
หนา้ที ่1 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ

1 กระบี่
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

หมู่ที ่5 ต.คีรีวง   
อ.ปลายพระยา                    -             1,500.00              83

นายสุเมธ วฒันา              
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์
อ่าวลึก  กรมส่งเสริมสหกรณ์

075-622223    
075-622392    
075-687940

2 กระบี่
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์    
คลองท่อม ต. เพ
หลา อ.คลองท่อม         30,000.00

นายสุชน ชนะคุ้ม 
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์
คลองท่อม                  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

       30,000.00          1,500.00            -               83

3 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.หนองโรง         
อ.พนมทวน             500.00 30

นางกนกกุล ชาญเวช   
เกษตรอ้าเภอพนมทวน      
 กรมส่งเสริมการเกษตร

087-0190019

4 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.หนองกุ่ม         
อ.บ่อพลอย             500.00 30

นางศศิธร ชาญประเสริฐ
เกษตรอ้าเภอบ่อพลอย      
 กรมส่งเสริมการเกษตร

081-7059737

5 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.หนองฝ้าย         
อ.เลาขวญั

            700.00 30

นางสมคิด กาญจนดิษฐ์    
รักษาการเกษตรอ้าเภอ     
เลาขวญั                    
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-576117

6 กาญจนบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ม. 3 ต. หนองไผ่ 
อ.ด่านมะขามเตี ย

          1,111.25              50

นายสุรพล พูนะกุล  
รักษาการเกษตรอ้าเภอ      
ด่านมะขามเตี ย            
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-516894-5  
061-4133634

         1,700.00          1,111.25            90             50

7 กาฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว กข 6   
มะลิ 105

ม.10 บ.ดงเมือง    
ต.ล้าพาน อ.เมือง           1,000.00

นายสุดใจ บัวลอย      
เกษตรอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-812975

8 กาฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว กข 6   
มะลิ 105

ม.3 บ.สงยาง       
ต.กมลาไสย         
อ.กมลาไสย

          1,000.00

นายเมธา ใจทาน       
เกษตรอ้าเภอกมลาไสย   
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-899231

9 กาฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว กข 6  
ข้าวกอเดียว

หมู่ 1,2,7,8,9     
ต.หนองผือ อ.เขา
วง

          1,140.00            228

นายประดิษฐ์ ศิริกุล     
เกษตรอ้าเภอเขาวง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-873165     
043-873172     
098-1026027   
043-851176

10 กาฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ปลานิลใน
กระชัง 

13,000 ตร.ม.

ต.หนองบัว          
อ.หนองกุงศรี                 8.13

นางสายฝน เสียงหวาน    
เจา้พนักงานประมง       
ช้านาญงาน   กรมประมง

         2,008.13          1,140.00            -             228

11 ก้าแพงเพชร สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.มหาชัย            
อ.ไทรงาม           1,000.00

นายรังสิต  เครือค้าหล่อ
เกษตรอ้าเภอไทรงาม     
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-791113

12 ก้าแพงเพชร สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.ถ ้ากระต่ายทอง 
อ.พรานกระต่าย           2,000.00

นายวรีวฒิุ  วุ่นอภยั      
เกษตรอ้าเภอพรานกระต่าย 
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-761008

13 ก้าแพงเพชร สหกรณ์จงัหวดั พืชผัก

ต.เขาคีริส            
ต.คลองพิไกร        
ต.วงัตะแบก        
อ.พรานกระต่าย

          1,000.00

เกษตรอ้าเภอพรานกระต่าย 
 กรมส่งเสริมการเกษตร

055-761008

14 ก้าแพงเพชร สหกรณ์จงัหวดั มันส้าปะหลัง

หมู่ที ่4,6,10     
ต.ทรงธรรม 
อ.เมืองก้าแพงเพชร

          3,224.00            100

นายพิสิษฐ์ เพิม่พูน          
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์
นครชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์

055-705080     
055-705068     
081-4580049

15 ก้าแพงเพชร สหกรณ์จงัหวดั มันส้าปะหลัง

ต.บ่อถ้า              
ต.วงัหามแห         
ต.วงัชะพลู           
อ.ขาณุวรลักษบุรี

        17,000.00 670

นายสวสัด์ิ  ค้าไทย       
เกษตรอ้าเภอขาณุวรลักษบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-729242

       21,000.00          3,224.00          670           100

ผู้จัดการ

รวมจังหวัดกระบี ่2 แปลง

รวมจังหวัดกาญจนบุรี 4 แปลง

รวมจังหวัดกาสินธุ์ 4 แปลง

รวมจังหวัดก าแพงเพชร 5 แปลง

สรุปข้อมูลพ้ืนทีแ่ละสินค้า (แปลงตน้แบบและแปลงทัว่ไป) รายแปลง 268 แปลง  (ข้อมูล ณ วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2559) รายจังหวัด

ล าดบั จังหวัด
single 

command
สินค้า

ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่



หนา้ที ่2 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

16 ขอนแก่น
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวเหนียว    

กข 6

ต.กุดกวา้ง           
อ.หนองเรือ           1,000.00

นายสมคิด วงศ์วทัญญู 
เกษตรอ้าเภอหนองเรือ      
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-294003

17 ขอนแก่น
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ข้าวเหนียว กข
 6 (4,000 ไร่)
 ข้าวหอมมะลิ 
(1,000 ไร่)

หมู่ที ่1-4         
ต.บ้านโนน อ.ช้าสูง

          1,050.00            132

นายประจญั ขันพิมล    
กษตรอ้าเภอช้าสูง            
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-261342     
043-261088   
043-261000   
081-9754282

         1,000.00          1,050.00            -             132

18 จนัทบุรี เกษตรจงัหวดั มังคุด

อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ

            310.00 24

นางปัทมา นามวงษ์    
เกษตรอ้าเภอเขาคิชฌกูฏ     
 กรมส่งเสริมการเกษตร

039-309092

19 จนัทบุรี เกษตรจงัหวดั มังคุด

ต.พลับพลา          
อ.เมืองจนัทบุรี             379.00 45

นายเรืองพจน์ ธารานารถ
เกษตรอ้าเภอเมืองจนัทบุรี  
กรมส่งเสริมการเกษตร

039-321124

20 จนัทบุรี เกษตรจงัหวดั มังคุด

ต.ต้าปอน อ้าเภอขลุง

            305.00 53

นายสุเทพ สินชัย        
เกษตรอ้าเภอขลุง          
กรมส่งเสริมการเกษตร

039-441666

21 จนัทบุรี เกษตรจงัหวดั ล้าไย

หมู่ที ่9-10        
ต.โป่งน ้าร้อน    
หมู่6 ต.คลองใหญ่
อ.โป่งน ้าร้อน           1,372.00              87

นายช้านาญ บัวเฟือ่ง   
เกษตรอ้าเภอโป่งน ้าร้อน    
กรมส่งเสริมการเกษตร

039-327088   
039-313646  
039-387115  
089-8334078 
081-8646231

           994.00          1,372.00          122             87

22 ฉะเชิงเทรา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

หมู่ที ่1-6         
ต.คลองเขื่อน 
อ.คลองเขื่อน

          5,000.00            250

นายสมหมาย ศรีวสุิทธิ์    
ผอ.ศูนย์วจิยัข้าวฉะเชิงเทรา 
กรมการข้าว

038-824420-1  
038509077

23 ฉะเชิงเทรา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ดอนเกาะกา      
อ.บางน ้าเปรี ยว           1,000.00

นายเรืองยศ ไพศาล    
เกษตรอ้าเภอบางน ้าเปรี ยว  
กรมส่งเสริมการเกษตร

038-581233

24 ฉะเชิงเทรา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มะม่วง

ต.บางคล้า อ.บางคล้า

          1,000.00

นายประสิทธิ์ นิโรจน์สุวรรณ
เกษตรอ้าเภอบางคล้า     
กรมส่งเสริมการเกษตร

038-541003

         2,000.00          5,000.00            -             250

25 ชลบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.หนองปรือ       
(ม.1,2,3,4,5)       
อ.พนัสนิคม

          1,000.00 80

นายปรีชา คงเกลี ยง    
เกษตรอ้าเภอพนัสนิคม      
 กรมส่งเสริมการเกษตร

038-461432

26 ชลบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปลานิล

อ.พานทอง และ 
อ.พนัสนิคม           3,235.00            300

นายบัญชา สุขแก้ว       
ประมงจงัหวดัชลบุรี      
กรมประมง

038-398049

         1,000.00          3,235.00            80           300

27 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
หางแขยง            
หมู่ 2 ต.หางน ้าสาคร
 อ.มโนรมย์

          5,226.00 155

นายมาโนช เทียนขาว   
เกษตรอ้าเภอมโนรมย์        
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-491229

28 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
บ้านหนองตาด้า    
ต.นางลือ อ.เมือง

          1,000.00 50

นายชัด ข้าเอี่ยม         
รักษาการเกษตรอ้าเภอเมือง
ชัยนาท                       
กรมส่งเสริมการเกษตร

086-4455975

29 ชัยนาท
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

หมู่ที ่10          
ต.แพรกศรีราชา 
อ.สรรคบุรี

          1,015.50 63

นางลมูล จนัทร์วงค์
เกษตรอ้าเภอสรรคบุรี    
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-405009  
088-4355354

         6,226.00          1,015.50          205             63

30 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

 ม.9 บ.หนองรังกา 
 ต.โพนทอง อ.เมือง           1,000.00

นายไพจติร ศรีไพจติรวรกุล 
เกษตรอ้าเภอเมืองชัยภมูิ   
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-812380

รวมจังหวัดขอนแก่น 2 แปลง

รวมจังหวัดจันทบุรี 4 แปลง

รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แปลง

รวมจังหวัดชลบุรี 2 แปลง

รวมจังหวัดชัยนาท 3 แปลง



หนา้ที ่3 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

31 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.7บ.ท่าแตง       
ต.กุดน ้าใส อ.จตุัรัส           1,000.00

นางล้าเยาว ์วงศ์สุขสิน 
เกษตรอ้าเภอจตุรัส        
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-851413

32 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.10 บ.นาแก       
ต.นาหนองทุม่      
อ.แก้งคร้อ

          1,000.00

นายชัยณรงค์ วชิัยวงศ์ 
เกษตรอ้าเภอแก้งคร้อ       
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-882914

