
จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน หมู ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายวิทยา มหิงษา วังเย็น 1 หวยมา เมืองแพร ขาว น.ส.วิไลลักษณ แกวรินทร จพง.การเกษตรชํานาญงาน 081-796-3816

2 นางวิไลวรรร นาลัย ตอนิมิตร 9 รองกาศ สูงเมน ขาว นายอุทัย ชัยประสงค จพง.การเกษตรชํานาญงาน 089-998-5630

3 นายวันชัย โพธิ์ศรีทอง หนองมวงไข 3 หนองมวงไข หนองมวงไข พริก นายศิวรุฒ หลาคํามี นวก.เกษตรปฏิบัติงาน 081-928-1148

4 นายสมพจน ทาคํา แมแปง 1 วังชิ้น วังชิ้น สมเขียวหวาน นายฉัตรเพชร อูปเสาร จพง.การเกษตรชํานาญงาน 083-325-2149

5 นายเนตร ศรีทา แมทราย 8 แมทราย รองกวาง ขาว น.ส.สุดารัตน สุรินทร นวก.เกษตรปฏิบัติงาน 090-975-7971

6 นายสนอง สงศรี แมจั๊วะ 8 แมจั๊วะ เดนชัย ขาว นายอุทัย ชัยประสงค จพง.การเกษตรชํานาญงาน 089-998-5630

7 นายเปลง เรือนทอง หัวเมือง 9 หัวเมือง สอง ขาว นายศิวรุฒ หลาคํามี นวก.เกษตรปฏิบัติงาน 081-928-1148

8 นายชิตติรัตน สมฤทธิ์ แมปานนอก 2 แมปาน ลอง ลองกอง นายฉัตรเพชร อูปเสาร จพง.การเกษตรชํานาญงาน 083-325-2149

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินแพร



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสมชาติ  วรรณคํา โปงพรบาท บานดู เมือง สับปะรดภูแล นายสมจิตร  แสนอุนเมือง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-0217153

2 นายประสงค วงคงาม สถาน เชียงของ ขาว นายจํานงค  อิ่นแกว นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 093-1361192

3 นายธนาณุวัฒน จันฟอง ศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน ขาว นายนิยม  สุรักษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 080-0316290

4 นายถนัด  ปญญา   ปายาง ศรีค้ํา แมจัน ขาว นายธงชัย  บุญเรือง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-7841818

5 นายธนดล  มหาพรม มวงคํา เกาะชาง แมสาย ขาว นายนิยม  สุรักษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 080-0316290

6 จาสิบเอกนิกร  บุญชัย สันธาตุ เจดียหลวง แมสรวย ลําไย นางปวีณา  เกษทัน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8519688

7 นายสมพงษ ตานัง สันมะเค็ด พาน ขาว นายปรียวัชย  สุฉายา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-5612097

8 นายออด    แสงแกว งิ้วบุญเรือง งิ้ว เทิง ขาว นายธวัชชัย  นอยหมอ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-3669341

9 นายอาย  เดชวงศยา ปาจั่น เวียงกาหลง เวียงปาเปา ขาว นางปวีณา  เกษทัน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8519688

10 นายบุญปน บุญใส ปาจั่น ปาแดด ปาแดด ขาว นายปรียวัชย  สุฉายา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-5612097

11 นายทวี   ชาวสวน  ปาจั่น เวียงเหนือ เวียงชัย ขาว นางสาวบุษบา อนุจรพันธ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-9983074

12 นายฐานุวัฒนทองคง   ปาจั่น แมต๋ํา พญาเม็งราย ลําไย นางสาวบุษบา อนุจรพันธ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-9983074

13 นายสมศักดิ์  บุญยวง ปาจั่น มวงยาย เวียงแกน สมโอ นายจํานงค  อิ่นแกว นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 093-1361192

14 นายสมศักดิ์  บุญยวง ตา ขุนตาล ขาว นายธวัชชัย  นอยหมอ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-3669341

15 นายสุนันตทา แซบู หวยน้ําขุน แมฟาหลวง แมฟาหลวง ชา นายธงชัย  บุญเรือง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-7841818

16 นายมานัสไชยรัตน หวยสานดอกจั่น จอมหมอกแกว แมลาว ขาว นายสมจิตร  แสนอุนเมือง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-0217153

17 นายเชิดชัย  แสงสุข ดงชัย ทุงกอ เวียงเชียงรุง ขาง นางสาวสุภาพร ปาแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-6246735

