
จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรสัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายวิวัฒน  นุมกําเนิด 8 คลองสิบสอง หนองจอก ขาว นายธีระพงษ  เหมนแดง เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 088-1536287

2 นายไวพจน  นิตทิม 108 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กลวยไม,มะนาว นายธีระพงษ  เหมนแดง เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 088-1536287

3 นายวินัย  แกวคํา 52 คลองขวาง ภาษีเจริญ พืชสวนผสมผสาน นางสาวนิตยา  ภูมิราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 085-2886491

4 นายประเมิน  สวนสมุทร 357 ขุมทอง ลาดกระบัง ขาว นางสาวนิตยา  ภูมิราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 085-2886491

รายชื่อเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร



จุดที่ ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

๑ นายวัฒนา   ใจซื่อ ๔๙ ม.๔ บานยาง เมือง ขาว นางสาวบุษบา   รูนอม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ๐๘-๙๙๘๑-๒๘๓๐

๒ นางสาวอารมย  อุยเกตุ ๑๗๘ ม.๑ ทุงขวาง กําแพงแสน ขาว นายนัฐพงษ  แกวรัตนชัย เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ๐๙-๐๙๗๒-๗๙๘๕

๓ นางไพรัช   เส็งเจริญ ๗ ม.๙ หินมูล บางเลน ขาว นางสาวนิสุดา ทองคําพันธ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ๐๘-๗๘๔๗-๒๕๔๑

๔ นายวิมล   พุมพูล ๒๐๓/๑ สามงาม ดอนตูม ขาว นายอิสเรศ   ทองคํา เจาพนักงานการเกษตร ๐๘-๑๘๙๙-๖๙๓๗

ม.๑๑

๕ นายสํารวย   จันทวี ๕๗/๓ ไรขิง สามพราน ขาว นายอิสเรศ   ทองคํา เจาพนักงานการเกษตร ๐๘-๑๘๙๙-๖๙๓๗

ม.๑๐

๖ นายสุทัศน   สวัสดิ์จุน ๑ ม.๔ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล ขาว นางสาวนิสุดา ทองคําพันธ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ๐๘-๗๘๔๗-๒๕๔๑

๗ นายณรงค  กลิ่นถือศีล ๑๐๘/๑ แหลมบัว นครชัยศรี ขาว นายปรุฬหริศ  มนปราณีต นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ๐๘-๑๕๗๐-๔๗๕๗

ม.๘

 

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม



จุดที่
ชื่อเกษตรกร

เจาของแปลง
บาน ตําบล อําเภอ

พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสมคิด เงาภูทอง ม.14 บึงทองหลาง ลําลูกกา ขาว,มะนาว นางจรัสศรี สุมะนังกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-800-3645

2 นายกิมหงวน ชางทองคลองสี่ ม.16 คลองสี่ คลองหลวง ขาว นายตอศักดิ์ หลวงโปธา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 093-290-8809

3 นายเล็ก พวงตน ม.7 บึงกาสาม หนองเสือ ขาว,ปาลมน้ํามัน นางสาวสิรีวัลย ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 090-886-6306

4 นายเสนห ชื่นจิตร ม.7 คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ขาว นายสกล ผานเมือง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 085-167-9114

5 นายดาวเรือง มะลิทอง ม.3 คลองควาย สามโคก ขาว นางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 086-703-7719

6 นายธีรสิญจ อยูยืน ม.1 ปลายบัว เมือง ขาว นางจิดาภา วงศใหญ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 087-175-3381

7 นางมณี สุภีใส ม.6 บึงยี่โถ ธัญบุรี ขาว นางจิดาภา วงศใหญ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 087-175-3381

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี



จุดที่
ชื่อเกษตรกร

เจาของแปลง
บาน ตําบล อําเภอ

พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง เบอรโทรศัพท

๑ นายไพศาล รักษาวงศ บานคลองประสงค แพรกษา เมือง ผักสวนครัว ๑.นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๔๔๘๖๑๒๑

ชํานาญการ

๒.นายชัยยุทธ แมนสมุทร นักวิชาการเกษตร ๐๙๕-๑๑๙๙๙๖๕

๒ นายสํารวย จุยนิยม บานคลองบางน้ําจืด บางโฉลง บางพลี ผักกะเฉด ๑.นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๔๔๘๖๑๒๑

