รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

1 นายนิวัติ พันธกุล
โทร.089-9122392

บานหนองตาพุก

หนองกุม

2 นายพนม ลอมวงษ
โทร.081-9958622

อําเภอ

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

บอพลอย

มันสําปะหลัง

ม.2

หนองฝาย เลาขวัญ

มันสําปะหลัง

3 นายคํานวน ขําสุวรรณ
โทร.087-8575463

ม.4
บานทาสนุน

แมแฉลบ

ศรีสวัสดิ์

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

4 นายสุทิน ใจสํารวม
โทร.089-8992399

ม.6
บานหวยมาลัยจ

หนองลู

สังขละบุรี

ยางพารา

5 นายสมนึก แซเตียว
โทร.089-5189327

ม.12
บานหนองหูชาง

หนองปรือ หนองปรือ

สับปะรด

นางพัชรมัย ทะหลา
นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ
นายธํารงคฤทธิ์ พงษพานิช
นางสาวฐิติพรรณ ธนชัยกุลโรจน
นางพัชรมัย ทะหลา
นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ
นายธํารงคฤทธิ์ พงษพานิช
นางสาวฐิติพรรณ ธนชัยกุลโรจน
นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง
นายวันชัย สินประเสริฐ
นางจิราภรณ สัพพสิน
นายอาทิตย ถึงพันธ
นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

089 - 5612899
087 - 2563313
089 - 8998281
083 - 0569453
089 - 5612899
087 - 2563313
089 - 8998281
083 - 0569453
081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993
081 - 5063162
084 - 6317532
089 - 5323003
081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นายวันชัย สินประเสริฐ
นางจิราภรณ สัพพสิน
นายอาทิตย ถึงพันธ
นางพัชรมัย ทะหลา
นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ
นายธํารงคฤทธิ์ พงษพานิช
นางสาวฐิติพรรณ ธนชัยกุลโรจน
นายวันชัย สินประเสริฐ
นางจิราภรณ สัพพสิน
นายอาทิตย ถึงพันธ
นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง
นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง

เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

081 - 5063162
084 - 6317532
089 - 5323003
089 - 5612899
087 - 2563313
089 - 8998281
083 - 0569453
081 - 5063162
084 - 6317532
089 - 5323003
081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993
081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993

6 นายอนุวัฒน วรพงษ
โทร.087-1592059

ม.3
บานหินแดน

หนองไผ

ดานมะขามเตี้ย

มันสําปะหลัง

7 นายประทิน ออนนอย
โทร.084-3154079

ม.8

หนองโรง

พนมทวน

มันสําปะหลัง

8 นายวีระ โชวเช็ง
โทร.089-2585825

ม.41
บานพุถอง

ลิ่นถิ่น

ทองผาภูมิ

กลวยไข

9 นายมานพ ทศพร
โทร.081-4318362

ม.4
บานยาง

ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี

ขาว

10 นายปรีชา ตัวมูล
โทร.081-1980881

ม.11
บานหนองงู

พระแทน

ขาว

ทามะกา

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

11 นายยอด อิ่มพลับ
โทร.086-6137462

บานวังสิงห

สิงห

12 นายพนม ขุนพรหม
โทร.089-2116436

ม.7
บานหนองปลิง

ดอนแสลบ หวยกระเจา

ขาว

13 นายสมพร ตั้งมั่น
โทร.081-7205125

ม.1
บานตนมะมวง

บานใหม

ขาว

ไทรโยค

ทามวง

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม

ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

มันสําปะหลัง

นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง
นางพัชรมัย ทะหลา
นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ
นายธํารงคฤทธิ์ พงษพานิช
นางสาวฐิติพรรณ ธนชัยกุลโรจน
นายจิระพล พิมภู
นายยอดรัก นาคทรัพย
นางสาวพรรณปพร แกวแดง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร

081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993
089 - 5612899
087 - 2563313
089 - 8998281
083 - 0569453
081 - 9418482
085 - 2929395
085 - 5072993

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธืภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