33 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ข้าวหอมมะลิ 
 ข้าวไลเบอร์ร่ี

 กข.6

ม.3 บ.นามน     
ต.ศรีส้าราญ 
อ.คอนสวรรค์

          2,674.00            171

นายภานุวฒัน์ ทิพย์ตา 
เกษตรอ้าเภอคอนสวรรค์    
 กรมส่งเสริมการเกษตร

044-830223-4  
089-5838811  
089-5662155

34
ชัยภมูิ เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มะม่วง

ต.นางแดด          
อ.หนองบัวแดง 
(พท.ปฎรูิปทีดิ่น)           1,500.00 50

นายบรรลือศักด์ิ ไกรโชค
ผู้อ้านวยการส้านักงานการ
ปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัชัยภมูิ 
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น 
เพือ่การเกษตร

         4,500.00          2,674.00            50           171

35 ชุมพร ประมงจงัหวดั ทุเรียน

ม.5 ต.ทะเลทรัพย์ 
อ.ปะทิว             800.00 40

นางอาภรณ์ ภกัษา      
เกษตรอ้าเภอปะทิว        
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-0897647

36 ชุมพร ประมงจงัหวดั ทุเรียน

ม.12 ต.ท่าแซะ    
อ.ท่าแซะ           1,200.00 100

นาอารีย์ จกัรมานนท์         
 เกษตรอ้าเภอท่าแซะ       
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-7871724

37 ชุมพร ประมงจงัหวดั ทุเรียน

ม.12 ต.ตะโก       
อ.ทุง่ตะโก           1,000.00 150

นายบรรยงค์ สันติพิทักษ์ 
เกษตรอ้าเภอทุง่ตะโก      
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-8948228

38 ชุมพร ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์หลังสวน

        64,000.00 1200

นายณรงค์ วชิรปาณ
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์   
หลังสวน กรมส่งเสริมสหกรณ์

081-1975137

39 ชุมพร ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์ปะทิว

          5,000.00 200

นายประเสริฐศักด์ิ ณ นคร
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์  
ปะทิว กรมส่งเสริมสหกรณ์

087-1931188

40 ชุมพร ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

ม.10 12 13     
ต.ท่าข้าม 
อ.ท่าแซะ

          1,549.00              63

นายวเิชียร ชาญสตบุตร
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์    
 ท่าแซะ กรมส่งเสริมสหกรณ์

077-506381  
077-506989

41 ชุมพร ประมงจงัหวดั มังคุด

ม.7 ต.ท่ามะพลา   
อ.หลังสวน           1,200.00 184

นายชัยรัตน์ ศรีท่าชอม 
เกษตรอ้าเภอหลังสวน       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

089-4714437

42 ชุมพร ประมงจงัหวดั กาแฟ

ต.ถ ้าสิงห ์อ.เมือง

          1,500.00 200

นายปราโมทย์  ใสจลุ
นักวชิาการปฎรูิปทีดิ่น
ช้านาญการ  ส้านักงาน     
การปฏรูิปทีดิ่นเพือ่การเกษตร

083-5072520

       74,700.00          1,549.00        2,074             63

43 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สันมะเค็ด อ.พาน

          3,400.00 220

นายเดชากร กาชัย      
เกษตรอ้าเภอพาน           
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-6261224

44 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 5,19 ต.ต้า    
อ.ขุนตาล           1,287.00            106

นายถาวร วงศ์ชัย       
เกษตรอ้าเภอขุนตาล         
กรมส่งเสริมการเกษตร

053-718790  
053-718970   
081-0250518

45 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ศรีดอนชัย         
อ.เชียงของ           2,000.00 202

นายกฤษณะ ดีปาละ 
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น 
เพือ่การเกษตรกรรม

081-1112105

46 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปลานิล

ต.หวัง้ม ต.สันกลาง 
ต.ป่าหุง่ อ.พาน           1,400.00 510

นายวทิยา มะสะ   
นักวชิาการประมงปฏบิัติการ
กรมประมง

081-7509085

47 เชียงราย
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ล้าไย

ต.เจดีย์หลวง        
อ.แม่สรวย           3,000.00 200

นางวรินทร์ มั่งมูลอู     
เกษตรอ้าเภอแม่สรวย      
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-3533588

         9,800.00          1,287.00        1,132           106

รวมจังหวัดชัยภมูิ 5 แปลง

รวมจังหวัดชุมพร 8 แปลง

รวมจังหวัดเชียงราย 5 แปลง



หนา้ที ่4 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

48 เชียงใหม่
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวมะลิ 105

ม. 4,5,7,15      
ต.สันทราย
อ.พร้าว           1,396.00              87

นายจ้ารูญวทิย์ จนันรานนท์ 
นักวชิาการส่งเสริมสหกรณ์
ช้านาญการพิเศษ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์

053-324015-8

49 เชียงใหม่
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ล้าไย

ต.บ้านแปะ          
 ต.แม่สอย อ.
จอมทอง

          3,000.00 250

นายเอกธนัช บุสสยา   
เกษตรอ้าเภอจอมทอง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

053-341222

         3,000.00          1,396.00          250             87

50 ตรัง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.นาข้าวเสีย        
อ.นาโยง           1,200.00 143

นายเสน่ห ์ทองเกลี ยง   
เกษตรอ้าเภอนาโยง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

086-2695314

51 ตรัง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

ม. 5 ต.กะลาเส  
อ.สิเกา           2,756.04              99

นายธรีะ ววิฒันานนท์   
เกษตรอ้าเภอสิเกา            
กรมส่งเสริมการเกษตร

075-215476  
081-3705375

         1,200.00          2,756.04          143             99

52 ตราด เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม. 2,3,4          
ต.หนองคันทรง 
อ.เมืองตราด

          1,000.00              56

นางวาสนา บุญพร้อมอาสา
เกษตรอ้าเภอเมืองตราด     
 กรมส่งเสริมการเกษตร

039-522862-3  
039-5122322

53 ตราด เกษตรจงัหวดั ทุเรียน

ต.ประณีต อ.เขาสมิง

          4,000.00

นายวนัชัย เจริญใจ     
เกษตรอ้าเภอเขาสมิง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

039-599438

         4,000.00          1,000.00            -               56

54 ตาก เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.ตากตก อ.บ้านตาก

            300.00

นายวมิล วรพันธ ์        
เกษตรอ้าเภอบ้านตาก       
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-591034

55 ตาก เกษตรจงัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ม.2,4,5,6,9,11,12
 13,14,16
ต.แม่กาษา        
 ม. 1,2,8 ต.แม่ปะ
 อ.แม่สอด

          8,000.00            400

นายบรรจง ชัยขุนพล
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์    
 แม่สอด กรมส่งเสริมสหกรณ์

055-512130  
081-8869870

56 ตาก เกษตรจงัหวดั ผัก (กะหล้่าปลี)

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง 
ต.คีรีราษฎร์         
อ.พบพระ

          1,700.00

นางอรพินทร์ แสงมณี   
เกษตรอ้าเภอพบพระ        
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-569091

         2,000.00          8,000.00            -             400

57 นครนายก ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ม. 3,4,5,12      
ต.ศรีษะกระบือ
อ.องครักษ์

          3,660.00              95

นายสุจนิต์ ช่วยบ้ารุง   
เกษตรอ้าเภอองครักษ์       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

037-313612-3  
037-391295

58 นครนายก ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ม.8 ต.เขาพระ      
อ.เมืองนครนายก

          1,288.00 60

นายไพฑูรย์ น ้าทิพย์    
เกษตรอ้าเภอเมืองนครนายก
กรมส่งเสริมการเกษตร

037-312139

         1,288.00          3,660.00            60             95

59 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 9 ต.หนิมูล    
อ.บางเลน

            520.00              25

นายยงยุทธ ทองมุณี    
รักษาการเกษตรอ้าเภอ    
บางเลน                     
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-340038  
034-391115

60 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

 ม.4  ต.มหาสวสัด์ิ  
อ.พุทธมณฑล             440.00 18

นายกมล ฤทธเิหมาะ   
เกษตรอ้าเภอพุทธมณฑล    
กรมส่งเสริมการเกษตร

02-4410837

           440.00            520.00            18             25

61 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.6 ต.ดอนนางหงษ์
อ.ธาตุพนม           1,173.00 135

นายสุรชิต แสงจนัทร์   
เกษตรอ้าเภอธาตุพนม     
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-515556  
061-0196447  
085-0075844

62 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.บ้านแก้ง อ.นาแก

          1,000.00

นางสาวกนกอร สายมณี
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตรปฏบิัติการ     
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-571236

รวมจังหวัดตราด 2 แปลง

รวมจังหวัดตาก 3 แปลง

รวมจังหวัดนครนายก 2 แปลง

รวมจังหวัดนครปฐม 2 แปลง

รวมจังหวัดเชียงใหม่ 2 แปลง

รวมจังหวัดตรัง 2 แปลง



หนา้ที ่5 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

63 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ท่าเรือ อ.นาหวา้

          1,000.00

นายต่อศักด์ิ วงค์ตาผา
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร

042-597080

         2,000.00          1,173.00            -             135

64 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ม. 1,3,6,7,9,11 
ต.กระเบื องใหญ่ 
อ.พิมาย           5,000.00            267

นายมานิตย์ สอพิมาย   
เกษตรอ้าเภอพิมาย          
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-253633  
044-242063  
044-253206   
093-3190705

65 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ต.ตลาดไทร         
อ.ประทาย           1,000.00

นายธรีะพงศ์  เลือดกระโทก
เกษตรอ้าเภอประทาย     
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-479390

66 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ต.เทพาลัย อ.คง

          1,000.00

นายอดิศรณ์ ฉะมารัตน์
เกษตรอ้าเภอคง              
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-459026

67 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ต.มะเกลือใหม่     
อ.สูงเนิน           1,000.00

เกษตรอ้าเภอสูงเนิน       
(นายวรีะชน ทองธรีะ)กรม
ส่งเสริมการเกษตร

044-419204

68 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ต.มะขามเฒ่า       
อ.โนนสูง           1,000.00

นายไพรัช แก้วน ้าใส    
เกษตรอ้าเภอโนนสูง         
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-379269

