
จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก / ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายเมน เหมอารัญ ม.7 บ.ทรายขาว ทุงหวัง เมือง ยางพารา น.ส.สุรัตนวดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-2905228

น.ส.รุจิเรข มาแกวสอง นักวิชาการเกษตร 084-8612402

น.ส.เกษณี ศรีแกว นักวิชาการเกษตร 094-2862064

2 นายนิวัฒน เนตรทองคํา ม.7 บ.พรุชะบา ทุงตําเสา หาดใหญ ยางพารา นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8762605

นายปริญญา จันทรศรีบุตร นักวิชาการเกษตร 084-1955817

3 นายวิชาญ สุวรรณชาตรี ม.11 บ.เกาะยวน รัตภูมิ ควนเนียง ยางพารา นายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9667182

นายสุวิทย เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตร 081-0960679

4 นายวิชาญ ขวัญชวย ม.10 บ.ยางงาม ทาชาง บางกล่ํา ยางพารา นายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9667182

นายสุวิทย เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตร 081-0960679

5 นายมนตรี ธรรมโร ม.1 บ.ทุงปริง พิจิตร นาหมอม ยางพารา นายภัทรชนน ธรรมเจริญ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-9667182

นายสุวิทย เพ็ชรกอ นักวิชาการเกษตร 081-0960679

6 นายสมศักดิ์ หมัดสะแหละ ม.3 บ.มวง สํานักแตว สะเดา ยางพารา นายชนิกร ทองใหญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 084-8903998

นายสุชาติ หมัดสมัน นักวิชาการเกษตร 089-2945300

7 นายดนอะซีด บิลโสะ ม.6 บ.เการาง คลองหอยโขง คลองหอยโขง ยางพารา น.ส.สุรัตนวดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-2905228

น.ส.รุจิเรข มาแกวสอง นักวิชาการเกษตร 084-8612402

น.ส.เกษณี ศรีแกว นักวิชาการเกษตร 094-2862064

8 นายเพลิ่ม ศรีสุข ม.6 บ.ประจาใต นาหวา จะนะ ยางพารา นายชนิกร ทองใหญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 084-8903998

นายสุชาติ หมัดสมัน นักวิชาการเกษตร 089-2945300

9 นายแตม โนรดี ม.5 บ.โคกพยอม เกาะสะบา เทพา ยางพารา นายจํานงค พรอมมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-2953939

น.ส.รัตนา แกวประดับเพชร นักวิชาการเกษตร 084-9688174

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา



จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก / ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

10 นายชวย ขุนดํา ม.4 บ.ระไมค เปยน สะบายอย ยางพารา นายจํานงค พรอมมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-2953939

น.ส.รัตนา แกวประดับเพชร นักวิชาการเกษตร 084-9688174

11 นายตาน ศักดิ์พรม ม.3 บ.ดังหมูเหนือ ทาประดู นาทวี มังคุด นายทวีศักดิ์ ชนะสิทธิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7669170

นายธัญพิสิษฐ เมืองสุข นักวิชาการเกษตร 084-7487799

12 นายสมปอง ฉิมดํา ม.1 บ.หัวปาออก บานขาว ระโนด ขาว นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8762605

นายปริญญา จันทรศรีบุตร นักวิชาการเกษตร 084-1955817

13 นางปราณี ชวยมณี ม.7 บ.มิไร ทาหิน สทิงพระ ขาว น.ส.สุภาวดี เรืองกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 087-2925306

น.ส.เสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร 089-8786208

14 นายปญญา แกวทอง ม.3 บ.เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ ขาว นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-8762605

นายปริญญา จันทรศรีบุตร นักวิชาการเกษตร 084-1955817

15 นายนิรัตน เสียงออน ม.2 บ.ใหญ บางเขียด สิงหนคร ขาว น.ส.สุภาวดี เรืองกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 087-2925306