ชํานาญการ

๒.นายชัยยุทธ แมนสมุทร นักวิชาการเกษตร ๐๙๕-๑๑๙๙๙๖๕

๓ นายณรงค  สําลีรัตน บานไฟไหม บางน้ําผึ้ง พระประแดง ไมประดับ ๑.นายอภิชัย กะตะศิลา เจาพนักงานการเกษตร ๐๘๓-๒๘๓๖๔๐๔

ปฏิบัติงาน

๒.น.ส.สุพัตรา ปจชะ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๙๘๕๙๐๐๗

๔ นางซอนกลิ่น บุญแชม บานคลองนาเกลือ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สัตวน้ํา ๑.นายอภิชัย กะตะศิลา เจาพนักงานการเกษตร ๐๘๓-๒๘๓๖๔๐๔

ปฏิบัติงาน

๒.น.ส.สุพัตรา ปจชะ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๙๘๕๙๐๐๗

๕ นายสุรชัย  แซจิว บานคลองตาปู ศรีษะจรเขใหญ บางเสาธง ขาว ๑.นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๔๔๘๖๑๒๑

ชํานาญการ

๒.นายชัยยุทธ แมนสมุทร นักวิชาการเกษตร ๐๙๕-๑๑๙๙๙๖๕

๖ นายถนอม  ยังเจริญ บานปลัดสาย คลองสวน บางบอ ขาว ๑.นายอภิชัย กะตะศิลา เจาพนักงานการเกษตร ๐๘๓-๒๘๓๖๔๐๔

ปฏิบัติงาน

๒.น.ส.สุพัตรา ปจชะ นักวิชาการเกษตร ๐๘๙-๙๘๕๙๐๐๗

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ



1 นางเบญจวรรณ  ออไอสูญ ไทรมา เมืองนนทบุรี ทุเรียน ผลิตสารเชื้อไตรโคเดอรมาที่ใชปองกันกําจัด น.ส.อรัญญา ทรงบัณฑิต นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 081-3763396 ศัตรูทุเรียน 081-2422853 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

02-5950626

2 จ.ส.อ.สมพงษ สกุลดิษฐ บางขุนกอง บางกรวย ทุเรียน 1. การเสริมรากทุเรียน นางสาวกรณวดี ตุมทรัพย นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 081-9072970 2. แหลงรวบรวมพันธุทุเรียนเมืองนนทบุรี 084-8182211 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

3. การขยายพันธุทุเรียน 02-5950627

3 นายสมเจตน  กลัดเล็ก บานใหม บางใหญ ขาว การผลิตครบวงจร (ผลิต แปรรูป บรรจุ นางเสาวรส ชัยประเศียร นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 089-8812829  และจําหนาย) 087-2045462 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

02-5950628

4 นางศิริรัตน  สรอยกลอม คลองขวาง ไทรนอย ขาว การลดตนทุนการผลิตขาว นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ  นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 084-9412386 084-7285348 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

02-5950629

5 นายสมทรง รื่นเสือ บางคูรัด บางบัวทอง ขาว 1. การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) นายกนกชัย เรืองฉาง นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 086-3170222 2. การผลิตเชื้อราบิวเวอรและไตรโครเดอมา 082-3375738 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

ปองกันกําจัดศัตรูขาว 02-5950630

6 นายบุญลือ  เรืองฉาย คลองขอย ปากเกร็ด ขาว ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และไตรโครเดอมา น.ส.สุภาวดี  สุทธิประภา นางสาวฐิตารีย ธํารงเลาะหะพันธุ

โทร. 087-0860506 ปองกันกําจัดศัตรูขาว 098-2496050 นางสาวมนสิกานต หาญลํายวง

02-5950631

เจาหนาที่ประสานงานของ สพด./โทรศัพท

รายชื่อผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี

ลําดับ เกษตรตนแบบ ตําบลที่ตั้งศูนย อําเภอ สินคาหลัก จุดเดนของศูนย เจาหนาที่ตําบล/โทรศัพท



จุดที่
ชื่อเกษตรกร

เจาของแปลง
บาน ตําบล อําเภอ

พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นางสาวยุภา  มีสมบัติ 64 มวงหมู เมือง ขาว นายนพดล  จุลนวล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-4877899

2 นางเชิงเชาว  เพ็ชรักษ 10 พักทัน บางระจัน ขาว น.ส.ชินภา  ดวงศรี เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 094-3374609

3 นายอุทัย  บัวศรีตัน 4 ทองเอน อินทรบุรี ขาว น.ส.ทัศนีย  กุณณะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-4818325

4 นายธนพล ศรีใส 3 หัวปา พรหมบุรี ขาว นายนพดล  จุลนวล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-4877899