18 นายยุคลธร  สุเมธา โชคชัย ดอยหลวง ขาว นางสาวสุภาพร ปาแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-6246735

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/พืชสงเสริม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายบาล  บุญก้ํา บานตุน บานตุน เมืองพะเยา ขาว นายดําริ  ชาวพะเยาว เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 085-1623654

2 นายวีระ  ดวงหาคลัง บอนอย อางทอง เชียงคํา ขาว นายบุญเจียม  สมรักษ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 082-1922604

3 นายสมชัย  ฟองรัตน หวยดอกเข็ม ม.7 ดงสุวรรณ ดอกคําใต ขาว น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 088-0185161

4 นายถนอง  สิงหแกว แมจวาใต แมสุก แมใจ ขาว นายเสถียร  ธรรมยืน เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-3866946

5 นายบุญมี  คุณารูป คางหงษใหม จุน จุน ขาว นายเสถียร  ธรรมยืน เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-3866946

6 นายบุญเล  ภิธรรมา ปาคา ควร ปง ขาว นางอลินี  รัตนประทีป นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 083-8628519

7 นายสมพล  เวียนรอบ ปว ม.8 สบบง ภูซาง ขาว นายสมคิด  ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-5549332

8 นายณัฐวุฒิ  เมืองกอน บานปน เชียงมวน เชียงมวน ขาว นายวิชาญ  เสมอ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-5571467

9 นายมานิตย  ฟกแกว แมอิงหลวง ม.2 แมอิง ภูกามยาว ขาว นายสมคิด  ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-5549332

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายเกษม  รุณใจ หาดผาขน  หมูที่ 3  เมืองจัง ภูเพียง มะมวง นายประทีป  กุลณาวงค เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-5553098

2 นายสมรรถพล  ขอดเตชะ พญาแกว  หมูที่ 4 พญาแกว เชียงกลาง ลําไย นายมนตชัย  พรมลอองวัน นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ 086-1151784

3 นายจันทร  พรมรังกา นาปาน  หมูที่ 1 สถาน ปว ขาว นายมนตชัย  พรมลอองวัน นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ 086-1151784

4 นางบัวบาล  คําอายลาน ไกเถื่อน  หมูที่ 2 บอแกว นาหมื่น ขาวโพดเลี้ยงสัตว  นายธัญพิสิษฐ  คําปา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 087-1722961

5 นายโกสินทร  สุขยิ่ง พี้  หมูที่ 2 บานพี้ บานหลวง ขาวโพดเลี้ยงสัตว นายมานะ  ตนนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9997341

6 นายทิพย  ขัติเนตร หนองแดง  หมูที่ 5 หนองแดง แมจริม ขาว นางสาวนาราลักษมณ  ทานะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 085-4422962

7 นายเดช  จักรนอย ไชยสถาน  หมูที่ ๒ ไชยสถาน เมืองนาน ขาว นายมานะ  ตนนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9997341

8 นายนเรศ  ศรีนะ หนองหา  หมูที่ 8 บัวใหญ นานอย ยางพารา นายประทีป  กุลณาวงค เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 089-5553098

9 นายเทวษ  ตันชูชีพ วังผา  หมูที่ 7 และ ทุงชาง เงาะ นายนครินทร  ชมพู นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-8854904

10 นายแตง  คงทน งิ้วงาม  หมูที่ 2 ขึ่ง เวียงสา ลําไย นายมานะ  ตนนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9997341

11 นายสําราญ  สอนลาว ผาคับ  หมูที่ 2 บอเกลือใต บอเกลือ ขาว นายจิระชัย  กองกุณะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-5074834

12 นายฉัตรชัย  บัวแสน น้ํารีพัฒนา  หมู 12 ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ หมอนผลสด นายนครินทร  ชมพู นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-8854904

13 นายอนุศิลป  อินตะพันธ โปงคํา  หมูที่ 5 ดูพงษ  สันติสุข พืชผัก นายดนัย  พรอํานวยลาภ นักวิชาเกษตรชํานาญการ 089-5108513

14 นายสีอวน  บุญใหญ ยอด  หมูที่ 2 ยอด สองแคว มะนาว นายมนตชัย  พรมลอองวัน นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ 086-1151784

15 นายมนู  ทิลาว บานฝายมูล  หมูที่ 1 ปาคา ทาวังผา เมล็ดพันธุขาว นายดนัย  พรอํานวยลาภ นักวิชาเกษตรชํานาญการ 089-5108513

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนาน
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