น.ส.เสาวลี ทองไหม นักวิชาการเกษตร 089-8786208

16 นางปราณี ทองรักษ ม.3 บ.คูหาใน คูหาใต รัตภูมิ ขาว นายทวีศักดิ์ ชนะสิทธิ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7669170

นายธัญพิสิษฐ เมืองสุข นักวิชาการเกษตร 084-7487799



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/พืชสงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายบูกาเส็ม  กรมเมือง บ.เกตรี ม.3 เกตรี เมือง ขาว/ปุยพืชสด,แฝก นายคํานึง  แสงขํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ081-2776672

 ( 3 9101 00107 29 6 )

2 นายศุภมาตร  เกษม บ.ปากบาง แหลมสน ละงู ปาลมน้ํามัน/ปุยพืชสด,แฝก,พืชในรม นายอาทิตย  ภูมิหึงษ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-3282978

( 3 6398 00008 06 2 ) ม.2

3 นายตั๋น  แกวมณี บ.ขอนคลานตะวันตก ขอนคลาน ทุงหวา ปาลมน้ํามัน/ปุยพืชสด,แฝก,พืชในรม นายอาทิตย  ภูมิหึงษ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 081-3282978

( 3 9106 00089 65 3 ) ม.3

4 นางณัฐกานต  ศรียาน บ.ควนโทะ ม.2 แป-ระ ทาแพ ขาว/ปุยพืชสด,พืชผัก,แฝก นายวิบุลย  ศรีปาน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-2896225

( 3 6701 00443 89 2 )

5 นายสาและ  หมาดปนจอร บ.เขานุย ม.2 วังประจัน ควนโดน ไมผล/ปุยพืชสด,พืชผัก,แฝก นายวิบุลย  ศรีปาน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-2896225

 ( 3 9102 00108 32 4 )

6 นายอาแมน  สาและ บ.โคกโดน ทุงนุย ควนกาหลง ขาว/ปุยพืชสด,พืชผัก,แฝก น.ส.รัตนาภรณ  เพชรจํารัส นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-8365051

 ( 3 9103 00108 96 2 ) ม.12

7 นายวาหาบ  ยาบา บ.ปาลม 6 ม.5 นิคมพัฒนา มะนัง ปาลมน้ํามัน/ปุยพืชสด,แฝก,พืชในรม นายวิบุลย  ศรีปาน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087-2896225

( 3 9103 002000 90 7 )

โทร. 083-653-3530

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล



จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายอิสมายิส  ตาสะเมาะ ม.5  ปะกาฮะรัง เมืองปตตานี ยางพารา นางสาวจุไรรัตน  สุขตะโก เจาพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน 084-6906360

2 นายแวอุเซ็ง  แต ม.7 กะรุบี กะพอ ยางพารา นายอนุศักดิ์  เอียดแกว เจาพนักงานจัดเก็บเอกสาร 084-9644265

3 นายตวนมะ  ตวนกือจิ ม.5 เกาะจัน มายอ ยางพารา นายอัสมีน  จีนารงค นักวิชาการเกษตร 081-9571637

4 นายพิพัฒน  ราชรักษ ม.1 ทุงคลา สายบุรี ยางพารา นายณรงค  มะลี นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 089-8704225

5 นายอับดุลอายิบ  เพ็งมูซอม.2 นาประดู โคกโพธิ์ ยางพารา นายสมเกียรติ  ทองเกลี้ยง นักวิชาการเกษตร 087-2963606

6 นายสงวน  พรหมดํา ม.6 แมลาน แมลาน ขาว นายคเนศ  แซเจา เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน 088-4449263

7 นายแวอาแซ   สาดี ม.1 ยาบี หนองจิก ขาว นายธีรพร  บุญเจริญ นักวิชาการเกษตร 086-6958349

8 นายซาการียา  สะตอปา ม.5 ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ยางพารา นายอนุศักดิ์  เอียดแกว เจาพนักงานจัดเก็บเอกสาร 084-9644265

9 นางพัชรีย  โชติรัตน ม.3 ตะโละ ยะหริ่ง ขาว นายคเนศ  แซเจา เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน 088-4449263

