
เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
นายประมาณ สว่างญาติ หมู่ที่ 1 บางไทร ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิตข้าว นายพัฒนพล หาพิพัฒน์
โทร. 087-8033215 ต าบลช้างใหญ่ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 081-7735531
      086-3041193
นางสุริยาวดี   กาญจนรัตน์  ธงชัย บางสะพาน มะพร้าว การผลิตมะพร้าวอินทรีย์ นายสุชาติ วงศ์เณร
โทร. 083-3141895 081-9867019

นางกัณตา  คนขยนั  เขาล้าน ทบัสะแก มะพร้าว 1. การผลิตมะพร้าวอินทรีย ์ นายปณิธิ ผลบงัเกิด
โทร. 082-8664704 2. การผลิตน  ามันมะพร้าวสกัดเยน็ 098-2549804

นายประกิต สุนประชา ไร่ขิง สามพราน ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ นางสาวกิตติรัตน์  ไทยทวี
โทร. 089-4411414 084-9184505

นายอนุสรณ์ สุพรรณโรจน์ บางงาม ศรีประจนัต์ ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ นางสุพัตรา แสงสุวรรณ
โทร. 089-0665085 087-9976715

นายนรินทร์ เบญจวงษ์ บา้นพริก บา้นนา ข้าว 1. การผลิตเมล็ดพันธุข์้าว น.ส.ธนัญชา สุขโสม
โทร. 081-6546492 2. การใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี 097-1954461

3. การก าจดัศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
นายสมศักด์ิ เลขการ  วังโตนด นายายอาม มังคุด 1. การผลิตมังคุดอินทรีย ์ นางวรรษมาส แสงประทมุ
โทร. 081-9450521 2. การลดต้นทนุการผลิต 080-5650225 

092-2474697
นายบญุส่ง  ราชวงศ์ บา้นโต้น พระยนื เกษตร 1. การท าเกษตรอินทรีย ์ นางสุดารัตน์ ทองเดือน
โทร. 083-4092397 ผสมผสาน 2. การท าไร่นาสวนผสม 081-7173616

6 นครนายก

2 ประจวบคีรีขันธ์

7 จนัทบรีุ

4 นครปฐม

3 ประจวบคีรีขันธ์

5 สุพรรณบรีุ

8 ขอนแก่น

1 พระนครศรีอยธุยา



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
093-3261405

8 ขอนแก่น



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
นายบญุทยั ทองภเูวียง โนนทอง หนองเรือ ไร่นาสวนผสม1. การท าเกษตรอินทรีย ์ นายสงัด   ทองภธูรณ์
โทร. 088-7395872 2. การท าไร่นาสวนผสม 081-1180834

นายจติตา  อนันต์ ปง่ขาม หว้านใหญ่ ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิตข้าว นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง
โทร. 084-6008149 2. การผลิตข้าวอินทรีย์ 093-3192657
      083-1476570
นายรณวฤทธิ ์ปริยฉตัรตระกูล หนองพอก ธวัชบรีุ ข้าว การผลิตข้าวอินทรียแ์บบครบวงจร นายท านุ  เสวกานันท์
โทร. 086-2263701 093-3192745

นายนัด อ่อนแก้ว ปนัแต ควนขนุน ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นายนฤเทพ บญุเรืองขาว
โทร. - (สังข์หยด) 2. การแปรรูปข้าวสังข์หยด 082-8219006

นายจกัรกฤษณ์ สามัคคี ทา่มะเด่ือ บางแก้ว ข้าว การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ นายสมชาติ นาควิโรจน์  
โทร. 089-9744226 (สังข์หยด) 081-9590478

นายสมหมาย ธรรมกิจ คอนเมา รัษฎา ยางพารา การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา นายปรีชา ชูค า  
โทร. 083-1731902 081-2712013

นายสิทธิ อินทภาพ พร่อน ตากใบ ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นายประจกัษ ์เทพคุณ 
โทร. - (ข้าวหอม 2. การเพิ่มผลผลิต 085-0569963

กระดังงา) 3. การแปรรูปข้าว
นายนิธิโรจน์ วันดี เวียง ฝาง ข้าว เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุข์้าวเพื่อลดต้นทนุการผลิต นายเอกนรินทร์  ปนิทะนา 
โทร. 084-7042839 093-1303076

16 เชียงใหม่

14 ตรัง

15 นราธิวาส

10 มุกดาหาร

11 ร้อยเอ็ด

9 ขอนแก่น

13 พัทลุง

12 พัทลุง



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
16 เชียงใหม่



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
นายบาล บญุก  า บา้นตุ่น เมืองพะเยา ข้าว 1. เพิ่มผลผลิต นายมนัส   สพานแก้ว 
โทร. - 2. ลดต้นทนุการผลิ 089-5571740

