
หนา้ที ่1 จาก 20

เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

1 ก ำแพงเพชร สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.มหำชัย            
อ.ไทรงำม        1,000.00

นำยรังสิต  เครือค ำหล่อ
เกษตรอ ำเภอไทรงำม     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-791113

2 ก ำแพงเพชร สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.ถ  ำกระต่ำยทอง 
อ.พรำนกระต่ำย

       2,000.00

นำยวรีวฒิุ  วุ่นอภยั      
เกษตรอ ำเภอพรำน
กระต่ำย กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

055-761008

3 กำฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว กข 6   
มะลิ 105

ม.10 บ.ดงเมือง    
ต.ล ำพำน อ.เมือง

       1,000.00

นำยสุดใจ บวัลอย      
เกษตรอ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

043-812975

4 กำฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว กข 6   
มะลิ 105

ม.3 บ.สงยำง       
ต.กมลำไสย         
อ.กมลำไสย

       1,000.00

นำยเมธำ ใจทำน       
เกษตรอ ำเภอกมลำไสย   
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

043-899231

5 กำฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว กข 6  
ข้ำวกอเดียว

หมู ่1,2,7,8,9     
ต.หนองผือ อ.เขำวง

        1,140.00       228

นำยประดิษฐ์ ศิริกุล     
เกษตรอ ำเภอเขำวง       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

6 ขอนแก่น
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวเหนยีว    

กข 6

ต.กุดกวำ้ง           
อ.หนองเรือ        1,000.00

นำยสมคิด วงศ์วทญัญู 
เกษตรอ ำเภอหนองเรือ    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

043-294003

7 ขอนแก่น
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ข้ำวเหนยีว กข
 6 (4,000 ไร่)
 ข้ำวหอมมะลิ 
(1,000 ไร่)

หมูท่ี่ 1-4         
ต.บำ้นโนน อ.ช ำสูง

        1,050.00       132

นำยประจัญ ขันพิมล    
กษตรอ ำเภอช ำสูง          
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

8 ฉะเชิงเทรำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

หมูท่ี่ 1-6         
ต.คลองเขือ่น 
อ.คลองเขือ่น

        5,000.00       250

นำยสมหมำย ศรีวสุิทธิ์    
ผอ.ศูนย์วจิัยข้ำว
ฉะเชิงเทรำ กรมกำรข้ำว

038-824420-1  
038509077

9 ฉะเชิงเทรำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ดอนเกำะกำ      
อ.บำงน  ำเปรี ยว

       1,000.00

นำยเรืองยศ ไพศำล    
เกษตรอ ำเภอบำงน  ำเปรี ยว
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

038-581233

10 ชลบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

       1,000.00 80

นำยปรีชำ คงเกลี ยง    
เกษตรอ ำเภอพนสันคิม    
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

038-461432

11 ชัยนำท
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้น
หำงแขยง            
หมู ่2 ต.หำงน  ำสำคร
 อ.มโนรมย์

       5,226.00 155

นำยมำโนช เทยีนขำว   
เกษตรอ ำเภอมโนรมย์      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-491229

12 ชัยนำท
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร
บำ้นหนองตำด ำ    
ต.นำงลือ อ.เมือง

       1,000.00 50

นำยชัด ข ำเอีย่ม         
รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ
เมืองชัยนำท                 
      กรมส่งเสริมกำรเกษตร

086-4455975

13 ชัยนำท
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

หมูท่ี่ 10          
ต.แพรกศรีรำชำ 
อ.สรรคบรีุ

        1,015.50 63

นำงลมูล จันทร์วงค์
เกษตรอ ำเภอสรรคบรีุ    
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-405009  
088-4355354

สรุปขอ้มลูพ้ืนที่และสินค้า (แปลงต้นแบบและแปลงทั่วไป) รายแปลง 268 แปลง  (ขอ้มลู ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) แบ่งตามชนิดสินค้า

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)



หนา้ที ่2 จาก 20

เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

14 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

 ม.9 บ.หนองรังกำ  
ต.โพนทอง อ.เมือง

       1,000.00

นำยไพจิตร ศรีไพจิตรวร
กุล เกษตรอ ำเภอเมือง
ชัยภมูิ   กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

044-812380

15 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.7บ.ทำ่แตง       
ต.กุดน  ำใส อ.จัตุรัส        1,000.00

นำงล ำเยำว ์วงศ์สุขสิน 
เกษตรอ ำเภอจตุรัส        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-851413

16 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.10 บ.นำแก       
ต.นำหนองทุ่ม      
อ.แก้งคร้อ

       1,000.00

นำยชัยณรงค์ วชิัยวงศ์ 
เกษตรอ ำเภอแก้งคร้อ      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-882914

