
จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสมาน  ถาวร วังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย ขาว นายเอื้ออารี  วงษยอด เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-1281-2496

2 นายอนันตชัย  สังเกตุใจ วังธาร ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม ขาว นายเอื้ออารี  วงษยอด เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-1281-2497

3 นายธนวัฒน  เดชวงศ ศรีสวรรค บานแกง ศรีสัชนาลัย ขาว นายนิพนธ  ตรีระแสง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-9975-3000

4 นายรวม  ยิ้มยอง ใหมโพธิ์งาม ปามกุมเกาะ สวรรคโลก ขาว นางสาวบังอร  แกวทวี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-9960-2028

5 นายสายชล จันทรวิไล คลองตาง น้ําขุม ศรีนคร มะมวงโชคอนันต นางสาวบังอร  แกวทวี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-9960-2029

6 นายกล  โฉมคุม กวาว นาเชิงคีรี คีรีมาศ ขาว นายกีรติ  ศรีวงศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-6201-4990

7 นางกฐิน  แสงมี วังไฝสูง ไกรนอก กงไกรลาศ ไรนาสวนผสม นายกีรติ  ศรีวงศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-6201-4991

8 นายสาธิต จิ๋วทา วังลึก วังลึก บานดานลานหอย มันสําปะหลัง นางสาวธัญญพัทธ  นวนเกตุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 09-7921-0130

9 นายบุญชวย มั่นคง โรงเจ็ก สามเรือน ศรีสําโรง มะนาว นางสาวธัญญพัทธ  นวนเกตุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 09-7921-0131

 

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย



1 นายภิญโญ  เทียนชัย 6 เทพนคร เมือง ขาว นายสมปอง  นงนุช เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-1469665

2 นายสําเนา  นาคสวัสดิ์ 2 หนองหลวง ลานกระบือ ขาว น.ส.สุชญา ศรีสุพัฒนะกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 082-4011118

3 นายพิพัฒน  เพิ่มพิพัฒน 8 ลานดอกไมตก โกสัมพี ขาว น.ส.หงสลดา  นาคฉ่ํา นักวิชาการปฏิบัติการ 089-6410909

4 นายสมาน  ลุนพงษ 9 ทุงทอง ทรายทองวัฒนา ขาว น.ส.เกตนนิภา  คําสอน นักวิชาการปฏิบัติการ 081-7597776

5 นายยนต  วัดแพง 8 มหาชัย ไทรงาม ขาว นายเชาวนะ  รุกขชาติ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3246672

6 นางรุงกานต  ถาวร 4 ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย ขาว น.ส.สุชญา ศรีสุพัฒนะกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 082-4011118

7 นายอัมพร  ปอมทอง 12 บึงสามัคคี สามัคคี ขาว นายเชาวนะ  รุกขชาติ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-3246672

8 นายประสิทธิ์  พรายสังข 9 คลองน้ําไหล คลองลาน มันสําปะหลัง นายประกอบ  คําเอี่ยม เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-0459964

9 นายสรรเสริญ สวรรคบรรพต 8 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี มันสําปะหลัง น.ส.จิราพร  ตอปญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 095-9797327

10 นางบังอร  สีมามาก 7 หัวถนน คลองขลุง ขาว นายธเนตร  ภูเจริญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-4758725

11 นายชัยยะ  เกตุแกว 8 ปางตาไว ปางศิลาทอง มันสําปะหลัง นางณัฐธิดา  เจริญศิลป เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 081-9289303

เบอรโทรศัพท

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร

ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง
พืชหลัก/พืชที่

สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจุดที่ หมู ตําบล อําเภอ ตําแหนง



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นางสุยิน  สุขเกษม ยางเอน บานแกง เมือง ขาว นายทศพล  แกวลือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-9220-9676

2 นายสามารถ  คําหลาบ ทารวก เนินศาลา โกรกพระ ขาว นายทศพล  แกวลือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-9220-9676

3 นายอิทธิชัย จันทรแจง วังแตงโม ฆะมัง ชุมแสง ขาว นายดิเรก  ภูมิอินทร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-7890-8897

4 นายสุนทร  ทวมเทศ หนองกลับ หนองบัว หนองบัว ขาว นายดิเรก  ภูมิอินทร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-7890-8897

5 นายพิชัย  โสทะ หวยโรง บึงปลาทู บรรพตพิสัย ขาว นางสาวสุกัญญา องควิวิสุวร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-1888-4708

6 นายพัด  คงขาว เขาภูคา หัวหวาย ตาคลี ออย นางวาสนา  พวงแพ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-1785-1826

7 พ.อ.อ.สมเดช ศิรินนท โคกมะรื่น ทาตะโก ทาตะโก ขาว นายกฤณพล  แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-1475-7561