69 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง

        10,000.00

นายวฒิุนันท์ ศักด์ิกระโทก
เกษตรอ้าเภอเสิงสาง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-447118

70 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.แชะ อ.ครบุรี

          1,000.00

นายสมเกียรติ สืบอนันต์
เกษตรอ้าเภอครบุรี           
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-448370

71 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.บ้านเก่า           
อ.ด่านขุนทด           1,000.00

นายทว ีจงปัตนา        
เกษตรอ้าเภอด่านขุนทด     
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-389424

72 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.มะค่า อ.โนนไทย

          1,000.00

นางยุพวลัย์ ชมชื่นดี    
เกษตรอ้าเภอโนนไทย        
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-381006

73 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ ว

          1,000.00

นายสมพร ประภาวชิา 
เกษตรอ้าเภอสีคิ ว           
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-412667

74 นครราชสีมา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.หนองตะไก้       
อ.หนองบุญมาก           1,000.00

นายวรีะศักด์ บุตรธนู    
เกษตรอ้าเภอหนองบุญมาก 
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-490069

       19,000.00          5,000.00            -             267

75 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ไก่พื นเมือง 
131,084 ตัว

อ.ร่อนพิบูลย์ นายพรภริมย์  ฟุง้ตระกูล  
ปศุสัตวอ์้าเภอร่อนพิบูลย์    
กรมปุสัตว์

76 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ไสหมาก           
อ.เชียรใหญ่           3,000.00

นายสมโชค ทองเทพ   
เกษตรอ้าเภอเชียรใหญ่      
 กรมส่งเสริมการเกษตร

075-386092

77 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
โคเนื อ 6,012

 ตัว

อ.สิชล

1398

นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย    
ปศุสัตวอ์้าเภอสิชล          
กรมปุสัตว์

78 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ทุเรียน

ม. 2 ต.ตล่ิงชัน    
อ.ท่าศาลา           1,240.00            145

นางสุวลี จทุิน่           
เกษตรอ้าเภอท่าศาลา       
กรมส่งเสริมการเกษตร

075-357312   
075-358445  
093-5740588

79 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ป่าระก้า           
อ.ปากพนัง

นายชาญวทิย์  สมศักด์ิ  
เกษตรอ้าเภอปากพนัง    
กรมส่งเสริมการเกษตร

075-517173

80 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปลานิลจติลดา

ต.บางศาลา         
อ.ปากพนัง             100.00

นายสุชาติ  ยังทรัพย์   
ประมงอ้าเภอปากพนัง     
กรมประมง

รวมจังหวัดนครพนม 3 แปลง

รวมจังหวัดนครราชสีมา 11 แปลง



หนา้ที ่6 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

81 นครศรีธรรมราช
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
กุ้งขาว กุ้ง

ทะเล (กุ้งขาว)

ต.ท่าพญา           
ต.ขนาบนาก           4,316.77

นายสุชาติ  ยังทรัพย์    
ประมงอ้าเภอปากพนัง      
กรมประมง

         7,416.77          1,240.00        1,398           145

82 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.4 ต.บึงปลาทู 
อ.บรรพตพิสัย           1,767.00              57

นายประดิษฐ์ ชินตาพรหม
เกษตรอ้าเภอบรรพตพิสัย   
 กรมส่งเสริมการเกษตร

056-803520  
056-803589  
081-0454757

83 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.2 ต.เมือง         
อ.ลาดยาว           1,000.00

นายธรีะชาติ วสิมกา   
เกษตรอ้าเภอลาดยาว        
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-882260

84 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.12 ต.หนองกลับ 
อ.หนองบัว           1,000.00

นายสมควร ไชยมหา   
เกษตรอ้าเภอหนองบัว       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

056-876066

85 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.6 ต.ท่าตะโก     
อ.ท่าตะโก           1,000.00

นายประทีป โตสงคราม
เกษตรอ้าเภอท่าตะโก       
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-249415

         3,000.00          1,767.00            -               57

86 นนทบุรี สหกรณ์จงัหวดั กล้วยไม้

ต.บ้านใหม่          
อ.บางใหญ่             750.00 45

นายสุวพันธ ์ศิรนิภริมย์
เกษตรอ้าเภอบางใหญ่       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

02-5950906   
081-8433271

87 นนทบุรี สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

หมู่ที ่6-8 ต.ขุนศรี
 อ.ไทรน้อย           1,419.50              58

นายนรินทร์ อินทวงค์  
เกษตรอ้าเภอไทรน้อย        
กรมส่งเสริมการเกษตร

02-589972    
085-0847038

           750.00          1,419.50            45             58

88 นราธวิาส
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ข้าวหอม
กระดังงา
อินทรีย์

ต.พร่อน อ.ตากใบ

            200.00 35

นายสุทัศน์  น้อยสร้าง 
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร

073-581591

89 นราธวิาส
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มังคุด

ต.ภเูขาทอง อ.สุคิริน

            337.00

นายสมหมาย จนัทร์แป้น
เกษตรอ้าเภอสุคิริน          
กรมส่งเสริมการเกษตร

073-656067

90 นราธวิาส
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มังคุด

ต.ฆอเลาะ         
ต.โล๊ะจดู ต.แวง้ 
ต.เอราวณั ต.แม่ดง
 อ.แวง้

            520.00            230

นายถวลิ โฉมอุทัย      
เกษตรอ้าเภอแวง้             
กรมส่งเสริมการเกษตร

073-532744-5  
084-8609664  
093-5743405

           537.00            520.00            35           230

91 น่าน เกษตรจงัหวดั
ข้าว (เพือ่ผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์

ข้าว)

บ.ดอนตัน ต.ศรีภมูิ 
อ.ท่าวงัผา บ.ต้นฮ่าง
 ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา
 บ.ววัแดง ต.แม่สา  
 อ.เวยีงสา บ.ม่วงตึ ด
 อ.ภเูพียง

            648.00

นายทองมา มานะกุล      
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิยัข้าว
แพร่ กรมการข้าว

081-9340063

92 น่าน เกษตรจงัหวดั ล้าไย

ม.1,2,3,4,7      
ต.พญาแก้ว 
อ.เชียงกลาง

          1,169.00            212

นายบุญพร้อม สมศิริ    
เกษตรอ้าเภอเชียงกลาง     
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-757311-12 
 054-773868  
054-797103  
086-1875926

           648.00          1,169.00            -             212

93 บึงกาฬ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ข้าวพันธ ์กข 6
 กข 15      
มะลิ 105

ม. 1,3 ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ           1,041.25              86

นายชาญ ยอดบุนอก   
เกษตรอ้าเภอพรเจริญ       
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-492466  
042-478162  
089-5694461

         1,041.25             86

94 บุรีรัมย์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
 ข้าวมะลิ 105

ม.4 ต.บ้านปรือ  
อ.กระสัง           1,000.00            100

นายไพบูรณ์ ซารัมย์    
เกษตรอ้าเภอกระสัง      
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-666532  
044-691041  
080-7201271

         1,000.00           100

รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 แปลง

รวมจังหวัดนครสวรรค์ 4 แปลง

รวมจังหวัดนนทบุรี 2 แปลง

รวมจังหวัดนราธิวาส 3 แปลง

รวมจังหวัดน่าน 2 แปลง

รวมจังหวัดบึงกาฬ 1 แปลง

รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 1 แปลง
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95 ปทุมธานี สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.บางคูวดั           
อ.เมืองปทุมธานี           1,850.00

นายพินิจ สระบุรินทร์   
เกษตรอ้าเภอเมืองปทุมธานี 
กรมส่งเสริมการเกษตร

02-5815830

96 ปทุมธานี สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ม.7 ต.บึงกาสาม 
อ.หนองเสือ           1,331.00              52

นายประกอบ วรเจริญ  
เกษตรอ้าเภอหนองเสือ      
 กรมส่งเสริมการเกษตร

02-5933517    
02-5934351    
02-5491058

         1,850.00          1,331.00            -               52

97 ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรจงัหวดั สัปปะรด

ม.1,4,6,9,10, 
11,12,14
ต.อ่าวน้อย        
 อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์

          1,000.00              65

นายมลศักด์ิ พงศ์สุพัฒน์
เกษตรอ้าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ ์           
กรมส่งเสริมการเกษตร

032-603066-7  
080-6937799

         1,000.00             65

98 ปราจนีบุรี เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.โคกปีบ            
อ.ศรีมโหสถ           1,378.00

นางปรารถนา แก้วพร้อม
เกษตรอ้าเภอศรีมโหสถ      
กรมส่งเสริมการเกษตร

037-276491

99 ปราจนีบุรี เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม. 4 ต.นาแขม 
อ.กบินทร์บุรี           1,700.00              74

นางพิมพา ดวงประชา  
เกษตรอ้าเภอกบินทร์บุรี     
กรมส่งเสริมการเกษตร

037-454042-3  
081-4518338

         1,378.00          1,700.00            -               74

100 ปัตตานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวคุณภาพดี

ต.ดอนรัก         
อ.หนองจกิ             527.50            117

นายชินวฒัน์ พรหมมาณพ
หวัหน้าฝ่ายวศิวกรรม         
 กรมชลประทาน

073-336547-8  
073-331087

101 ปัตตานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ทุเรียน

ม.6 ต.ทรายขาว    
อ.โคกโพธิ์             455.00

นางอรพินธ ์บุญผ่องศรี
เกษตรอ้าเภอโคกโพธิ์        
กรมส่งเสริมการเกษตร

073-431038

102 ปัตตานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ยางพารา

ม.2 ต.ท่าเรือ และ 
ม.9 ต.โคกโพธิ์      
อ.โคกโพธิ์           1,500.00

นายสุธน บัวทอง      
ประธานสหกรณ์กองทุน   
สวนยางบ้านควนแปล    
กรมส่งเสริมสหกรณ์

         1,955.00            527.50            -             117

103
พระนครศรีอยุธย
า

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ต.หนัสัง ต.บ้านม้า 
ต.ขวญัเมือง         
ต.บางปะหนั        
อ.บางประหนั

          3,000.00 80

นางพวงทอง สาตรสมัย
เกษตรอ้าเภอบางปะหนั     
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-381636

104
พระนครศรีอยุธย
า

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร

          1,015.00 25

นางกัลยา วทิยาภรณ์  
เกษตรอ้าเภอบางไทร       
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-3711242

