
บาน ตําบล อําเภอ

1 นางอุไร  ทองปาน 6 ไสหมาก เชียรใหญ ขาว นายสุธรรม  บุญเฟอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 096-8811295

2 นายวิรัตน  สุขแสง 15 คลองนอย ปากพนัง สมโอพันธทับทิมสยาม นายสุธรรม  บุญเฟอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 096-8811295

3 นางพรศรี  โชติพันธ 5 บานเกาะ พรหมคีรี มังคุด นางสาวศิศิรกร  การกรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-2712257

4 นายสมบูรณ  จันทรจรุง 1 ขุนทะเล ลานสกา มังคุด นางสาวศิศิรกร  การกรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-2712257

5 นายไมตรี  ทวงสุวรรณรัตน 5 ทาไร เมือง ขาว นางสาวศิศิรกร  การกรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-2712257

6 นายพงศพัฒน  เทพทอง 2 ตลิ่งชัน ทาศาลา ทุเรียน นางสาวสุหัชชา  เสงสุน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9706360

7 นายวิทยา  เรืองปลาด 1 ทองเนียน ขนอม ปาลมน้ํามัน นางสาวสุหัชชา  เสงสุน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9706360

8 นายวิรัช  ดานวิริยะกุล 4 ทุงใส สิชล ปาลมน้ํามัน นางสาวสุหัชชา  เสงสุน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9706360

9 นายลิ่ม  แปนแสง 2 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ ปาลมน้ํามัน นางละออ  วงศสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-5796817

10 นายเสนอ  ไชยสุวรรณ 4 ควนหนองหวา จุฬาภรณ ยางพารา/ปาลมน้ํามัน นางละออ  วงศสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-5796817

(หมอดินอาสา)

11 นายบุญโชค  ศรีสุรางค 2 ควนพัง รอนพิบูลย มันสําปะหลัง/ขาวโพด นางละออ  วงศสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-5796817

12 นายธรรมนูญ  โกกิฬะ 11 ทายสําเภา พระพรหม มังคุด นางละออ  วงศสวัสดิ์ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081-5796817

(หมอดินอาสา)

13 นายประวิทย  เดชารัตน 10 วังหิน บางขัน ยางพารา นางสาวเพชรา  วรรณเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-9188050

(หมอดินอาสา)

14 นายวีระ  ศิริรัตน 7 เขาขาว ทุงสง ยางพารา นางสาวเพชรา  วรรณเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-9188050

15 นายประพันธ  แดงพรหม 9 กรุงชิง นบพิตํา ทุเรียน คุณพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 095-4291497

16 นายชาญวิทย  มุทธเมธา 7 กุแหระ ทุงใหญ ปาลมน้ํามัน คุณพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 095-4291497

(หมอดินอาสาประจําตําบล)

17 นายเจรียง  สุขอนันท, 9 นาบอน นาบอน ยางพารา คุณพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 095-4291497

นางสาคร  สุขอนันท

(หมอินอาสาประจําหมูบาน)

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท



บาน ตําบล อําเภอ

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ที่อยู พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

18 นายวิโรจน  บุญวงศ 5 ทาเสม็ด ชะอวด มังคุด/ทุเรียน/มะนาว นางสาวชนัญชิดา  ลีลาวัฒน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9706317

19 นายจําเนียร  พรหมเรื่อง 2 หัวไทร หัวไทร นาขาว นางสาวชนัญชิดา  ลีลาวัฒน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-9706317

20 นายอราม  งามประดิษฐ 7 ไมเรียง ฉวาง มังคุด คุณวิจารณ  ธานีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9599875

(อดีตหมอดินอาสาประจําหมูบาน)

นายอรุณ  งามประดิษฐ(ปจจุบันลูกชาย)

21 นายนันทา  ศักยโกสิทธ 3 ยางคอม พิปูน มังคุด คุณวิจารณ  ธานีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9599875

(อดีตหมอดินอาสาประจําหมูบาน)

22 นายแฉลม  ศรีแฉลม (นางอํานวย  6 สวนขัน ชางกลาง มังคุด/ทุเรียน คุณวิจารณ  ธานีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9599875

ศรีแฉลม หมอดินอาสาประจําหมูบาน)

23 นายสุมิตร  ศรีวิสุทธิ์ 1 คลองเส ถ้ําพรรณรา ยางพารา/สวนเชิง คุณวิจารณ  ธานีรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9599875

วนเกษตร



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสุมาตร  อินทรมณี คอลาง คลองนอย เมือง ปาลมน้ํามัน นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  081 535 7825