3. การผลิตสู่เกษตรปลอดภยั/อินทรีย์
นางดวงดาว กูริโอโสไนอาร์เรตตี  หวัเสือ แม่ทะ ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ นางสาวภาวิณี พุฒิใจการ
โทร. 081-7243581 081-1631303

นายไพฑูรย ์ฝางค า ผักไหม หว้ยทบัทนั ข้าว 1. ลดต้นทนุการผลิต นายสมาน โพธิง์าม
โทร. 081-5793108 2.  การผลิตเมล็ดพันธุ์ 084-5286748

3. การผลิตข้าวอินทรีย์
นายเพียว ธรรมปตัโต ขุย ล าทะเมนชัย ข้าว 1. การลดต้นทนุผลิตข้าว นางสาวนุฐทรานันท ์ กัณหาปอ้ง  
โทร. 089-5842687 2. การท าเกษตรอินทรีย์ 089-5842687

3. การท าไร่นาสวนผสม 
นายสงวน กัณหา 1 การผลิตข้าวอินทรีย์ นางขจรัีตน์ เสาวสิงห์
โทร. 080-0044797 2 การใช้สารชีวภณัฑ์ 081-0680770

3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นางสุภาพร แสนธนู จรเข้มาก ประโคนชัย ข้าว 1. การผลิตข้าวอินทรีย์ นายขันธลักษ ์ศรีวิเศษ
โทร. 087-2482052 2. สร้างแบรนด์ของข้าวภเูขาไฟ 093-3791449

นายสุวิช  ธนาคุณ ก าแมด  กุดชม ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ นายวีระพงษ ์ พระธานี   
โทร. 081-5790237 090-3080781

นางรจนา สีวันทา หนองสนิท จอมพระ ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นายสมพงษ ์มีสิทธิ์
โทร. 087-0745255 2. การปลูกข้าวอินทรีย์ 089-5803369

23 ยโสธร

17 พะเยา

18 ล าปาง

20 นครราชสีมา

21 บรีุรัมย์ บา้นจาน พุทไธสง ข้าว

19 ศรีสะเกษ

22 บรีุรัมย์

24 สุรินทร์



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
093-3191880

24 สุรินทร์



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
นายศุภสิน  ผดุงเมือง ปรือ ปราสาท ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นายวิริยะ  โอษฐงาม
โทร. 086-2501610 2. การปลูกข้าวอินทรีย์ 081-9994984

นายกอง ธิษาไชย โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นางสาวสุปราณี  สายท ี
โทร. 094-508680 2. การผลิตข้าวอินทรีย์ 087-4165159

นานส าเภา  นันตะเสน กลาง เดชอุดม ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นายปรีดา ทพัเจริญ     
โทร. 085-1603682 2. การท าการเกษตรอินทรีย์ 089-3598895

นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ หว้ย ปทมุราชวงศา ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นางไสว ชานนท์
โทร. 084-4179905 2. การผลิตข้าวอินทรีย ์ 080-1695157

นายเดชา  เริงสมุทร เกาะยาวน้อย เกาะยาว ข้าว 1. การลดต้นทนุการผลิต นางสาวชวนคะนึง วรัจฉรียกลุ 
โทร. 076-597280 2. การผลิตข้าวอินทรีย์ 080-5449773

นายสมาน ลุนพงษ์ ทุ่งทอง ทรายทองวฒันา ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ นายสุพัชรกิตต์ิ สังข์ยก 
โทร. 08-7306-2279 084-4945051

นายเฉลียว ช่วยดับโรค ศรีเทพ ศรีเทพ ข้าว การปลูกข้าวอินทรีย์ นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ 
โทร. 089-4363006         093-1300056

นายกล  โฉมคุ้ม บา้นน  าพุ คีรีมาศ ข้าว 1. ข้าวอินทรีย์ ชื่อ นางสาวชวิสา สุริยา
โทร. 081-6758969 2. ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อลดต้นทนุ 093-1302763

31 เพชรบรูณ์

25 สุรินทร์

26 อุบลราชธานี

28 อ านาจเจริญ

32 สุโขทยั

27 อุบลราชธานี

29 พังงา

30 ก าแพงเพชร



เปา้หมาย ศพก.เกษตรอินทรีย์ ป ี2561 
จ านวน 32 ศูนย์

ล าดับ จังหวัด เกษตรกรต้นแบบ ต าบลที่ตั้งศูนย์ อ าเภอ สินค้าหลัก จุดเด่นของศูนย์ เจ้าหน้าที่ต าบล/โทรศัพท์
32 สุโขทยั