105
พระนครศรีอยุธย
า

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ต.หวัเวยีง อ.เสนา

          1,001.00 32

นายสุรสีห ์เรือนทอง   
เกษตรอ้าเภอเสนา         
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-201297

106
พระนครศรีอยุธย
า

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ต.โรงช้าง อ.มหาราช

          1,247.00 49

นายพิพัฒน์ จนัทนา    
เกษตรอ้าเภอมหาราช       
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-389126

107
พระนครศรีอยุธย
า

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ม. 1,4 ต.สิงหนาท
อ.ลาดบัวหลวง

          1,070.00            110

นายศราวฒิุ งามลาภ       
ผู้อ้านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และการปฏรูิปทีดิ่น 
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

035-336655-6  
089-5118558

         6,263.00          1,070.00          186           110

108 พะเยา ประมงจงัหวดั ข้าว

ต.บ้านตุ่น            
อ.เมืองพะเยา           1,569.75 206

น.ส.นริชรา วงศ์ไชย    
เกษตรอ้าเภอเมืองพะเยา    
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-887055-7  
093-1303217

109 พะเยา ประมงจงัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.ควร อ.ปง

          1,085.50 149

นายบรรเทิง เกิดศรี     
เกษตรอ้าเภอปง           
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-497233   
087-1822994

110 พะเยา ประมงจงัหวดั ล้าไย

ต.เชียงบาน          
อ.เชียงค้า           2,000.00 195

นายสวสัด์ิ กะรัตน์      
เกษตรอ้าเภอเชียงค้า      
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-882216    
093-1303245

รวมจังหวัดปทุมธานี 2 แปลง

รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แปลง

รวมจังหวัดปราจีนบุรี 2 แปลง

รวมจังหวัดปัตตานี 3 แปลง

รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 แปลง
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111 พะเยา ประมงจงัหวดั ข้าว

ม.1-17 ต.จนุ อ.จนุ

          1,370.00 136

นายสุภชัย ศูนย์กลาง  
นายกเทศมนตรีต้าบลจนุ  
เทศบาลรีต้าบลจนุ

054-411218-9  
089-7005196

         4,655.25          1,370.00          550           136

112 พังงา ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

ม. 5 ต.ทุง่มะพร้าว 
อ.ท้ายเหมือง           3,000.00            150

นายชาติ คงร่ืน          
เกษตรอ้าเภอท้ายเหมือง 
กรมส่งเสริมการเกษตร

076-413181

113 พังงา ประมงจงัหวดั มังคุดอินทรีย์

ม.1,2,4 ต.เหมาะ 
อ.กะปง             500.00

นายไพบูลย์ ทองสุข    
เกษตรอ้าเภอกะปง           
กรมส่งเสริมการเกษตร

076-499107

           500.00          3,000.00            -             150

114 พัทลุง ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.ปันแต อ.ควนขนุน

          2,607.00

นายวจิารย์ บุษรานนท์ 
เกษตรอ้าเภอควนขนุน       
กรมส่งเสริมการเกษตร

074-681772

115 พัทลุง ปศุสัตวจ์งัหวดั มังคุด

อ.อ่างทอง           
 อ.ศรีนครินทร์             217.00

นางสุวรรณี น้อยค้า     
เกษตรอ้าเภอศรีนครินทร์    
กรมส่งเสริมการเกษตร

074-605689

116 พัทลุง ปศุสัตวจ์งัหวดั ยางพารา

ม.11 ต.โคกม่วง 
อ.เขาชัยสน

          2,078.75            100

นายชาย คงแก้ว  
นักวชิาการสหกรณ์ช้านาญ
การพิเศษ   นายจ้าเรียง นิธิ
กรกุล
นักวชิาการปฏรูิปทีดิ่น
ช้านาญการ                 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

074-621746

         2,824.00          2,078.75            -             100

117 พิจติร
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.8 ต.ดงป่าค้า      
อ.เมืองพิจติร           1,000.00

นางนนทยา ไตรยุทธวงศ์
เกษตรอ้าเภอเมืองพิจติร    
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-612144

118 พิจติร
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.5 ต.ทับหมัน 
อ.ตะพานหนิ

          1,280.00              55

นายสุรพงษ์ ภกัดี       
เกษตรอ้าเภอตะพานหนิ    
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-612495  
056-614990  
081-9713442  
089-9618066  
056-623440

119 พิจติร
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.5 ต.บ้านน้อย     
อ.โพทะเล           1,003.00

นางอุรา ตันฉ้วน        
เกษตรอ้าเภอโพทะเล      
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-681179

120 พิจติร
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มะม่วง

ม.1 ต.วงัทับไทร   
อ.สากเหล็ก           2,500.00

นายวนัชัย มีสวสัด์ิ      
เกษตรอ้าเภอสากเหล็ก     
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-699292

         4,503.00          1,280.00            -               55

121 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

พืชผัก (คะน้า
 กวางตุ้ง 

ผักกาดหอม)

ม.2-8  ต.บึงพระ   
อ.เมืองพิษณุโลก             300.00

นายมาโนช วงศ์เมือง   
เกษตรอ้าเภอเมืองพิษณุโลก 
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-298177

122 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มะม่วง

ม.9 ต.ชัยนาม      
อ.วงัทอง             900.00 79

นางนันทวนั คล่องค้านวณการ 
เกษตรอ้าเภอวงัทอง         
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-311038

123
พิษณุโลก (ปรับ
ลดเหลือแต่ใน
พื นทีข่อง ส.ป.ก.)

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าวโพดเลี ยง
สัตว์

 ม.1,2,3,6,13,15,  
18,20,23,24,27   
ต.หนองกะท้าว     
อ.นครไทย         
พื นที ่ส.ป.ก. 247

          3,962.00

นายชาติชาย สิงหค้์า   
เกษตรอ้าเภอนครไทย        
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-389089

124
พิษณุโลก (เพิม่
เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย)

เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว

ม. 2,6,10         
ต.ดงประค้า
อ.พรหมพิราม           1,630.00            101

นายพูนศักด์ิ เหลืองหรัิญ    
หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต             
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-253023-4  
055-369054

125
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
กระบือ

ต.บ้านดง            
ต.สวนเมี่ยง         
อ.ชาติตระการ

20

นสพ.ชาตรี เจริญพร        
ปศุสัตวอ์้าเภอชาติตระการ  
 กรมปศุสัตว์

รวมจังหวัดพะเยา 4 พะเยา

รวมจังหวัดพังงา 2 แปลง

รวมจังหวัดพัทลุง 3 แปลง

รวมจังหวัดพิจิตร  4 แปลง
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แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

126
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
กระบือ

ต.ทับยายเชียง     
อ.พรหมพิราม 20

นสพ. อรรถชา  ณ เชียงใหม่
ปศุสัตวอ์้าเภอพรหมพิราม   
กรมปศุสัตว์

127
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
กระบือ

ต.ยางโกลน         
อ.นครไทย 10

นสพ.พรรณเลิศ ศิริปาลกะ 
ปศุสัตวอ์้าเภอนครไทย      
กรมปศุสัตว์

         5,162.00          1,630.00          129           101

128 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ถ ้ารงค์             
ต.ไร่มะขาม         
ต.สมอพลือ ต.ท่า
เสน ต.หนองกระเจด็
   อ.บ้านลาด

          5,200.00

นายณรงค์ ส้าแดงเดช   
เกษตรอ้าเภอบ้านลาด        
ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธข์้าว
ราชบุรี                      
กรมส่งเสริมการเกษตร

032-586576

129 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว กข.31

ม. 2 ต.ท่าไม้รวก 
อ.ท่ายาง           1,000.00              50

นายวลิาศ จนัทรศรี       
เกษตรจงัหวดัเพชรบุรี     
กรมส่งเสริมการเกษตร

032-461299  
086-1402556

130 เพชรบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
หอยแครง

ต.บางตะบูน         
ต.บางขุนไทร        
อ.บ้านแหลม

        14,920.00 466

นายจติจรูญ ตันติราภา
ประมงอ้าเภอบ้านแหลม    
กรมประมง

       20,120.00          1,000.00          466             50

131 เพชรบูรณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.1-12 ต.บ้านติ ว   
ม.1-12 ต.หว้ยไร่  
อ.หล่มสัก

          1,000.00

นายนพรัฐ ลาไชย         
เกษตรอ้าเภอหล่มสัก     
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-824291

132 เพชรบูรณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ม.2,4,7           
ต.ซับพุทรา 
อ.ชนแดน           2,600.00            120

นางพัชนี พวงบุบผา     
ปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัเพชรบูรณ์
 ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

056-729770-2  
056-736213-4

133 เพชรบูรณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
พืชผัก 

(กะหล้่าปลี)

ม.14,16 บ.ภทูับเบิก
 ต.วงับาล อ.หล่มเก่า           1,000.00

นายชัยพร คงสาคร     
เกษตรอ้าเภอหล่มเก่า        
กรมส่งเสริมการเกษตร

056-709008

         2,000.00          2,600.00            -             120

134 แพร่ เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.หว้ยม้า          
อ.เมืองแพร่           1,063.00 115

นายเทีย่ง คาระโก      
เกษตรอ้าเภอเมืองแพร่     
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-521043    
084-8035858

135 แพร่ เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น

          1,000.00

นายธนพนธ ์พิมสาร    
เกษตรอ้าเภอสูงเม่น       
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-541484

136 แพร่ เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.9 ต.หวัเมือง และ
 ต.หว้ยหม้าย อ.สอง           1,500.00

นายประดิษฐ์ สลีหล้า   
เกษตรอ้าเภอสอง         
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-591644

137 แพร่ เกษตรจงัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แม่ทราย          
อ.ร้องกวาง           1,000.00

นายนิวฒัน์ สมใจ       
เกษตรอ้าเภอร้องกวาง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-597302

         3,500.00          1,063.00            -             115

138 ภเูก็ต
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ไก่พื นเมือง    

 960 ตัว

อ.ถลาง
60

นายชาญณรงค์ ตันติชา้นาญกุล
 นักวชิาการสัตวบาลชา้นาญ
การ กรมปศุสัตว์

083-6442555  
076-216934

139 ภเูก็ต
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
สับปะรดภเูก็ต

ต.เทพกระษัตรี   
 ต.ศรีสุนทร
ต.ไม้ขาว  ต.สาคู 
ต.ป่าคลอก 
อ.ถลาง

            616.50 23

นายสุรวฒัน์ เมืองแก้ว   
เกษตรอ้าเภอถลาง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