17 ชัยภมูิ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ข้ำวหอมมะลิ 
 ข้ำวไลเบอร์ร่ี

 กข.6

ม.3 บ.นำมน     
ต.ศรีส ำรำญ 
อ.คอนสวรรค์

        2,674.00       171

นำยภำนวุฒัน ์ทพิย์ตำ 
เกษตรอ ำเภอคอนสวรรค์  
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-830223-4  
089-5838811  
089-5662155

18 เชียงรำย
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สันมะเค็ด อ.พำน

       3,400.00 220

นำยเดชำกร กำชัย      
เกษตรอ ำเภอพำน          
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-6261224

19 เชียงรำย
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม. 5,19 ต.ต้ำ    
อ.ขุนตำล         1,287.00       106

นำยถำวร วงศ์ชัย       
เกษตรอ ำเภอขุนตำล       
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

053-718790  
053-718970   
081-0250518

20 เชียงรำย
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ศรีดอนชัย         
อ.เชียงของ        2,000.00 202

นำยกฤษณะ ดีปำละ 
ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดิน 
เพื่อกำรเกษตรกรรม

081-1112105

21 เชียงใหม่
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวมะลิ 105

ม. 4,5,7,15      
ต.สันทรำย
อ.พร้ำว         1,396.00         87

นำยจ ำรูญวทิย์ จันนรำ
นนท ์นกัวชิำกำรส่งเสริม
สหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
         กรมส่งเสริมสหกรณ์

053-324015-8

22 ตรัง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.นำข้ำวเสีย        
อ.นำโยง        1,200.00 143

นำยเสนห่ ์ทองเกลี ยง   
เกษตรอ ำเภอนำโยง       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

086-2695314

23 ตรำด เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม. 2,3,4          
ต.หนองคันทรง 
อ.เมืองตรำด         1,000.00         56

นำงวำสนำ บญุพร้อมอำสำ
เกษตรอ ำเภอเมืองตรำด   
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

039-522862-3  
039-5122322

24 ตำก เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.ตำกตก อ.บำ้นตำก

          300.00

นำยวมิล วรพันธ ์        
เกษตรอ ำเภอบำ้นตำก     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-591034

25 นครนำยก ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

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

        3,660.00         95

นำยสุจินต์ ช่วยบ ำรุง   
เกษตรอ ำเภอองครักษ์     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

037-313612-3  
037-391295

26 นครนำยก ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ม.8 ต.เขำพระ      
อ.เมืองนครนำยก

       1,288.00 60

นำยไพฑูรย์ น  ำทพิย์    
เกษตรอ ำเภอเมือง
นครนำยกกรมส่งเสริม
กำรเกษตร

037-312139

27 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม. 9 ต.หนิมูล    
อ.บำงเลน

           520.00         25

นำยยงยุทธ ทองมุณี    
รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ   
 บำงเลน                     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-340038  
034-391115

28 นครปฐม
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

 ม.4  ต.มหำสวสัด์ิ  
อ.พุทธมณฑล           440.00 18

นำยกมล ฤทธเิหมำะ   
เกษตรอ ำเภอพุทธมณฑล  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02-4410837



หนา้ที ่3 จาก 20

เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

29 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.6 ต.ดอนนำงหงษ์
อ.ธำตุพนม         1,173.00 135

นำยสุรชิต แสงจันทร์   
เกษตรอ ำเภอธำตุพนม    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-515556  
061-0196447  
085-0075844

30 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.บำ้นแก้ง อ.นำแก

       1,000.00

นำงสำวกนกอร สำยมณี
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตรปฏบิติักำร     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-571236

31 นครพนม
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ทำ่เรือ อ.นำหวำ้

       1,000.00

นำยต่อศักด์ิ วงค์ตำผำ
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

042-597080

32 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ไสหมำก           
อ.เชียรใหญ่        3,000.00

นำยสมโชค ทองเทพ   
เกษตรอ ำเภอเชียรใหญ่    
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

075-386092

33 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ปำ่ระก ำ           
อ.ปำกพนงั

นำยชำญวทิย์  สมศักด์ิ  
เกษตรอ ำเภอปำกพนงั    
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

075-517173

34 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยประดิษฐ์ ชินตำพรหม
เกษตรอ ำเภอบรรพตพิสัย 
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-803520  
056-803589  
081-0454757

35 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยธรีะชำติ วสิมกำ   
เกษตรอ ำเภอลำดยำว      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-882260

36 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยสมควร ไชยมหำ   
เกษตรอ ำเภอหนองบวั     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-876066

37 นครสวรรค์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยประทปี โตสงครำม
เกษตรอ ำเภอทำ่ตะโก      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-249415