 3 841100109436

2 นายปรีชา  แกวขํา มะขาม ทาอุแท กาญจนดิษฐ ปาลมน้ํามัน นายสุนัย  ชูขันธ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส  081 091 0941

 3 840200115593

3 นายรรณะ  เพชรยก คลองกัด ปากแพรก ดอนสัก ยางพารา นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  081 535 7825

 3 102200028273

4 นายคณิต  สมวงค บางรักษ บอผุด เกาะสมุย มะพราว นายสุนัย  ชูขันธ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส  081 091 0941

 3 100903050831

5 นายนพดล  เรืองจันทร ทองนายปาน บานใต เกาะพะงัน มะพราว นายสุนัย  ชูขันธ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส  081 091 0941

 3 100905765617

6 นายไพรวัณ  นาคประเสริฐ บอคา ตะกรบ ไชยา ปาลมน้ํามัน นายนพพล  ถมทอง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  081 396 3685

 3 840600129371

7 นายปรีชา  มะลิทิพย ทาไทบน คลองพา ทาชนะ ปาลมน้ํามัน นายนพพล  ถมทอง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  081 396 3685

 3 801400500840

8 นายประสพ  นันตกูล ทากระดาน บานยาง คีรีรัฐนิคม ปาลมน้ํามัน นายวิษณุ  พิมบํารุง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  084 441 7455

 0 841700541665

9 นายพิศาล  พิทักษแทน สวนทุเรียน เขาวง บานตาขุน ลองกอง นายวิษณุ  พิมบํารุง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  084 441 7455

 3 841700541665

10 นายสุนัน นิตยรัตน สุรัษฎาภิรมย พนม พนม ปาลมน้ํามัน นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  085 554 2214

 3 840800126204

11 นางสาวดวงแข  พรหมแทน หนองดูน เขาถาน ทาฉาง ปาลมน้ํามัน นายสุรเชนทร  แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  081 535 7825

 3 841100190560

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี

12 นายทวี  จิตพิภพ ปลายธารราชรักษ นาสาร บานนาสาร เงาะโรงเรียน น.ส.พรภิมล  จันทรออน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  087 943 1457

 3 849800126411

13 นางสมคิด  กุลเพ็ง ทาเรือเหนือ ทาเรือ บานนาเดิม ปาลมน้ํามัน น.ส.พรภิมล  จันทรออน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  087 943 1457

 3 841300112210

14 นายธวัฒ  โภชนาธาร คลองจัน เขาตอก เคียนซา ปาลมน้ํามัน นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  085 554 2214

15 นายสาฌรช  รอดเอียด ยอมงาม คลองฉนวน เวียงสระ ปาลมน้ํามัน น.ส.พรภิมล  จันทรออน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  087 943 1457

 3 841500210525

16 นายบุญนํา  พนารักษ ปลายคลอง สินปุน พระแสง ปาลมน้ํามัน นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  085 554 2214

 3 841600161615

17 นายสังเวียน  ถอยทัด บานกลาง มะลวน พุนพิน ปาลมน้ํามัน นายวิษณุ  พิมบํารุง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  084 441 7455

 3 841700466949

18 นายลือชา  อุนยวง คลองศอก สองแพรก ชัยบุรี ปาลมน้ํามัน นายวีระยุทธ  สุทธิรักษ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  085 554 2214

 3 841800011293

19 นายประยุทธ  ธรรมวิโรจน ทานหญิง ตะกุกเหนือ วิภาวดี ปาลมน้ํามัน นายนพพล  ถมทอง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  081 396 3685

 3 849900220941



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายวีรวัฒน จีรวงค บานปากทอ ม.5 ทะเลทรัพย ปะทิว ทุเรียน นายยุทธนา  ปญญา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 085 428 1932

2 นายสุรินทร จันทรพุม บานเขาวง ม.12 ทาแซะ ทาแซะ ทุเรียน นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089 908 4995

3 นายดํารงศักดิ์  สินศักดิ์ บานชองเพลียก ม.11 บานนา เมือง ทุเรียน น.ส.ยุพาพร  นาควิสัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 098 656 1956

4 นายดวง  เรืองโรจน บานทุงคาโตนด ม.1 เขาคาย สวี ทุเรียน นายชัยชนะ  บัวชุม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081 270 7206

5 นายสุวิทย ฐิตะฐาน บานหวยคล้ํา ม.12 ตะโก ทุงตะโก ทุเรียน น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089 968 6976

6 นายสิทธิพงษ  อรุณรักษ บานเขาเงิน ม.7 ทามะพลา หลังสวน มังคุด นายชัยชนะ  บัวชุม นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081 270 7206