10 นางฟารีดา  เจะแว ม.1 เมาะมาวี ยะรัง ยางพารา นางสาวสิริพร  อินทกาญจน นักวิชาการเกษตร 085-7995023

11 นายวิน  สีนวล ม.1 ตะโละไกรทอง ไมแกน ยางพารา นายณรงค  มะลี นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 089-8704225

12 นายภีรภัทร  เกื้อมะระ ม.3 ทาขาม ปะนาเระ ขาว นางสาวรุงนภา  แด็งเพ็ง นักวิชาการเกษตร 087-8940209

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/พืชที่สงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง โทรศัพท

1 นายธัญญา แกวเจริญ บานลําพะยา ม.1 ลําพะยา เมืองยะลา ยางพารา นายกําธร  รัตนชวย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-4880812
2 นายประคอง หอมรส บานวังใหม ม.5 อัยเยอรเวง เบตง ทุเรียน น.ส.ศุภาวัลย ฉิมเนียม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7327500
3 นางวันดี รัตนอนันต บานถ้ําทะลุ ม.1 ถ้ําทะลุ บันนังสตา ทุเรียน นายสมศักดิ์ ยาชะรัด นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5424120
4 นายจรัส ชุมนุมมณี บานปุยุด ม.1 ธารโต ธารโต ทุเรียน น.ส.ศุภาวัลย ฉิมเนียม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-7327500
5 นายดอเลาะ สะตือบา บานบาโย ม.8 บาโระ ยะหา ยางพารา นายกําธร  รัตนชวย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 086-4880812
6 นายมะเซ็ง ดอเลาะเจะแต บานโตะนะ ม.1 เนินงาม รามัน ขาวนาป นายพิศุทธิ์ มิกาศ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-7382627
7 นายดํารงค รามแกว บานสี่สิบ ม.5 บาละ กาบัง ยางพารา นายศิพัตม ธารประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-9780070
8 นายสุชิน หองสุวรรณ บานบองอ ม.6 กรงปนัง กรงปนัง ทุเรียน นายสมศักดิ์ ยาชะรัด นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-5424120

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/พืชสงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายไพรัตน  ตาแกว อาย ชัยบุรี เมือง ขาว นายชวพล  ออนเรือง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 081-9634917

080-7070073

2 นายมนูญ  สุขรัตน ทุงยาว โคกมวง เขาชัยสน ยางพารา น.ส.นงเยาว  พฤฒิคณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 090-8841217

807107814

3 นายนัด ออนแกว เขากลาง ปนแต ควนขนุน ขาวสังขหยด นายมีศักดิ์  สามนตราช เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 089-8760984

087-2866446

4 นายสุพิน ยิ้มศรี ควน ดอนทราย ปากพะยูน ขาว นายอับดุลเลาะ หะยีหะเต็ง นักวิชาการตเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-7371133

089-9713836

5 นายบุญพา  รัตนานุกูล คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา มังคุด/ยางพารา น.ส.ดวงพร  ดิสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 088-3989096

089-9764077

6 นางสาวอรัญญา ศรีไทย เกาะเรียน คลองใหญ ตะโหมด ยางพารา นายนคร เพ็ชรบุรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9562485

085-709938

7 นายเฉลิม  เรืองเพ็ง ทาขาม ตะแพน ศรีบรรพต ยางพารา/ไรนาสวนผสม น.ส.นิภาพร  ชูกิจ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-2949598

089-9770978

8 นายนัน ชูเอียด สายกลาง หนองธง ปาบอน สละ นายอับดุลเลาะ หะยีหะเต็ง นักวิชาการตเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-7371133

087-8377042

9 นายจักรกฤษณ สามัคคี ตลาดบางแกว ทามะเดื่อ บางแกว ขาว นายนคร เพ็ชรบุรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9562485

089-9744226

10 นายปลื้ม จันทุง ปากเหมือง เกาะเตา ปาพะยอม มังคุด น.ส.นิภาพร  ชูกิจ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-2949598