5 นางจารุภา  อ่ําสมบูรณ 4 ถอนสมอ ทาชาง ขาว นายพิศาล  พูลเกษม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 094-8542323

6 นายสนม  อวยชัย 8 ทาขาม คายบางระจัน ขาว นายพิศาล  พูลเกษม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 094-8542323

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายวิเชียร ศรแกว 41 เขาพระ เมือง ขาว นางสาววิลาวัลย เรียนเวช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-852-4407

2 นายนรินทร เบ็ญจวงษ 234 บานพริก บานนา ขาว นางพิสมัย ยกยอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 083-696-8659

3 นายสัมพันธ ศรีออน 44 ศรีษะกระบือ องครักษ ขาว นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-778-9654

4 นายแสวง ธูปเงิน 63 เกาะหวาย ปากพลี ขาว นางสาวมัณฑนา สุริยวงศพงษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-631-9368

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก



พืชหลัก/

หมู บาน ตําบล อําเภอ พืชที่สงเสริม

1 นายสมชาย เหมือนเสมา 1 บานโคกกฐิน โคกลําพาน เมือง ขาว นางสาวบุษณี วงศสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-0258944

2 นายกิตติพล ตะพานแกว 5 บานหัวระกํา บางขาม บานหมี่ ขาว นางสาวบุษณี วงศสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-0258944

3 นายประเสริฐ ภูระยับ 2 บานโปงสามหัว บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ขาว นายมานิต ไทยประกอบ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 092-4160109

4 นายสมพิษ คําหวาน 5 บานหัวดง คลองเกตุ โคกสําโรง มันสําปะหลัง นายประยูร ชํานาญนา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-9638940

5 นายวินัย พรมสุภาพ 8 บานคลองกุม หวยขุนราม พัฒนานิคม มันสําปะหลัง นายเกรียติศักดิ์ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 091-5156426

6 นายเพียรพงษ ชื่นเพ็ง 2 บานเบิก บานเบิก ทาวุง ขาว นางสาวบุษณี วงศสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-0258944

7 นางสุริยา เลิศรานนท 5 บานหนองจาน หัวลํา ทาหลวง มันสําปะหลัง นายเกรียติศักดิ์ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 091-5156426

8 นายอนุเทพ โพธิ์เอี่ยม 1 - ทุงทาชาง สระโบสถ ขาว นายประยูร ชํานาญนา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-9638940

9 นางเยาวลักษณ เพลินศิลป 4 - โคกเจริญ โคกสําโรง ขาว นายประยูร ชํานาญนา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-9638940

10 นายสมควร อยูสนอง 3 - เขารวก ลําสนธิ มันสําปะหลัง นายมานิต ไทยประกอบ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 092-4160109

11 นางทิพาเอ โปรงแสง 10 บานหนวยประคอง ดงดินแดง หนองมวง มันสําปะหลัง นายประยูร ชํานาญนา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-9638940

ชื่อเกษตรกร

เจาของแปลง

ที่อยู

รายชื่อผูรับผิดชอบ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

จุดที่ เบอรโทรศัพท
ชื่อเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
ตําแหนง



ชื่อเกษตรกร บาน ตําบล อําเภอ พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายปริญญา รอดฤดี ม.8 คูสลอด ลาดบัวหลวง ขาว นายธราธิป  บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-6753-1844

2 นายประมาณ  สวางญาติ ชางใหญ บางไทร ขาว นายธราธิป  บุญบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 08-6753-1844

3 บานนายสมบัติ  สุนทรานนท ม.1 ตลาดเกรียบ บางปะอิน ขาว น.ส.วไลพร  ปทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 09-3589-4334

4 นางอะรุณ  แสงทวี ม.13 ลําตาเสา วังนอย ขาว น.ส.วไลพร  ปทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 09-3589-4334

5 นายพิชิต  คุณวงษา ม.6 ดอนหญานาง ภาชี ขาว นายธราธิป  บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-6753-1844

6 นายพุฒิพงษ  นันโท ม.6 โรงชาง มหาราช ขาว น.ส.พิมลพรรณ  ไทยนันทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-4455-1028

7 นายสมนึก  บรรจงศิริ ม.9 นครหลวง นครหลวง ขาว น.ส.พิมลพรรณ  ไทยนันทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-4455-1028

8 นายบรรเจษฎ  รําพิงจิต ม.7 กบเจา บางบาล ขาว นายกิตติศักดิ์  เผาผาง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-9445-9192