076-311130  
086-9409955

                 -              616.50            60             23

140 มหาสารคาม เกษตรจงัหวดั ปลาน ้าจดื

ต.แหใ่ต้ ต.ยางน้อย 
อ.โกสุมพิสัย           5,000.00 501

นางชโนวาท ประจกัษ์วงศ์
ประมงจงัหวดัมหาสารคาม  
กรมประมง

รวมจังหวัดพิษณุโลก 7 แปลง

รวมจังหวัดเพชรบุรี 3 แปลง

รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แปลง

รวมจังหวัดแพร่ 4 แปลง

รวมจังหวัดภเูก็ต 2 แปลง
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แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

141 มหาสารคาม เกษตรจงัหวดั อ้อยโรงงาน

ม.
1,2,4,5,6,7,8,9,10,
11     ต.เหล่า    
ม.1,4,5,7,9,10    
  ต.แก้งแก ม.12 
ต.หนองเหล็ก     
 อ.โกสุมพิสัย

          1,000.00            200

นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์
เกษตรจงัหวดัมหาสารคาม  
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-777064  
043-777837   
088-7509124

         5,000.00          1,000.00          501           200

142 มุกดาหาร ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี

          1,000.00

นายสนอง ศรีประสาน 
เกษตรอ้าเภอค้าชะอี        
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-691095

143 มุกดาหาร ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.กกแดง            
อ.นิคมค้าสร้อย           1,000.00

นายประมวล ปัททุม   
เกษตรอ้าเภอนิคมค้าสร้อย  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

042-681050

144 มุกดาหาร ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ม.1,2,3,9         
ต.ชะโนดน้อย     
อ.ดงหลวง

          2,000.00            280

นายชัย ค้ามุงคุณ       
เกษตรอ้าเภอดงหลวง      
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-613582  
089-5705939  
093-3215577

         2,000.00          2,000.00            -             280

145 แม่ฮ่องสอน เกษตรจงัหวดั ข้าว
ม.1,3 ต.ปางหมู  
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน           1,042.00 118

นายจรัส ไชยวรรณ์     
เกษตรอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 กรมส่งเสริมการเกษตร

098-7463060

         1,042.00           118

146 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.5 บ.สีสุก        
ต.ลดู่ลาด อ.ทรายมูล             500.00

นายอดิศักด์ิ ราวนิิต     
เกษตรอ้าเภอทรายมูล       
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-787052

147 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.3 ต.บึงแก      
อ.มหาชนะชัย           1,009.00              61

นางสุภาวดี ณ ระนอง  
เกษตรอ้าเภอมหาชนะชัย  
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-714073-4  
085-2086799  
098-1058959

148 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.8 บ.นาเรียง      
ต.ไผ๋ อ.ทรายมูล           5,200.00

นายสมลักษณ์ มอญขาม   
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิยัข้าว
ร้อยเอ็ด  กรมการข้าว

149 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าว

บ.กู่จาน ต.กู่จาน   
อ.ค้าเขื่อนแก้ว           5,200.00

นางวรินทร นาถาบุตร     
เจา้พนักงานเกษตร       
ช้านาญงาน กรมการข้าว

150 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าวอินทรีย์

ต.ก้าแมด  อ.กุดชุม

          1,500.00

นางจารุณี วรรณจ้ารัส    
ส้านักงานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

151 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าวอินทรีย์

ต.หนองแหน อ.กุด
ชุม             800.00

นางจารุณี วรรณจ้ารัส    
ส้านักงานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

152 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าวอินทรีย์

ต.โพนงาม อ.กุดชุม

          2,500.00

นางจารุณี วรรณจ้ารัส        
ส้านักงานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

153 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ข้าวอินทรีย์

ต.โคกส้าราญ        
อ.เลิงนกทา             500.00

นางจารุณี วรรณจ้ารัส    
ส้านักงานปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

154 ยโสธร เกษตรจงัหวดั แตงโมอินทรีย์

ต.ลุมพุก             
 อ.ค้าเขื่อนแก้ว             200.00

นายพรทว ีศรีสง่า      
เกษตรกร ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั

155 ยโสธร เกษตรจงัหวดั ถั่วลิสง

ต.ค้อเหนือ           
อ.เมืองยโสธร

            650.00

นายเจริญ กาญจนสาธติ 
ก้านันต้าบลค้อเหนือ      
ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

156 ยโสธร เกษตรจงัหวดั หอมแดง GAP

ต.ฟ้าหว่น  อ.ค้อวงั

          1,500.00

นายโสรส จนัทศิลป์   
เกษตรกร  ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั

       18,550.00          1,009.00            -               61

รวมจังหวัดมหาสารคาม 2 แปลง

รวมจังหวัดมุกดาหาร 3 แปลง

รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แปลง

รวมจังหวัดยโสธร 11 แปลง
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แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

157 ยะลา ปศุสัตวจ์งัหวดั ทุเรียน

ต.กรงปินัง           
อ.กรงปินัง             742.00

นางอ้าพร แสงอรุณ    
เกษตรอ้าเภอกรงปินัง     
กรมส่งเสริมการเกษตร

073-291185

158 ยะลา ปศุสัตวจ์งัหวดั ทุเรียน

ม.1-7 ต.ธารโต   
อ.ธารโต             887.50            149

นายช้านาญ ทิพย์สมบัติ
เกษตรอ้าเภอธารโต        
กรมส่งเสริมการเกษตร

073-221711  
084-8582052   
073-297044

           742.00            887.50            -             149

159 ร้อยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

ม. 3,12           
ต.ดงคร่ังน้อย     
 ม. 1,2,3          
ต.ดงคร่ังใหญ่ 
อ.เกษตรวสัิย

          6,500.00            370

นายพงษ์ศักด์ิ  ลาภา   
เกษตรอ้าเภอเกษตรวสัิย    
กรมส่งเสริมการเกษตร

043-527863-4   
043-589249

         6,500.00           370

160 ระนอง ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

ต.ราชกรูด           
 อ.เมืองระนอง           6,958.00 546

นายชยุต เลียนกาญจนากร
เกษตรอ้าเภอเมืองระนอง   
 กรมส่งเสริมการเกษตร

093-5801234

161 ระนอง ประมงจงัหวดั
มังคุดพันธ์
พื นเมือง

ต.ในวงเหนือ      
 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น           1,910.25 267

นายชูเกียรต์ิ ประสิทธิ์   
เกษตรอ้าเภอละอุ่น       
กรมส่งเสริมการเกษตร

077-800154  
093-5796789  
081-1737042

         6,958.00          1,910.25          546           267

162 ระยอง สหกรณ์จงัหวดั ไก่พื นเมือง

ต.หนองบัว          
อ.บ้านค่าย               28.75 25

นายดนัยศักด์ิ เย็นใจ       
สนอ.ปศุสัตว ์จ.ระยอง    
กรมปศุสัตว์

163 ระยอง สหกรณ์จงัหวดั ทุเรียน

ต.พลงตาเอี่ยม      
อ.วงัจนัทร์             500.00 40

นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์
เกษตรอ้าเภอวงัจนัทร์     
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-0934786

164 ระยอง สหกรณ์จงัหวดั มังคุด

ม.3 ต.กร้่า        
อ.แกลง             500.00 68

นางมาริน สมคิด        
เกษตรอ้าเภอแกลง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

038-029188  
038-671379    
081-9404384

           528.75            500.00            65             68

165 ราชบุรี สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.เจดีย์หกั           
อ.เมืองราชบุรี             500.00

นางยุพา คงวฒันกุล    
เกษตรอ้าเภอเมืองราชบุรี    
กรมส่งเสริมการเกษตร

032-337470

166 ราชบุรี สหกรณ์จงัหวดั สัปปะรด

ต.บ้านบึง อ.บ้านคา

          8,000.00

นายเชาว ์วเิศษโชค     
เกษตรอ้าเภอบ้านคา      
กรมส่งเสริมการเกษตร

032-721003

167 ราชบุรี สหกรณ์จงัหวดั สัปปะรด

ม.4,5              
ต.หนองพันจนัทร์ 
อ.บ้านคา

          1,256.00              95

นายเชาว ์วเิศษโชค      
เกษตรอ้าเภอบ้านคา      
กรมส่งเสริมการเกษตร    
นายชาตรี เจริญนุม่
นักวชิาการปฏรูิปทีดิ่น
ช้านาญการ           
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น 
เพือ่การเกษตร

032-323103  
032-323115  
089-2578266

168 ราชบุรี สหกรณ์จงัหวดั แพะ 1,733 ตัว

ต.ป่าหวาย ต.ท่าเคย
 อ.สวนผึ ง 60

นายศักด์ิชัย ฐิติพงษ์พานิช 
ปศุสัตวอ์้าเภอสวนผึ ง      
กรมปุสัตว์

         8,500.00          1,256.00            60             95

169 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.โคกเจริญ          
อ.โคกเจริญ           2,650.00 104

นายวสันต์ เปีย่มฤกษ์   
เกษตรอ้าเภอโคกเจริญ   
กรมส่งเสริมการเกษตร

092-2502662   
089-2403821

170 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.บ้านเบิก          
อ.ท่าวุ้ง           1,047.25 30

วา่ทีร้่อยตรีวฒุศิษฐ์ วงษ์เนตร
เกษตรอ้าเภอท่าวุ้ง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

092-2501661  
089-0855321

171 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สนามแจง        
อ.บ้านหมี่           5,200.00 150

นายประทีป อยู่สุข      
เกษตรอ้าเภอบ้านหมี่     
กรมส่งเสริมการเกษตร

092-2496664   
081-7583621

รวมจังหวัดยะลา 2 แปลง

รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แปลง

รวมจังหวัดระนอง 2 แปลง

รวมจังหวัดระยอง 3 แปลง

รวมจังหวัดราชบุรี 4 แปลง



หนา้ที ่12 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

172 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.คลองเกตุ          
อ.โคกส้าโรง           2,879.00 122