จุดที่

บาน

ตําบล

อําเภอ

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1

นายวสันต

จันทรศร

บานสิงห

บานสิงห

โพธาราม

ผัก

นายวิรัล

มกคลาย

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

087-1565152

2

นายสมเกียรติ

ประพฤติกิจ

55 ม.10

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

มะพราว

นส.ชนมชนก

ตั้งตระกูล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

089-0034197

3

นายสมศักดิ์

เหลืองอราม

ปาหวาย

ปาหวาย

สวนผึ้ง

ผัก

นส.ดามร

หนูรักษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 087-0251236

4

นายเอื้อ

สวัสดิ์จุน

หนองกบ

หนองกบ

บานโปง

ขาว

นายวิรัล

มกคลาย

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

5

นายวลิต

เจริญสมบัติ

เจดียหัก

เจดียหัก

เมือง

ขาว

นส.วาริน

โพธิ

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ 081-7416493

6

นายจันทร

เรืองเรรา

หนองพันจันทร หนองพันจันทร บานคา

สับปะรด

นส.วาริน

โพธิ

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญการ 081-7416493

7

นายสุวัจน

เออทอ

หวยยางโทน

หวยยางโทน

ปากทอ

ขาว

นส.ชนมชนก

ตั้งตระกูล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

089-0034197

8

นายจรัญ

เจริญทรัพย

ทานัด

ทานัด

ดําเนินสะดวก ผัก

นายคณิศ

อุดมผล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-8226806

9

วาที่ รท.บัญชา หนูเล็ก

บางแพ

บางแพ

บางแพ

ผัก

นายคณิศ

อุดมผล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

089-8226806

จอมบึง

จอมบึง

จอมบึง

มันสําปะหลัง

นส.ดามร

หนูรักษ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 087-0251236

10 นายภุชงค

ไทรเล็กทิม

087-1565152

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง
นายสมพงษ หลําทอง
นายสรนันท ทนทาน
นายบรรพต มามาก
พลตรีสมปอง พราหมณี
นายไพโรจน พวงทอง
นายออน ชูทอง
นายรัตนพงศ นิ่มวาด
นายสาน นาคขํา

บาน
หมู 2 บานหนองขนาน
หมู 2 บานหนองเตียน
หมู 4 บานทาสะพั้น
หมู 2 บานนายาง
หมู 2 บานบางเค็ม
หมู 6 บานนาบัว
หมู 3 บานหนองไผ
หมู 6 บานหวยกวางจริง

ตําบล
หนองขนาน
ทาไมรวก
ไรมะขาม
นายาง
บางเค็ม
บางแกว
หนองหญาปลอง
พุสวรรค

อําเภอ
เมือง
ทายาง
บานลาด
ชะอํา
เขายอย
บานแหลม
หนองหญาปลอง
แกงกระจาน

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม
ขาว
ขาว
ขาว
เกษตรผสมผสาน
ขาว
ขาว
ไมผล
พืชผัก

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นายจิระ มาตรทอง
วาที่รอยโท วรวิทย สืบสมบัติ
นายองอาจ ทองประเสริฐ
นายณรงคชัย ดวงแกว
นายกฤษกร แกวรวมวงศ
นส.ฉวีวรรณ ควันมี
นายวีระชัย ฤทธิศรี
นายพิภพ นพเกตุ

ตําแหนง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการเกษตร

เบอรโทรศัพท
086-1730970
084-8774558
089-5478646
083-9876561
087-1874241
080-5778989
089-9129295
096-7426177

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
จุดที่

ชื่อเกษตรกร
เจาของแปลง

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/
พืชที่สงเสริม

1 นายวิชัย กอนดี

บานออมโรงหีบ

บานเกาะ

เมือง

ไมผล

2 นายพิษณุ สํารวยรื่น

บานแหลมบางยาง

บางยาง

กระทุมแบน

กลวยไม

3 นายบุญลอย ทรัพยมา

บานกลางคลองตาปลั่ง

บานแพว

บานแพว

ชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
นางปณิชา สังขมาลย

ตําแหนง

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 086-7787171

น.ส.ศุภลักษณ คลายอวม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

มะพราวน้ําหอม นายชาญณรงค ศศิธร

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

089-8991954
089-4912538

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง

บาน

ตําบล

อําเภอ

พืชหลัก/พืชที่สงเสริม ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

1 นายรุงเรือง ไลรักษา

ตอเกตุ

หินเหล็กไฟ

หัวหิน

สับปะรด

นางสาวทิพวัลย คงถอด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

098-2544226

2 นายสุรพล เฟองสุวรรณ

ตลาดบน

ปราณบุรี

ปราณบุรี

มะพราว

นางสาวทิพวัลย คงถอด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

098-2544226

3 นายพิธี ทองสวัสดิ์

บานหนองไพรวัลย ศาลาลัย

สามรอยยอด

มะมวง

นางสาวสุภา ออมจิตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-7369002

4 นายพศิน พัฒนปณชัย

กุยบุรี

กุยบุรี

กุยบุรี

มะพราว

นางสาวสุภา ออมจิตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-7369002

5 นายวิสูตร วิทยานันท

วังมะเดื่อ

อาวนอย

เมือง

สับปะรด

นางสาวสุภา ออมจิตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

081-7369002

6 นางกัณตา คนขยัน

นาตาปะขาว

เขาลาน

ทับสะแก

มะพราว

นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

089-2542703

7 นางสุริยาวดี กาญจนรัตน

หนองมงคล

ธงชัย

บางสะพาน

มะพราว

นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

089-2542703

8 นายสุวชล คลองทรัพย

บานบอไพ

ทรายทอง

บางสะพานนอย

ปาลมน้ํามัน

นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

089-2542703

รายชื่อผูรับผิดชอบ ศูนยการเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
จุดที่ ชื่อเกษตรกรเจาของแปลง บาน
1 นายพัทยา เรไรรอง
2 นายสมทรง แสงตะวัน
3 นายอํานาจ สังขะกุล

ตําบล
นางตะเคียน
บางพรม
บางนางลี่

อําเภอ

พืชหลัก/
ชื่อเจาหนาที่
พืชที่สงเสริม
ผูรับผิดชอบ
เมือง มะพราวผลแก นายธนวิน ชุมสุวรรณ
บางคนที
สมโอ
นางสาวปทมา เผื่อแผ
อัมพวา
สมโอ
นายณัฐพร สิทธิวัฒน

ตําแหนง

เบอรโทรศัพท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 084-4073214
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 086-7341938
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 089-1587725