7 นายสุนิตย  รุงสุวรรณ บานตะแบกงาม ม.7 ปากทรง พะโตะ มังคุด นายวิโรจน  ชูชวย เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081 705 3269

8 นางเฉลา  แพสุวรรณ บานหนองฉัง ม.8 ทุงหลวง ละแม ปาลมน้ํามัน นายวิโรจน  ชูชวย เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081 705 3269

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายยงยุทธ  เหมทานนท ทับปริก ทับปริก เมือง ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นายณรงคศักดิ์  นรากูล เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-6583993

2 นายคํารณ  หมาดเส็ม ราปู เกาะกลาง เกาะลันตา ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นางสาวสุภาวดี  ศรีจําเริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 090-4787608

3 นายศุภกิจ  ลิ้มวัฒนากูล ควนสบาย เพหลา ควนสบาย ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นางสิริมาน  หมอมนวล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-3403883

4 นายมณฑา  คงกะพันธ บางนุย สินปุน เขาพนม ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นางอารีย  สวนแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-5364975

5 นายจรุง  ศรีศรัทธา น้ําซ่ํา ปลายพระยา ปลายพระยา ปาลมน้ํามัน/ยางพารา,ไมผล นายสมพิศ  พันธุพิทยแพทย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 080-1430674

6 นายพันศักดิ์  จิตรรักษ หินดาน เขาใหญ อาวลึก ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นายคนิตย  พัดนวน นักวิชาการเกษตร 087-4614515

7 นายสมหวิง  หนูศิริ ทุงทับควาย ทุงไทรทอง ลําทับ ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นายสมเกียรติ  ทุหา เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 086-2758585

8 นายวารินทร  ใจเกลี้ยง บางผึ้ง โคกยาง เหนือคลอง ปาลมน้ํามัน/ยางพารา นายปญญา  ใจสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-2722303

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 ดต.สมนึก โมราศิลป หวยปลิง ราชกรูด เมือง ปาลมน้ํามัน/ผักเหลียงนางพรทิพย สวนชํานิ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  801-541-3200

2 นายสุริยา ศิริวงศ บางนา ลําเลียง กระบุรี มังคุด นางสาววิลาวัลย สงคคง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  801-938-6726

3 นายสัมฤทธิ์ เข็มสม เนินทอง ในวงใต ละอุน มังคุด นางพัชนี กุลกระโทก เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  087-275-2974

นางสาวทัศนีย  แกวมรกฏ นักวิชาการเกษตร 081-3670289

4 นายบรรจบ ขนอม คอกชาง กะเปอร กะเปอร ปาลมน้ํามัน นายทนงศักด เผือกเนียร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  089-592-0759

5 นายวินัย ทองพรอม ไรใน นาคา สุขสําราญ ยางพารา นายทนงศักด เผือกเนียร เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  089-592-0759

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสุทัศน กาละสังข บานทุงคาโงก ตากแดด เมือง ปาลมน้ํามัน นายสมหมาย  หนูศรี เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-676-3916

2 นายประดิษฐ ยิ่งเจริญภักดี บานชางเชื่อ เหล กะปง ปาลมน้ํามัน นายสมหมาย  หนูศรี เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-676-3916

3 นายยอง ทวีรัตน บาเขากลวย นาเตย ทายเหมือง ปาลมน้ํามัน นายสมหมาย  หนูศรี เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-676-3916

4 นายวิรัช พืชชน บานบางติบ บางวัน คุระบุรี ปาลมน้ํามัน นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-976-8753

5 นายเดชา เริงสมุทร บานใหญ เกาะยาวนอย เกาะยาว ขาว นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-976-8753

6 นายสมคิด ผดุงทรัพย บานดอกแดง บางไทร ตะกั่วปา ปาลมน้ํามัน นางเกยูร คําคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-976-8753

7 นายสมพงษ พรผล บานทาอยู ทาอยู ตะกั่วทุง ยางพารา นางสาวอังคารมาศ ลีนิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-099-3269

8 นายโกศล คุมครอง บานบางเหรียง บางเหรียง ทับปุด ปาลมน้ํามัน นางสาวอังคารมาศ ลีนิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-099-3269

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสัญญา  หิรัญวดี นากก ฉลอง เมือง ยางพารา/พืชผัก นายอุชุกรณ  พรหมมานนท นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7101399

2 นานเสรี  อุดมลาภ ปาคลอก ปาคลอก ถลาง มะพราว/สัปรดภูเก็ต นายเสถียร  หมอจันทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-6491494

3 นายณัฐพงษ  สาริยา หัวควน กมลา กะทู ทุเรียน/สวนผสมผสาน นายเสถียร  หมอจันทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-6491494

         

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
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