นายเผด็จ มุนนี         
เกษตรอ้าเภอโคกส้าโรง    
กรมส่งเสริมการเกษตร

092-2502228  
089-8015496

173 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.เขารวก  อ.ล้าสนธิ

            804.00 34

นายมาโนช กะระโสภณ
เกษตรอ้าเภอล้าสนธ ิ     
กรมส่งเสริมการเกษตร

092-2503223  
081-2928456

174 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ม.1-10           
ต.ดงดินแดง 
อ.หนองม่วง

          5,412.00            274

เกษตรอ้าเภอหนองม่วง     
กรมส่งเสริมการเกษตร

036-422121  
092-2503113  
083-0054284

175 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ต.เกาะรัง            
อ.ชัยบาดาล           3,000.00 129

นางสุขสม เกิดมงคล       
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น   
เพือ่การเกษตรกรรม

081-8387690

176 ลพบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
อ้อยโรงงาน

ต.ดงดินแดง        
อ.หนองม่วง           5,000.00 50

นางณภทัร ภริูผล       
เกษตรอ้าเภอหนองม่วง     
กรมส่งเสริมการเกษตร

083-0054284

       20,580.25          5,412.00          619           274

177 ล้าปาง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ

          1,000.00

นายทองดี หาญใจ      
เกษตรอ้าเภอแม่เมาะ     
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-266125

178 ล้าปาง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 4 ต.หวัเสือ    
อ.แม่ทะ           1,000.00            200

นางศรีวรรณ รูปงาม   
เกษตรอ้าเภอแม่ทะ         
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-265067  
0898505877

179 ล้าปาง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สบปราบ          
อ.สบปราบ           1,000.00

นายไพโรจน์ จนิากุล    
เกษตรอ้าเภอสบปราบ     
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-296128

180 ล้าปาง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.หลวงเหนือ อ.งาว

          1,500.00

นายสมศักด์ิ หน่อแก้ว   
เกษตรอ้าเภองาว          
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-261005

181 ล้าปาง
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ล้าไย

ต.วงัเหนือ อ.วงัเหนือ

          1,000.00

นายเจริญ พัดบัว         
เกษตรอ้าเภอวงัเหนือ       
กรมส่งเสริมการเกษตร

054-279103

         4,500.00          1,000.00            -             200

182 ล้าพูน ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.บ้านธ ิอ.บ้านธิ

          1,200.00 80

นายอลงกต ขันติสิทธิ์   
เกษตรอ้าเภอบ้านธ ิ        
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-6946169

183 ล้าพูน ปศุสัตวจ์งัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แม่ตืน อ.ลี 

            358.00 55

นายนิรุจน์ ลังการ์พินธุ์  
เกษตรอ้าเภอลี              
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-6947704

184 ล้าพูน ปศุสัตวจ์งัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.ป่าไผ่ อ.ลี 

            400.00 50

นายนิรุจน์ ลังการ์พินธุ์  
เกษตรอ้าเภอลี              
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-6947704

185 ล้าพูน ปศุสัตวจ์งัหวดั ล้าไย

ม. 1-13,15,16   
ต.ทากาศ
ม. 1-6            
ต.ทาทุง่หลวง
ม. 1,2,6,7,13,14
ต.ทาสบเส้า       
 ม. 2 ต.ทาขุมเงิน
 อ.แม่ทา

          5,539.00            639

นายสมชาย สงพูล         
เกษตรอ้าเภอแม่ทา           
กรมส่งเสริมการเกษตร

053-530923   
053-530827  
085-6949785

186 ล้าพูน ปศุสัตวจ์งัหวดั ล้าไย

ต.ศรีเตี ย อ.บ้านโฮ่ง

          1,500.00 203

นายสุธน ปิน่แก้ว        
เกษตรอ้าเภอบ้านโฮ่ง       
กรมส่งเสริมการเกษตร

085-6947703

         3,458.00          5,539.00          388           639

187 เลย เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.นาช่าว           
อ.เชียงคาน           1,050.00            110

นายกองสิน อ้วนด้า     
เกษตรอ้าเภอเชียงคาน       
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-814872  
081-8721840

รวมจังหวัดลพบุรี 8 แปลง

รวมจังหวัดล าปาง 5 แปลง

รวมจังหวัดล าพูน 5 แปลง



หนา้ที ่13 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

188 เลย เกษตรจงัหวดั สับปะรด

อ้าเภอเมือง

          1,000.00

นายวรัิตน์ วงศ์ศรีรักษ์   
เกษตรอ้าเภอเมืองเลย       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

042-801235

         1,000.00          1,050.00            -             110

189 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.โคกจาน           
อ.อุทุมพรพิสัย

          5,000.00

นายวชิัย มะลิมาตย์ 
นักวชิาการเกษตรช้านาญ
การ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
สุรินทร์  กรมการข้าว

190 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.1 ต.ผักไหม    
อ.หว้ยทับทัน           2,000.00            150

นายประธาน นวโลหะ
เกษตรอ้าเภอหว้ยทับทัน     
    กรมส่งเสริมการเกษตร

045-622923-4  
081-7259478

191 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.5 ต.รุ่งระว ี       
อ.น ้าเกลี ยง           1,000.00

นางรัตดา คอสีไพร     
เกษตรอ้าเภอน ้าเกลี ยง      
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-609040

192 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.9,16 ต.ส้มป่อย 
อ.ราษีไศล           1,000.00

นายประวทิย์ ขุนพรหม 
เกษตรอ้าเภอราษีไศล       
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-681256

193 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ทุเรียน

ม.7 ต.ตระกาต      
อ.กันทรลักษณ์           1,200.00

นายสมจติร สอนภกัดี   
เกษตรอ้าเภอกันทรลักษณ์  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

045-661878

194
ศรีสะเกษ เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
หม่อนไหม

ต.พยุห ์ต.พรม
สวสัด์ิอ.พยุห์

            123.00

วา่ที่ร้อยโทเรืองศักด์ิ บญุโนน
แต้ผู้อ้านวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิม พระเกียรติฯ ศรีสะเกษ   
   กรมหม่อนไหม

         8,323.00          2,000.00            -             150

195 สกลนคร เกษตรจงัหวดั
ข้าว กข.6  
ข้าวมะลิ105

ต.ไฮหย่อง        
อ.พังโคน           2,369.00            224

นางกาญจนา อินธกิาย       
เกษตรอ้าเภอพังโคน       
กรมส่งเสริมการเกษตร

088-5620920

196 สกลนคร เกษตรจงัหวดั โคเนื อ

พื นทีเ่ลี ยงโคเนื อใน
จงัหวดัสกลนคร             500.00 328

นายศุภวฒัน์ ศรีเชษฐา 
ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
สกลนคร กรมปศุสัตว์

090-3386597

197 สกลนคร เกษตรจงัหวดั
มะเขือเทศ

โรงงาน

ต.เต่างอยจนัทร์เพ็ญ
 อ.เต่างอย           2,000.00 300

นายส้าเนียง  กรมธรรมา
เกษตรอ้าเภอเต่างอย       
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-761054

         2,500.00          2,369.00          628           224

198 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ท่าหนิ อ.สทิงพระ

            996.00

นางฐาปชา ถาวรโรจน์  
เกษตรอ้าเภอสทิงพระ       
 กรมส่งเสริมการเกษตร

074-397062

199 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.3 ต.บ้านขาว   
 อ.ระโนด           1,300.00              66

นางอรุณ หนูพุก        
เกษตรอ้าเภอระโนด       
กรมส่งเสริมการเกษตร

074-313904   
074-314623

200 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.คูหาใต้ อ.รัตภมูิ

          1,007.00

นางนงเยาว ์ไผ่สีด้า     
เกษตรอ้าเภอรัตภมูิ          
กรมส่งเสริมการเกษตร

074-389187

201 สงขลา
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ยางพารา

ต.คลองทราย       
อ.นาทวี

          1,007.00

นายสมพล ศรีถกล      
หวัหน้าส้านักงานกองทุน
สงเคราะหก์ารท้าสวนยาง   
 อ้าเภอนาทว ี ส้านักงาน
กองทุนสงเคราะหก์ารท้า
สวนยาง

         3,010.00          1,300.00            -               66

202 สตูล ประมงจงัหวดั ข้าว

ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง 
จ.สตูล

            400.00

นายวรวทิย์ เพชรทรัพย์     
นักวชิาการเกษตร          
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   
กรมการข้าว

203 สตูล ประมงจงัหวดั ปาล์มน ้ามัน

ม.5 ต.นิคมพัฒนา
 อ.มะนัง           1,600.00            127

นายวเิชษฐ์ ป่านทอง    
เกษตรอ้าเภอมะนัง          
กรมส่งเสริมการเกษตร

074-723112-3  
086-9669985

           400.00          1,600.00            -             127

รวมจังหวัดเลย 2 แปลง

รวมจังหวัดศรีสะเกษ 6 แปลง

รวมจังหวัดสกลนคร 3 แปลง

รวมจังหวัดสงขลา 4 แปลง

รวมจังหวัดสตลู 2 แปลง



หนา้ที ่14 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

204 สมุทรปราการ สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ม. 1-7             
 ต.คลองสวน      
ม.5                
ต.คลองนิยมยาตรา
อ.บางบ่อ

          2,200.00            100

นางแจม่จนัทร์ ทองภริมย์
เกษตรอ้าเภอบางบ่อ         
กรมส่งเสริมการเกษตร

02-3895865-67 
 089-5282732  
081-8462653

205 สมุทรปราการ สหกรณ์จงัหวดั หอยแครง

ต.นาเกลือ           
อ.พระสมุทรเจดีย์           1,575.50 19

นางจฑุารัตน์  ศิริสมบัติ
ประมงอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
 กรมประมง

089-0995085

         1,575.50          2,200.00            19           100

206 สมุทรสงคราม ประมงจงัหวดั ข้าว

ต.แพรกหนามแดง 
อ.อัมพวา             200.00

นายจริะศักด์ิ วเิศษสมบัติ  
ข้าวจงัหวดัสมุทรสงคราม  
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-711711

207 สมุทรสงคราม ประมงจงัหวดั ส้มโอ
ต.บางนางล่ี       
อ.อัมพวา             300.00            137

เกษตรอ้าเภออัมพวา      
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-715040  
034-715051