9 นางจันจาว  โพธิ์สุทธิ ม.7 หัวเวียง  เสนา ขาว นายกิตติศักดิ์  เผาผาง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-9445-9192

10 นายวิโรจน  ทรงโฉม ม.4 บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา ขาว นายกิตติศักดิ์  เผาผาง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-9445-9192

11 นางสําเริง  ทองแผ ม.5 คลองนอย บานแพรก ขาว นายธราธิป  บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-6753-1844

12 นางสรอยแกว  ลิ้มมาลัย ม.8 จําปา ทาเรือ ขาว น.ส.วไลพร  ปทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 09-3589-4334

13 นายประเสริฐ  บํารุงผล ม.7 บานโคกหวย เทพมงคล บางซาย ขาว นายกิตติศักดิ์  เผาผาง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 08-9445-9192

14 นายประเสริฐ  เพ็ชรงาม ม.6 ลาดน้ําเค็ม ผักไห ขาว น.ส.พิมลพรรณ  ไทยนันทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-4455-1028

15 นายรชานนท  นิลกรณ ม.5 บนหังสังข หันสังข บางปะหัน ขาว น.ส.พิมลพรรณ  ไทยนันทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 08-4455-1028

16 นายสมชาย  หากวี ม.1 บานหีบ อุทัย ขาว น.ส.วไลพร  ปทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 09-3589-4334

จุดที่

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา



จุดที่
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

บาน ตําบล อําเภอ
พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง เบอรโทรศัพท

1 นายสํารวม  ปานหลุมขาว โพธิ์เจริญ (หมู 10) ทาชัย เมืองชัยนาท ขาว นายสายชล  ปนนาค นักวิชาการเกษตร 087-8383370

2 นางภิรานันท  ระดี หางแขยง (หมู 2) หางน้ําสาคร มโนรมย ขาว น.ส.เบญจมาศ  ธาตุชัย นักวิชาการเกษตร 089-9196400

3 นายชัยวัฒน  ไพรหนู ทานจั่น (หมู 3) หนองขุน วัดสิงห ขาว น.ส.รัตติยา  โตจีน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-8888454

4 นายสมศักดิ์  สีหะ โพนางดําออก (หมู 3) โพนางดําออก สรรพยา ขาว น.ส.วิจิตรา  มงคล นักวิชาการเกษตร 089-2090150

5 นายบุญฤทธิ์  หอมจันทร วัดพระแกว (หมู 10) แพรกศรีราชา สรรคบุรี ขาว นายเพชร  ศรีอินทรสุทธิ์ นักวิชาการเกษตร 087-0808161

6 นายขวัญชัย  แตงทอง ทับใต (หมู 9) สามงามทาโบสถ หันคา ขาว นายสายชล  ปนนาค นักวิชาการเกษตร 087-8383370

7 นายสวอง  สระเสริม สะพานหิน (หมู 1) สะพานหิน หนองมะโมง ถั่วเขียว น.ส.รัตติยา  โตจีน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-8888454

8 นายทนง  สิงหสม บอมวง (หมู 8) สุขเดือนหา เนินขาม ขาว น.ส.วิจิตรา  มงคล นักวิชาการเกษตร 089-2090150

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท



ชื่อเกษตรกร พืชหลัก/ ชื่อเจาหนาที่

เจาของแปลง พืชที่สงเสริม ผูรับผิดชอบ

1 นายปญญา  ใครครวญ 5 จรเขสามพัน อูทอง ขาว น.ส.ไพริน  เพ็งสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 085-2983840

2 นายอนุสรณ  สุพรรณโรจน 4 บางงาม ศรีประจันต ขาว นายองอาจ  นักฟอน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-7022189

3 นายสวัดิ์  ชีพนุรัตน 4 สวนแตง เมือง ขาว น.ส.พัชรินทร บัวเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-1692051

4 นายวิทยา  ชุมทอง 10 ไรรถ ดอนเจดีย ขาว นายภิญโญ  หนูแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-2648246

5 นายพยุง  มะลิทอง 4 กระเสียว สามชุก ขาว นายทนง ไมเลี้ยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9910566

6 นายดําเนิน  ศรีโพฏก 7 มะขามลม บางปลามา ขาว นายทนง ไมเลี้ยง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 081-9910566

7 นายสุกรรณ  สังขวรรณะ 1 หนองราชวัตร หนองหญาไซ ขาว นายภิญโญ  หนูแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-2648246

8 นายประทวน  คําแผง 11 เดิมบาง เดิมบางนางบวช ขาว นายไพโรจน  ประสิทธิ์นอก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 089-0452203