087-2980913

11 นายวิโรจน สวางรัตน เกาะเหรียง อางทอง ศรีนครินทร มังคุด น.ส.ดวงพร  ดิสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 088-3989092

086-2895731
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สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง



1 นายเพณ  จํารัส โพธิ์ทอง กะลุวอเหนือ เมือง พืชผัก นายนรา  สุขไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 073-530-775

2 นายวิเชียร  ชูศรี เชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ ลองกอง นางภาณิศา  สวนจันทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

3 นายผิน  วงษนอย ตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ ลองกอง นายอัสมาน  ตาเละ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

4 นายอับดุลฮาเล็ง  นิยะ ตายา สุวารี รือเสาะ ลองกอง นางภาณิศา  สวนจันทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

5 นายกามารูเด็น  อิบรอฮิม กวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก ไรนาสวนผสม นายนรา  สุขไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 073-530-775

6 นายปญญา  เรืองกาญจน จือแร ริโก สุไหงปาดี ลองกอง นายยงยุทธ  สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

7 นายสิทธิ์  อินทรภาพ โคกอิฐ-โคกใน พรอน ตากใบ ขาว นายนรา  สุขไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 073-530-775

8 นายกมล  ไชยรัตน ผานศึก ฆอเลาะ แวง มังคุด นายยงยุทธ  สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

9 นายประสงค  แสงขาว บาโงตอฆอ ละหาร ยี่งอ ปาลมน้ํามัน นางภาณิศา  สวนจันทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

10 นางอุษา  แกวมุสิก ละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร ลองกอง นายนรา  สุขไชย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 073-530-775

11 นายสัณฐิติสุข  แกวคง ภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน มังคุด นายอัสมาน  ตาเละ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

12 นายนิราศ  เปลี่ยสงค ไอรบือแต ชางเผือก จะแนะ ปาลมน้ํามัน นายยงยุทธ  สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

13 นายอารง  ยูโซะ บูเกะกือจิ บูกิต เจาะไอรอง ปาลมน้ํามัน นายอัสมาน  ตาเละ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 073-530-775

ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/พืชที่

สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง เบอรโทรศัพท
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สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน



จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทร
เจาของแปลง พืชสงเสริม รับผิดชอบ

1 นายเชื่อง  เพชรเล็ก ม.6 หนองตรุด เมือง ยางพารา น.ส.สายใจ หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 095 0408258

2 นายชิดชัย ชุมสุด ม.3 นาขาวเสีย นาโยง ขาว นางจิราพร พรมราช นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 087 6287429

3 นายจําเริญ ศรีเพ็ชร ม.6 หนองบอ ยานตาขาว ยางพารา นายสนธยา หวานขัน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 083 5967390

4 นายมนตรี  จั่นจตุรพันธ  ม.5 ปะเหลียน ปะเหลียน ยางพารา นายสนธยา หวานขัน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 083 5967390

5 นายดะอา  หวังโสะ ม.1 บอน้ํารอน กันตัง ปาลมน้ํามัน นายทินกร เพชรสุวรรณ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081 7374182

6 นายวิวัฒน ฮางเต็ก ม.5 กะลาเส สิเกา ปาลมน้ํามัน น.ส.สายใจ หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 095 0408258

7 นายสนิท  เทพพูลผล ม.4 วังมะปราง วังวิเศษ ยางพารา นายทินกร เพชรสุวรรณ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 081 7374182

8 นายฉัตรชัย  รัตวิวัฒนาพงศ  ม.6 เขาปูน หวยยอด ปาลมน้ํามัน นายชัยรัตน พูลเทพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084 0459607

9 นายสมหมาย ธรรมกิจ ม.15 ควนเมา รัษฎา ยางพารา น.ส.สายใจ หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 095 0408258

10 นายบุญประเสริฐ อนันตเดชุกุล ม.6 หาดสําราญ หาดสําราญ ยางพารา นายสนธยา หวานขัน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 083 5967390

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
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