           200.00            300.00            -             137

208 สมุทรสาคร ประมงจงัหวดั ฝร่ัง

ต.บางยาง           
อ.กระทุม่แบน             300.00

นายสุริยะ เปีย่มรอด    
เกษตรอ้าเภอกระทุม่แบน   
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-471033

209 สมุทรสาคร ประมงจงัหวดั
มะพร้าว
น ้าหอม

ม.5 ต.บ้านแพ้ว  
อ.บ้านแพ้ว             363.00              35

นายชาญศักด์ิ ขจรบุญ  
เกษตรอ้าเภอบ้านแพ้ว      
กรมส่งเสริมการเกษตร

034-811193-4  
034-836193

           300.00            363.00            -               35

210 สระแก้ว ปศุสัตวจ์งัหวดั มันส้าปะหลัง

ม.6,7,10,26     
ต.หนองหวา้       
อ.เขาฉกรรจ์

          1,400.00 51

นายธรีะศักด์ิ สิทธชิัย   
เกษตรอ้าเภอเขาฉกรรจ ์     
 กรมส่งเสริมการเกษตร

037-425047-8  
089-9364454   
089-8311736

211 สระแก้ว ปศุสัตวจ์งัหวดั มันส้าปะหลัง

ต.หนองน ้าใส       
อ.วฒันานคร

          1,049.00 46

นายสถิตย์ อายุพรรณ      
รักษาการเกษตรอ้าเภอ
วฒันานคร                     
กรมส่งเสริมการเกษตร

089-8326204

212 สระแก้ว ปศุสัตวจ์งัหวดั มันส้าปะหลัง

ต.วงัสมบูรณ์        
อ.วงัสมบูรณ์           1,000.00 40

นายสุวชิ ปสุตนาวนิ    
เกษตรอ้าเภอวงัสมบูรณ์     
 กรมส่งเสริมการเกษตร

081-9450292

         2,049.00          1,400.00            86             51

213 สระบุรี ปศุสัตวจ์งัหวดั
ไก่พื นเมือง   

4965 ตัว

อ.แก่งคอย

100

นายธนจติร์ ฮุ่นตระกูล
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิยั     
และพัฒนาการ  ปศุสัตวท์ี ่1
 กรมปศุสัตว์

214 สระบุรี ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.หว้ยขมิ น          
อ.หนองแค           1,946.00 67

นายปรีชา สายแสง     
เกษตรอ้าเภอหนองแค      
กรมส่งเสริมการเกษตร

036-263850

215 สระบุรี ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.หนองยาว         
 อ.เมืองสระบุรี           1,544.00 54

นายโกมุท ใจเย็น       
เกษตรอ้าเภอเมืองสระบุรี   
 กรมส่งเสริมการเกษตร

036-221633

216 สระบุรี ปศุสัตวจ์งัหวดั
ข้าวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แสลงพัน          
อ.วงัม่วง           1,000.00 26

นายกิตตินันท์ คงเพชร  
เกษตรอ้าเภอวงัม่วง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

036-730132

217 สระบุรี ปศุสัตวจ์งัหวดั
โคนม น ้านม

ดิบ25,501 ตัว

ม.18               
 ต.ล้าพญากลาง  
อ.มวกเหล็ก

        12,128.00            859

นายจ้านัล โคติวงศ์     
สหกรณ์จงัหวดัสระบุรี      
กรมส่งเสริมสหกรณ์

036-211942  
036-212544   
081-8108580

         4,490.00        12,128.00          247           859

218 สิงหบ์ุรี เกษตรจงัหวดั
ข้าว ปทุมธานี
 1 (ใช้เคร่ือง

โรยเมล็ดพันธุ)์

ต.ท่างาม          
อ.อินทร์บุรี           1,000.00              50

นายโอรินทร์ หรัิญญาภรณ์ 
เกษตรอ้าเภออินทร์บุรี      
กรมส่งเสริมการเกษตร

036-539413-4  
081-9485413

219 สิงหบ์ุรี เกษตรจงัหวดั
ข้าว ปทุมธานี
 1 (นาหวา่น)

ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี

            778.00 38

นายโอรินทร์ หรัิญญาภรณ์
เกษตรอ้าเภออินทร์บุรี       
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-9485413

รวมจังหวัดสมุทรปราการ 2 แปลง

รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 2 แปลง

รวมจังหวัดสมุทรสาคร 2 แปลง

รวมจังหวัดสระแก้ว 3 แปลง

รวมจังหวัดสระบุรี 5 แปลง



หนา้ที ่15 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

220 สิงหบ์ุรี เกษตรจงัหวดั
ข้าว ปทุมธานี
 1 (นาหวา่น)

ต.พักทัน อ.บางระจนั

          1,000.00 56

นายไพฑูรย์  ภยูาธร    
เกษตรอ้าเภอบางระจนั      
กรมส่งเสริมการเกษตร

089-8013978

221 สิงหบ์ุรี เกษตรจงัหวดั
ข้าว ปทุมธานี
 1 (นาหวา่น)

ต.ท่าข้าม            
อ.ค่ายบางระจนั           1,152.00 62

นายชมภ ูทองขาว       
เกษตรอ้าเภอค่ายบางระจนั 
 กรมส่งเสริมการเกษตร

081-9485476

222 สิงหบ์ุรี เกษตรจงัหวดั
ข้าวหอมมะลิ 

105

ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี

          1,001.00 36

นายโอรินทร์ หรัิญญาภรณ์
เกษตรอ้าเภออินทร์บุรี      
กรมส่งเสริมการเกษตร

081-9485413

         3,931.00          1,000.00          192             50

223 สุโขทัย ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ต.คลองมะพลับ    
อ.ศรีนคร             579.00 42

นายธรีะพล สวสัดิวทิยะยง
ผอ.นิคมสหกรณ์สวรรคโลก  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

224 สุโขทัย ปศุสัตวจ์งัหวดั ข้าว

ม. 7                
ต.ป่ากุมเกาะ 
อ.สวรรคโลก

          1,253.75              50

นายเต่ียน สวสัดิสลุง    
เกษตรอ้าเภอสวรรคโลก     
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-610560  
055-610689  
081-0377051

225 สุโขทัย ปศุสัตวจ์งัหวดั มันส้าปะหลัง

ต.วงัลึก              
อ.บ้านด่านลานหอย             500.00 30

นายสาธติ วสุิทธพิันธ ์   
เกษตรอ้าเภอบ้านด่านลาน
หอย  กรมส่งเสริมการเกษตร

081-7854043

226 สุโขทัย ปศุสัตวจ์งัหวดั อ้อยโรงงาน

ต.คลองมะพลับ    
อ.ศรีนคร           2,263.00

นายธรีะพล สวสัดิวทิยะยง
ผอ.นิคมสหกรณ์สวรรคโลก  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

089-7104384

227 สุโขทัย ปศุสัตวจ์งัหวดั อ้อยโรงงาน

ต.ทุง่เสง่ียม          
ต.บ้านใหม่ชัยมงคล
 อ.ทุง่เสง่ียม           3,000.00 300

นางกรรณิการ์ พึง่เงิน       
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการ
ปฏรูิปทีดิ่น ส้านักงานการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

         6,342.00          1,253.75          372             50

228 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.เดิมบาง ต.ปากน ้า
 อ.เดิมบางนางบวช           4,954.50 173

นางมณี อิ่มสมบติั           
เกษตรอ้าเภอเดิมบางนางบวช  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

035-578061

229 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

          1,179.25 48

นายบรรพต มีสุข       
เกษตรอ้าเภอดอนเจย์ดี      
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-591061

230 สุพรรณบุรี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 1,7             
ต.มะขามล้ม 
อ.บางปลาม้า

          1,452.00              52

นายศักด์ิชัย เกษประทุม
เกษตรอ้าเภอบางปลาม้า    
 กรมส่งเสริมการเกษตร

035-535424-5   
089-7225465  
092-2474459

         6,133.75          1,452.00          221             52

231 สุราษฎร์ธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
เงาะโรงเรียน

ม. 1,3,4,6         
ต.เพิม่พูนทรัพย์
อ.บ้านนาสาร

          1,323.00            115

นายทวปี อรรถพรพงษ์ 
เกษตรอ้าเภอนาสาร       
กรมส่งเสริมการเกษตร

077-341110  
093-5741643  
086-5958192

232 สุราษฎร์ธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์ท่าฉาง
 อ.ท่าฉาง อ.วภิาวดี         29,100.00 600

นายจารีต จั่วนาน           
ผอ.นิคมสหกรณ์ท่าฉาง     
กรมส่งเสริมสหกรณ์

233 สุราษฎร์ธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์พนม 
อ.พนม         20,000.00 1600

นายไพโรจน์ พิธรัีตนานนท์
ผอ.นิคมสหกรณ์พนม       
กรมส่งเสริมสหกรณ์

234 สุราษฎร์ธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ปาล์มน ้ามัน

นิคมสหกรณ์     
กาญจนดิษฐ์         11,000.00 600

นายปรีชา หสัดีสวสัด์ิ      
ผอ.นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

235 สุราษฎร์ธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
พืชสมุนไพร

เขตปฏรูิปทีดิ่น      
 ต.ต้นยวน อ.พนม

          1,250.00 170

นายนิรัตน์ จนัทร์สุวรรณ   
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการ
ปฏรูิปทีดิ่น ส้านักงาน      
การปฏรูิปทีดิ่นเพือ่การเกษตร

       61,350.00          1,323.00        2,970           115

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 แปลง

รวมจังหวัดสุโขทัย 5 แปลง

รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 3 แปลง

รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 แปลง
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แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

236 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั

ข้าว กข 15 
(ผลิตเป็น

เมล็ดพันธข์้าว
และข้าว

คุณภาพดี)

ม.1 บ้านตาอ็อง 
ม.2 บ้านจงัเอิญโค
 ม.11 บ้านโนนจกิ
 ม.12 บ้านใต้ฆอ้ง
ม.15บ้านแสง
ตะวนั ต.ตาอ็อง   
อ.เมืองสุรินทร์

          5,000.50            289

นายด้ารง สอนตะคุ     
เกษตรอ้าเภอเมืองสุรินทร์   
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-040137-8   
093-3190272  
086-4608460

237 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.กันโจรง           
อ.จอมพระ           5,000.00

เกษตรอ้าเภอจอมพระ    
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-581134