9 นายสมหวัง  ใจเอื้อย 5 ศรีสําราญ สองพี่นอง ขาว นายองอาจ  นักฟอน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-7022189

10 นายปญญา  จันทรสุวรรณ 1 หนองมะคาโมง ดานชาง ขาว นายชัยวัฒน  วงษไร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-2707985

เบอรโทรศัพท

รายชื่อผูรับผิดชอบ  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

บาน ตําบล อําเภอจุดที่ ตําแหนง



จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง ชื่อเจาหนาที่ ตําแหนง เบอรโทรศัพท

บานเลขที่ หมู บาน ตําบล อําเภอ ผูรับผิดชอบ

1 นางนงนุช   คําคง 55/2 2 คลองโพสะ บานแห เมือง ขาว นายณปภัช  งามเนตร นักวิชาการเกษรชํานาญการพิเศษ 081-9422303

2 นายองอาจ สุวรรณผอง 22 3 โตนด เทวราช ไชโย ขาว น.ส. นาฎยา ปตานุสร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 087-9312068

3 นายถนอม  แกวทวี 117 3 ทองคลึม มงคลธรรมนิมิต สามโก ขาว/มะมวง นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-0053468

4 นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์  67/1 8 ดอนบอ วังน้ําเย็น แสวงหา ขาว นายชูชาติ ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 081-0053468

5 นางสาวเบญจมาศ  ทองพูล 19 4 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ ขาว น.ส.สุชารีย  วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084-6654564

6 นายสําอางค เพชรสุนทร 21 3 บานหนอง โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง ขาว น.ส. อารีวรรณ  ภูระยา เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 083-7848656

7 นายพรปวีย แสงฉาย 128 3 ปะขาว บางเสด็จ ปาโมก ขาว น.ส. ณิชา  แสงฉวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 083-2945946

พืชหลัก/
พืชที่

ิ

ที่อยู

ขอมูลศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตรจังหวัดอางทอง

สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง   



หมู บาน ตําบล อําเภอ

1 นายรม  วรรณประเสริฐ 2 หวยทองหลาง หวยขมิ้น หนองแค ขาว นางสาวน้ําฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-615-8984

2 นายบรรยัด  สุมาวัน 10 วังเตาราง ตาลเดี่ยว แกงคอย ขาว นางสาววรรฒณา กรองทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-374-4049

3 นายสมจิตร  แกนวิจิตร 1 มณีโชติ แสลงพัน วังมวง ขาวโพดเลี้ยงสัตว นางสาวภีรพร แซเลา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 097-459-6669

4 นายทวี  บุญทา หนองโดน หนองโดน ขาว นางสาวน้ําฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-615-8984

5 นายประธีป  นิลมูล  3 หนองเขื่อนชาง หนองยาว เมือง ขาว นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 092-436-4393

6 นายสมพร  อาภาศิริกุล 3 โปงเกตุ ซับสนุน มวกเหล็ก มันสําปะหลัง นางสาวภีรพร แซเลา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 097-459-6669

7 นายพนม  สุขมาก 3 ภูเขาหลวง ธารเกษม พระพุทธบาท ขาวโพดเลี้ยงสัตว นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 092-436-4393

8 นายประสิทธิ์  แกวกุลงาม 8 โคก เมืองเกา เสาไห ขาว นายสมเกียรติ เหลืองเจิรญทิพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-113-2456

9 นางประชุมพร  แกวชาติ 5 ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ขาว นางสาววรรฒณา กรองทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-374-4049

10 นายสัมฤทธิ์  สวัสดิ์สุข 4 เพลียขวา หวยบง เฉลิมพระเกียรติ ขาว นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

11 นายบุญชู  วงษอนุ 1 หนองนกชุม โคกสะอาด หนองแซง ขาว นางสาวน้ําฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 089-615-8984

12 นายทองสุข  ออนละมัย 4 คลองปูน บางโขมด บานหมอ ขาว นางสาววรรฒณา กรองทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-374-4049

13 นายสุทัศน  หมวกไสว 7 หวยสิบบาท เจริญธรรม วิหารแดง ขาว นายสมเกียรติ เหลืองเจิรญทิพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 089-113-2456

ชื่อเกษตรกร

เจาของแปลง

รายชื่อผูรับผิดชอบ ขอมูลศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

จุดที่
ที่อยู พืชหลัก/

พืชที่สงเสริม
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตําแหนง เบอรโทรศัพท
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