รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อเกษตรกร
บาน
เจาของแปลง
นางลดาวัลย จุมพลมา
โนนเสาธง
นายกายสิทธิ์ บํารุงคีรี
เลาลือ
นายบุญตา เทียมเพ็ง
ฟากหวย
นายมิตรชัย ยุทธรักษา
นาแซง
นายสุดใจ มีไพทูล
ซับชมภู
นางสมจิตร มูลเมือง
ลําตะครอเหนือ
นายวิสุทธิ์ กองดี
นาสามัคคี
นายเฉลียว ชวยดับโลก
นาตะกรุด
นายประสาน จรรยารักษ
ทาขาม
นางหนูราช ราชพรหมมา
วังกระดาษ
นางสาวเกษรา สุภัทรพาหิรผล โคกยาว

ตําบล

อําเภอ

ตะเบาะ
เขาคอ
บานติ้ว
นาแซง
บานโภชน
กันจุ
โคกปรง
ศรีเทพ
ทาขาม
ทายดง
น้ําหนาว

เมือง
เขาคอ
หลมสัก
หลมเกา
หนองไผ
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
ชนแดน
วังโปง
น้ําหนาว

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
มะขามหวาน
ขาว
ขาว
ไผ,ผัก,ไมผล
มะมวง
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว,ผัก
มะมวง
ผัก

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นายสราวุธ ธีวีระปญญา
นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
นายประสงค พรมใจ
น.ส.รวิพร เพ็ชรลอมทอง
น.ส.ศศิธร วิสัย
นายวิญู เจ็กชื่น
นายวิญู เจ็กชื่น
นายธีระยุทธ ปญญา
นายธีระยุทธ ปญญา
นายประสงค พรมใจ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-557-4189
089-856-2471
089-856-2471
089-461-0134
087-518-4192
090-459-9705
081-963-6768
081-963-6768
087-318-3987
087-318-3987
089-461-0134

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเลย
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นางอรุณี วังเหนือ
นายวรวุทธ บัวลา
นายวิสุทธิ์ ภารกิจ
นายอธิศพัฒน วรรณสุทธิ์
นายสุรูป แสนขันธ
นายประชัน สุขเสริม
นายทําเนียบ อารยะศิลปธร
นายบรรทัด สุปนโน
นายวิษณุ กุจะพันธ
นางสาวรจนา กงสิมมา
นายไพบูรณ ปาระมี
นายสําเนียง เกิดไทย
นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ
นายสังวร จันทะคีรี

บาน
กําเนิดเพชร ม.11
โคกฝาย ม.10
ดงปายาง ม.7
ยาง ม.5
ซําบาง ม.5
นาพระ ม.3
โพน ม.3
ทุงโพธิ์ ม.15
เหลาใหญ ม.10
โนนสมบูรณ ม.9
โนนสวาง หมู. 6
ซําใหญ ม.7
แสนสุข ม.5
บ.น้ําเย็น ม.2

ตําบล
เมือง
หนองหญาปลอง
ทาสะอาด
ทาลี่
หวยสม
นาพึง
นาซาว
ปวนพุ
เอราวัณ
ปากชม
หนองคัน
ผาขาว
สานตม
กกสะทอน

อําเภอ
เมืองเลย
วังสะพุง
นาดวง
ทาลี่
ภูกระดึง
นาแหว
เชียงคาน
หนองหิน
เอราวัณ
ปากชม
ภูหลวง
ผาขาว
ภูเรือ
ดานซาย

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
ตําแหนง
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
ยางพารา
นายประทิน สรอยคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ออย
นางสาวชฎาพร แกวปูวัตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ยางพารา
นายกิตติกร นาคะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ขาว
นายนิยม เยี่ยมออน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
หนอไมไผหวาน นายมรุธ ภูทองขาว
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
ขาว
นายนิยม เยี่ยมออน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ขาว
นายนิยม เยี่ยมออน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ขาว
นายกิตติกร นาคะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
มันสําปะหลัง
นายมรุธ ภูทองขาว
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว นายนิยม เยี่ยมออน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ออยโรงงาน
นายกิตติกร นาคะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ยางพารา
นายมรุธ ภูทองขาว
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
ไมดอกไมประดับ นายประทิน สรอยคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ขาวไร
นายประทิน สรอยคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เบอรโทรศัพท
081-8713478
086-1964755
080-2867947
081-9740540
086-9721845
081-9740540
081-9740540
080-2867947
086-9721845
081-9740540
080-2867947
086-9721845
081-8713478
081-8713478

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ชื่อเกษตรกร
บาน
เจาของแปลง
1 นายสําเนียง เขียวละออ อูตะเภา ม.8

ดงปาคํา

2 นางอุทุมพร สายทองสุข หวงสลิด ม.7

หวยเกตุ

จุดที่

ตําบล

3 นายบุญชู ขุนอินทร

คลองหวยหลัว ม.14 ทายทุง

4 นายมานะ อินทโชติ

ไดปลาดุก ม.2

วังสําโรง

5 นางนรารัตน อั่วหงวน ทาเรือ ม.1

วังงิ้วใต

6 นางโชติกา พึงไชวรา

นอย ม.5

บานนอย

7 นายสําเนียง เล็กชม

เนินพลวง ม.8

เนินปอ

8 นายสมศักดิ์ พรมเดช

หนองไขเนา ม.6

บึงบัว

9 นายอุดม ระดาสิทธิ์

เนินสะอาด ม.11 ทุงใหญ

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
เมือง
ขาว นายสมาน ยมจันทร
นายภูรชนะ วิจิตรพงษา
ตะพานหิน
ขาว นายสมาน ยมจันทร
นายภูรชนะ วิจิตรพงษา
ทับคลอ
ขาว นายสมาน ยมจันทร
นายภูรชนะ วิจิตรพงษา
บางมูลนาก
ขาว น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร
นายชรัม กันใจแกว
ดงเจริญ
ขาว น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร
นายชรัม กันใจแกว
โพทะเล
ขาว นายธิปไตย ไตรโภค
นายบํารุง ปนเงิน
สามงาม
ขาว นายธิปไตย ไตรโภค
นายบํารุง ปนเงิน
วชิรบารมี
ขาว นายธิปไตย ไตรโภค
นายบํารุง ปนเงิน
โพธิ์ประทับชาง ขาว น.ส.วาสนา พรมนิล
นายพยุทธ เขียวเขิน
อําเภอ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