238 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.เพี ยราม อ.เมือง
          5,000.00

เกษตรอ้าเภอเมือง        
กรมส่งเสริมการเกษตร

044-515016

       10,000.00          5,000.50            -             289

239 หนองคาย เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.4 บ.เด่ือ          
ต.จมุพล อ.โพนพิสัย           1,029.00

นายเดชา  กิตติตระกูล  
เกษตรอ้าเภอโพนพิสัย      
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-471329

240 หนองคาย เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.2,3,4 ต.สระใคร
 ม. 7,8 ต.บ้านฝาง
 อ.สระใคร

          1,442.00            120

นายอดุลย์  วงศ์สระคู   
เกษตรอ้าเภอสระใคร      
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-422841-2  
042-491058

241 หนองคาย เกษตรจงัหวดั ข้าว

ม.1,2,3 บ.โพธิ์ตาก 
ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก

          1,029.00

นางสุบิน  สิงหน์าครอง
รักษาการเกษตรอ้าเภอ     
โพธิ์ตาก                     
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-483040

         2,058.00          1,442.00            -             120

242 หนองบัวล้าภู เกษตรจงัหวดั ข้าวเหนียว

ม. 3,4,14,16    
ต.ศรีบุญเรือง  
อ.ศรีบุญเรือง

          1,000.00            175

นายจ้านงค์ ขันกสิกรรม
เกษตรต้าบลศรีบุญเรือง     
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-316704-5   
042-353764

243 หนองบัวล้าภู เกษตรจงัหวดั
ข้าวเหนียว 

GAP

บ.เก่ากลอย         
 ต.เก่ากลอย         
 อ.นากลาง

            420.00 46

นายวนิัย จะระนิล
นักวชิาการปฏรูิปทีดิ่น 
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม จ.หนองบัวล้าภู
 ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่การเกษตรกรรม

           420.00          1,000.00            46           175

244 อ่างทอง เกษตรจงัหวดั ข้าว

ต.วงัน ้าเย็น         
อ.แสวงหา           3,200.00 145

นายมงคล กล่อมนัทธ ี  
เกษตรอ้าเภอแสวงหา       
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-695284

245 อ่างทอง เกษตรจงัหวดั มะม่วง

ต.มงคลธรรมนิมิต
 อ.สามโก้

            565.00 56

นายถาวร แก้วขาว      
เกษตรอ้าเภอสามโก้        
กรมส่งเสริมการเกษตร

035-620525-6   
035-697082  
084-6654564  
081-7361257

         3,200.00            565.00          145             56

246 อ้านาจเจริญ ปศุสัตวจ์งัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์

กลุ่มนิคม
การเกษตรบูรณา
การข้าว ต.ค้าพระ
 อ.หวัตะพาน

          2,500.00 300

น.ส.จริยา วงศ์วรีะ          
ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์
ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น  
เพือ่การเกษตรกรรม

045-523091-2   
085-0438090

247 อ้านาจเจริญ ปศุสัตวจ์งัหวดั
ข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์

กลุ่มผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านนาผาง 
อ.ปทุมราชวงศา

          1,000.00 100

นายสถาพร ค้าวงศ์ปิน    
เกษตรอ้าเภอปทุมราชวงศา  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

090-3711395

         1,000.00          2,500.00          100           300

248 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.จ้าปาโมง         
อ.บ้านผือ

          1,000.00 100

นายพยอม สวสัดี 
นักวชิาการสหกรณ์ช้านาญ
การพิเศษ ส้านักงานสหกรณ์ 
        จงัหวดัอุดรธานี        
      กรมส่งเสริมสหกรณ์

081-9544772

รวมจังหวัดสุรินทร์ 3 แปลง

รวมจังหวัดหนองคาย 3 แปลง

รวมจังหวัดหนองบัวล าภ ู2 แปลง

รวมจังหวัดอ่างทอง 2 แปลง

รวมจังหวัดอ านาจเจริญ 2 แปลง



หนา้ที ่17 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

249 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.7 ต.บ้านม่วง    
อ.บ้านดุง

          5,000.00

นายอภชิิต สุวรรณศรี
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตรช้านาญการ        
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 
 กรมการข้าว

250 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.8 ต.นาดี          
อ.หนองแสง

          5,000.00

นายอนรรฆ พรรคเจริญ
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตรปฏบิัติการ       
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 
กรมการข้าว

251 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 7 ต.เชียงเพ็ญ 
อ.กุดจบั           1,000.00            100

นายเนตร นักบุญ        
เกษตรอ้าเภอกุดจบั         
กรมส่งเสริมการเกษตร

042-325936   
042-326161   
085-4799102

252 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม.3 ต.ค้อใหญ่      
อ.กู่แก้ว           1,100.00 100

นางสุดารัตน์ ค้าภอู่อน 
เกษตรอ้าเภอกู่แก้ว        
กรมส่งเสริมการเกษตร

087-2312271

253 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
มันส้าปะหลัง

ม.6 ต.โสมเยี่ยม    
อ.น ้าโสม             500.00 50

นายสนัน่ พิงกระโทก
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตรช้านาญการ

087-2256102

254 อุดรธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
อ้อยโรงงาน

สหกรณ์การเกษตร
เพือ่การตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส. อุดรธานี 
จ้ากัด เลขที ่7/1     
  ม.11  ต.หมูม่น    
 อ.เมืองุดรธานี

          3,000.00 300

น.ส.ณัฐฐาพร ตาราช       
ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตร  
 เพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
อุดรธานี จ้ากัด               
กรมส่งเสริมสหกรณ์

081-7179299

       15,600.00          1,000.00          550           100

255 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ม.5 ต.บ้านแก่ง    
อ.ตรอน             523.50 36

นายไกรรุทธ ์พงศ์พันธุ์  
เกษตรอ้าเภอตรอน          
กรมส่งเสริมการเกษตร

055-491010

256 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ม.3 ต.คุ้งตะเภา     
อ.เมืองอุตรดิตถ์           3,600.00 370

นายก้าจร อยู่เจริญกิจ  
เกษตรอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
 กรมส่งเสริมการเกษตร

055-414170

257 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.ท่ามะเฟือง      
ต.คอลุม 
ต.พญาแมน อ.พิชัย

        20,000.00            770

นายเรืองศักด์ิ กงล้อม
ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์
พิชัย  กรมส่งเสริมสหกรณ์

055-415927-8

         4,123.50        20,000.00          406           770

258 อุทัยธานี สหกรณ์จงัหวดั ข้าว

ต.หาดทนง          
 อ.เมืองอุทัยธานี

          1,500.00 63

นายโสภณ เชี่ยวธญักิจ       
ส้านักงานเกษตรจงัหวดั
อุทัยธานี                    
กรมส่งเสริมการเกษตร

087-2096753

259 อุทัยธานี สหกรณ์จงัหวดั
ปลาแรด 

120,000 ตัว

ลุ่มแม่น ้าสะแกรัง 
ครอบคลุม 4 ต้าบล 
ได้แก่ ต.ท่าซุง      
ต.น ้าซึม ต.อุทัยใหม่
 ต.สะแกกรัง         
 อ.เมืองอุทัยธานี

            800.00 100

นายจรัิฎฐ์ พงษ์บุตร    
ประมงอ้าเภอเมืองอุทัยธานี 
กรมประมง

081-9307769

260
อุทัยธานี

สหกรณ์จงัหวดั
โคเนื อ ถั่ว

เหลือง 360 ตัว

ม.4 ต.ทุง่นางาม 
อ.ลานสัก           3,200.00            353

นายนรสีห ์ สุดวสัิย       
ผู้จดัการสหกรณ์นิคมทับเสลา
 กรมส่งเสริมสหกรณ์

056-5207334   
081-7276528

261
อุทัยธานี
(เพิม่)

สหกรณ์จงัหวดั มันส้าปะหลัง

ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก  
(พื นทีป่ฎรูิปทีดิ่น)

        15,000.00 390

นายเกรียงศักด์ิ ภูเ่กตุ       
ผู้อ้านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และการปฏรูิปทีดิ่น           
  ส้านักงานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่การเกษตร

081-7400583

       17,300.00          3,200.00          553           353

262 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.บัวงาม            
อ.บุณฑริก

          5,000.00

นายบดินทร์ จนัทร์ค้า
นักวชิาการส่งเสริม
การเกษตร ช้านาญการ  
กรมการข้าว

รวมจังหวัดอุตรดติถ์ 3 แปลง

รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 แปลง

รวมจังหวัดอุดรธานี 7 แปลง



หนา้ที ่18 จาก 18

แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ  แปลงทัว่ไป  แปลงตน้แบบ แปลงทัว่ไป แปลงตน้แบบ
ผู้จัดการล าดบั จังหวัด

single 
command

สินค้า
ทีอ่ยู่  ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่ จ านวนเกษตรกร (ราย) เบอรต์ดิตอ่

263 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.หนองขอน อ.เมือง

          5,000.00

นายส้ารวย เฉลยบุญ
นักวชิาการเกษตรช้านาญ
การ กรมการข้าว

264 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ม. 1,2,4,8 
ต. นาเยีย อ.นาเยีย           1,040.00              62

นายไพโรจน์ ศรีทานันท์
เกษตรอ้าเภอนาเยีย        
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-313070  
045-312606  
085-4799102

265 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.ยางสักกะโพหลุ่ม  
 อ.ม่วงสามสิบ             500.00

นายประหยัด โคตรรัตน์
เกษตรอ้าเภอม่วงสามสิบ    
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-489180

266 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สะพือ             
อ.ตระการพืชผล             500.00

นายประสิทธิ์ สิทธิ์ชา    
เกษตรอ้าเภอตระการพืชผล 
  กรมส่งเสริมการเกษตร

045-481379

267 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน

            500.00

นายปกรณ์ ไทยตรง    
เกษตรอ้าเภอเขื่องใน        
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-391118

268 อุบลราชธานี
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
ข้าว

ต.สระหมิง          
อ.วารินช้าราบ             500.00

นางเพ็ญพิศ  สมใสวจิติรกุล
เกษตรอ้าเภอวารินช้าราบ  
กรมส่งเสริมการเกษตร

045-322020

       12,000.00          1,040.00            -               62

   493,040.90    169,628.29    16,477     12,025รวม
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 7 แปลง


