาตาเสือ บาเรือน
ปาซาง
ลําไย
ดอยเวียง
บานธิ
บานธิ
ลําไย
เหลาแมว
วังผาง เวียงหนองลอง ลําไย
บาน

ตําบล

อําเภอ

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางสุพัตรา จีรัตน
นายปยะพล ระเบ็ง
นายกฤษณ โพธิพฤกษ
นายสุดใจ จงเรืองศรี
นายกฤษณ โพธิพฤกษ
นางสุพัตรา จีรัตน
นายปยะพล ระเบ็ง
นายสุดใจ จงเรืองศรี

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-756-3135
087-188-0359
084-222-2658
081-531-2134
084-222-2658
089-756-3135
087-188-0359
081-531-2134

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

1 นายยรรยงค ยาดี
2 นายเวียน ติ๊บมา

บาน

ตําบล

แมนาเติงใน แมนาเติง

อําเภอ
ปาย

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ขาว,ไรนาสวนผสม น.ส.วรรณพุฒิ เตียวกุล

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

08-3154-9393

นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

08-7172-0642

ขาว

น.ส.จันทนา ยะจา

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

08-9555-4155

ไรนาสวนผสม

นายธีรศักดิ์ บุญมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

08-6116-0589
08-4645-4263

ไร

สบปอง

ปางมะผา ขาว, พืชผัก

3 นายเทวัญ ปญญาประเสริฐ

ปางหมู

ปางหมู

เมือง

4 นายวัฒนะ สุวรรณเขตนิคม

ขุนยวม

ขุนยวม

ขุนยวม

5 นายวินิจ กุศลศิริ

แมปาง

สันติคีรี

แมลานอย ขาว

น.ส.พรทิวา สายแกว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

6 นายพัด เดนดอกไม

ปากลวย

แมสะเรียง

แมสะเรียง ขาว

นายสินชัย ไชยโคตร

เจาพนักงานการเกษตรชานาญงาน 06-1243-3278

7 นายไสว พิสสมัย

หวยแหง แมสามแลบ

นายเอกภพ กันทับ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สบเมย

ไรนาสวนผสม

08-6342-3102