8 นางตรุม  ทัพทวี ทาโก ยางขาว พยุหะคีรี ขาว นางสาวสุกัญญา องควิวิสุวร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-1888-4708

9 นางทองเม็ด  พรมพิทักษ เขาหินกลิ้น วังน้ําลัด ไพศาลี ขาว นายกฤณพล  แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-1475-7561

10 นายจําลอง  พรมพิทักษ พุนาค ลําพยนต ตากฟา มันสําปะหลัง นางวาสนา  พวงแพ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-1785-1826

11 นางสาวชัชวาล รุงแจง ปายายมุย หนองเตา เกาเลี้ยว ขาว นางสาวสุกัญญา องควิวิสุวร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-1888-4708

12 นายเฉลา  ประสาทเขตกรณ ดอนมวง วังเมือง ลาดยาว ขาว จ.ส.อ.วิเชียร ปญญามัง เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 08-6203-1177

13 นายเสถียร  เทพสนธิ ถังแดง แมวงก แมวงก มันสําปะหลัง จ.ส.อ.วิเชียร ปญญามัง เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 08-6203-1177

14 นายสุด  ลําภา เขาแหลม แมเปน แมเปน ขาว จ.ส.อ.วิเชียร ปญญามัง เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 08-6203-1177

15 นางเตีอนใจ ใบไพศาล ชุมมวง ชุมตาบง ชุมตาบง ขาว จ.ส.อ.วิเชียร ปญญามัง เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 08-6203-1177

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค



หมู บาน ตําบล อําเภอ

1 นายฉลอง     ซังบิน 3 สะพานหิน หาดทนง เมือง ขาว นายศรายุทธ    ศุภศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 091-8589091

2 นายสันทัต    วัฒนกูล 8 ตาลแถว ทัพทัน ทัพทัน ขาว นายศรายุทธ    ศุภศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 091-8589091

3 นายวิเชียร    กีตา 3 ปาเลา เขาบางแกรกหนองฉาง ขาว นายสมพร      บัวสรวง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-9570148

4 นายอํานวย   ธูปบูชา 11 หนองสี่เหลี่ยม บอยาง สวางอารมณ มันสําปะหลัง นางสาวชุลีพร  วัฒนจินดารัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 080-1187784

5 นายวิเชียร    จบศรี 2 กกงิ้ว สุขฤทัย หวยคต ขาว นายสมพร      บัวสรวง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-9570148

6 นางพิสมัย    ชูศักดิ์ 10 หนองปลาไหล ประดูยืน ลานสัก ขาว นายประสงค   จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-7276921

7 นายเกิน      ขันวินัย 12 ศิลาทอง ทัพหลวง บานไร ออย นายประทีป    ชามะรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-2843162

8 นายอนันต   เครือทอง 4 หนองกาหลง หลุมเขา หนองขาหยาง ขาว นายสมเกียรติ  แถมพยัคฆ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 082-7624055

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/พืชที่สงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายใน อิ่มเอี่ยม สะแกเครือ วังประจบ เมือง ขาว นางสําราญ  แสนศิลา นวก.เกษตร ชํานาญการพิเศษ 089-8603799

2 นางปาริฉัตร งอกงาม เดนวัว เชียงทอง วังเจา มันสําปะหลัง นางสําราญ  แสนศิลา นวก.เกษตร ชํานาญการพิเศษ 089-8603799

3 นางถนอมศรี แสนหาญ - แมสอด แมสอด ขาว นส.ธนัชชา  ติ๊บลังกา นวก.เกษตร ปฏิบัติการ 089-2623208

4 นายเครื่อง เสมา แมมาด แมระมาด แมระมาด ขาว นส.ธนัชชา  ติ๊บลังกา นวก.เกษตร ปฏิบัติการ 089-2623208

5 นายอุเทน คําแสน ลํารอง แมตาน ทาสองยาง ขาว นส.ธนัชชา  ติ๊บลังกา นวก.เกษตร ปฏิบัติการ 089-2623208

6 นางทรัพย ดําแดง หินโคว ตากตก บานตาก ขาว นางประพิน  ขันธเลิศ นวก.เกษตร ชํานาญการ 081-8881504

7 นายมนัส โตเอี่ยม ปายางใหม สามเงา สามเงา ลําไย นางประพิน  ขันธเลิศ นวก.เกษตร ชํานาญการ 081-8881504

8 นายวีรภัทร แซลี อุมเปยม คีรีราษฎร พบพระ กะหล่ําปลี นายปฐมพงษ  ขันธเลิศ จพง.การเกษตร ชํานาญงาน 087-1973592

9 นายธีรวัฒน ไพโรจนวนิชวงค แมกลองนอย โมโกร อุมผาง กะหล่ําปลี นายปฐมพงษ  ขันธเลิศ จพง.การเกษตร ชํานาญงาน 087-1973592

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินตาก
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