เจาพนักงานเกษตร ชํานาญงาน 080-0281234
นักวิชาการเกษตร
092-1906053
เจาพนักงานเกษตร ชํานาญงาน 080-0281234
นักวิชาการเกษตร
092-1906053
เจาพนักงานเกษตร ชํานาญงาน 080-0281234
นักวิชาการเกษตร
092-1906053
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
095-4522916
นักวิชาการเกษตร
089-5570685
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
095-4522916
นักวิชาการเกษตร
089-5570685
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
083-8196690
นักวิชาการเกษตร
084-3829007
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
083-8196690
นักวิชาการเกษตร
084-3829007
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
083-8196690
นักวิชาการเกษตร
084-3829007
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
086-1728219
เจาพนักงานการเกษตร

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ชื่อเกษตรกร
บาน
เจาของแปลง
10 นายพงษเดช ศรีนาราง บึงนาราง ม.1

จุดที่

ตําบล

อําเภอ

บึงนาราง บึงนาราง

11 นายสุทธี นอมระวี

หนองยางใต ม.12 วังทรายพูน วังทรายพูน

12 นายสายันต บุญยิ่ง

วังทับไทร ม.1

วังทับไทร สากเหล็ก

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
พืชผัก น.ส.วาสนา พรมนิล
นายพยุทธ เขียวเขิน
ขาว นายเอกดนัย บุญนนท
น.ส.นิตย กันสุทธิ์
มะมวง นายเอกดนัย บุญนนท
น.ส.นิตย กันสุทธิ์

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร

เบอรโทรศัพท
086-1728219
056-990034
088-5621616
086-2042769
088-5621616
086-2042769

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

แสงดาว

จอมทอง

เมือง

ขาว

นายภัจจ งามสิทธิโชค

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

089-7006213

คลองนาเมี่ยง

ชัยนาม

วังทอง

มะมวง

นายสมพงษ เงินแจง

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

081-7078796

3 นางพชรกมล เหลืองทอง

ทุงใหญ

นิคมพัฒนา

บางระกํา

ขาว

นายสุรเดช ใจแปง

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

093-1358548

4 น.ส.ศิลาพร สิงหลักษณ

เกาะคู

บางกระทุม

บางกระทุม

กลวย

นายสมบูรณ ธิจันทร

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-9614109

5 นายเสนห เรืองดี

ทาชาง

ทาชาง

พรหมพิราม

ขาว

นายชรินทร ศิริแกว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

091-0706708

6 นายจันที ชมภูมี

ผารังหมี

ไทรยอย

เนินมะปราง

ขาว

น.ส.ทิพยวรรณ หลวงวงศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

086-4464762

7 นางจรูญ ราชบรรจง

หนองปลิง

ทางาม

วัดโบสถ

ขาว

นายบวรรัตน กาญจนะ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

081-9713835

8 นายสมชาติ พิมพหอม

หวยแกว

หนองกะทาว

นครไทย

สับปะรด

นายสมบูรณ ธิจันทร

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

081-9614109

9 นางวิลาวัลย จันทะวงษ

บานนอย

สวนเมี่ยง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

086-9282851

จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

1 นายเกษม โตมา
2 นายเสาร ปรีชาวนา

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ชาติตระการ มันสําปะหลัง นางรุจิราภรณ ปนปวง

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นางศศิรอร ออนคง
นายทวี เตชัย
นายมานพ จางวาง
นายอัษฎางค สีหราช
นายสมศักดิ์ ยาปาคาย
นายศักดิ์ดา พันธุเจริญ
นายสายบัว ทองลา
นายสงัด มีมา
นายชนะ ผาทอง

บาน
ปาขนุน
หวยใต
ม.4 พัฒนา
มวงตาล
รองลึก
ทาปลา
สองสี
วังออ
นาขุม

ตําบล
คุงตะเภา
แมพูล
บานแกง
คอรุม
ปาคาย
ทาปลา
หวยมุน
บานเสี้ยว
นาขุม

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
เมือง
ขาว
ลับแล
ทุเรียน
ตรอน
ขาว
พิชัย
ขาว
ทองแสนขัน
ออย
ทาปลา
ไรนาสวนผสม
น้ําปาด
ไรนาสวนผสม
ฟากทา
ไรนาสวนผสม
บานโคก
มะขามหวาน
อําเภอ

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
น.ส.วันเพ็ญ หลวงกวาง
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นายเทอดศักดิ์ อนากาศ
น.ส.วันเพ็ญ หลวงกวาง
นายสุชาติ ภูเกิด
นายสุชาติ ภูเกิด
นายเฉลิมพล ลอมแพน
นายเฉลิมพล ลอมแพน

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญงาน
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

088-2736779
091-0699835
091-0699835
085-8632166
088-2736779
087-1975365
087-1975365
097-9242506
097-9242506