38 นนทบรีุ สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

หมูท่ี่ 6-8 ต.ขุนศรี
 อ.ไทรนอ้ย         1,419.50         58

นำยนรินทร์ อินทวงค์  
เกษตรอ ำเภอไทรนอ้ย      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02-589972    
085-0847038

39 นำ่น เกษตรจังหวดั
ข้ำว (เพื่อผลิต
เปน็เมล็ดพันธุ์

ข้ำว)

บ.ดอนตัน ต.ศรีภมูิ 
อ.ทำ่วงัผำ บ.ต้นฮ่ำง
 ต.ปำ่คำ อ.ทำ่วงัผำ
 บ.ววัแดง ต.แม่สำ  
 อ.เวยีงสำ บ.ม่วงตึ ด
 อ.ภเูพียง

          648.00

นำยทองมำ มำนะกุล      
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วจิัยข้ำว
แพร่ กรมกำรข้ำว

081-9340063

40 นรำธวิำส
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ข้ำวหอม
กระดังงำ
อินทรีย์

ต.พร่อน อ.ตำกใบ

          200.00 35

นำยสุทศัน ์ นอ้ยสร้ำง 
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตร กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

073-581591

41 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

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

นำยมำนติย์ สอพิมำย   
เกษตรอ ำเภอพิมำย         
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

42 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

ต.ตลำดไทร         
อ.ประทำย        1,000.00

นำยธรีะพงศ์  เลือดกระ
โทกเกษตรอ ำเภอประทำย
     กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-479390

43 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

ต.เทพำลัย อ.คง

       1,000.00

นำยอดิศรณ์ ฉะมำรัตน์
เกษตรอ ำเภอคง             
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-459026
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44 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

ต.มะเกลือใหม่     
อ.สูงเนนิ        1,000.00

เกษตรอ ำเภอสูงเนนิ       
(นำยวรีะชน ทองธรีะ)กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร

044-419204

45 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

ต.มะขำมเฒ่ำ       
อ.โนนสูง        1,000.00

นำยไพรัช แก้วน  ำใส    
เกษตรอ ำเภอโนนสูง        
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-379269

46 บงึกำฬ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ข้ำวพันธ ์กข 6
 กข 15      
มะลิ 105

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

นำยชำญ ยอดบนุอก   
เกษตรอ ำเภอพรเจริญ      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-492466  
042-478162  
089-5694461

47 บรีุรัมย์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
 ข้ำวมะลิ 105

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

นำยไพบรูณ์ ซำรัมย์    
เกษตรอ ำเภอกระสัง      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-666532  
044-691041  
080-7201271

48 ปตัตำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวคุณภำพดี

ต.ดอนรัก         
อ.หนองจิก

           527.50       117

นำยชินวฒัน ์พรหมมำณพ
หวัหนำ้ฝ่ำยวศิวกรรม      
    กรมชลประทำน

073-336547-8  
073-331087

49 ปทมุธำนี สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.บำงคูวดั           
อ.เมืองปทมุธำนี

       1,850.00

นำยพินจิ สระบริุนทร์   
เกษตรอ ำเภอเมือง
ปทมุธำน ีกรมส่งเสริม
กำรเกษตร

02-5815830

50 ปทมุธำนี สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

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

นำยประกอบ วรเจริญ  
เกษตรอ ำเภอหนองเสือ    
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02-5933517    
02-5934351    
02-5491058

51 ปรำจีนบรีุ เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.โคกปบี            
อ.ศรีมโหสถ        1,378.00

นำงปรำรถนำ แก้วพร้อม
เกษตรอ ำเภอศรีมโหสถ    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

037-276491

52 ปรำจีนบรีุ เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม. 4 ต.นำแขม 
อ.กบนิทร์บรีุ         1,700.00         74

นำงพิมพำ ดวงประชำ  
เกษตรอ ำเภอกบนิทร์บรีุ   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

037-454042-3  
081-4518338

53 พระนครศรีอยุธยำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.หนัสัง ต.บำ้นม้ำ 
ต.ขวญัเมือง         
ต.บำงปะหนั        
อ.บำงประหนั

       3,000.00 80

นำงพวงทอง สำตรสมัย
เกษตรอ ำเภอบำงปะหนั   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-381636

54 พระนครศรีอยุธยำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ช้ำงใหญ่ อ.บำงไทร

       1,015.00 25

นำงกัลยำ วทิยำภรณ์  
เกษตรอ ำเภอบำงไทร      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-3711242

55 พระนครศรีอยุธยำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.หวัเวยีง อ.เสนำ

       1,001.00 32

นำยสุรสีห ์เรือนทอง   
เกษตรอ ำเภอเสนำ         
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-201297

56 พระนครศรีอยุธยำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.โรงช้ำง อ.มหำรำช

       1,247.00 49

นำยพิพัฒน ์จันทนำ    
เกษตรอ ำเภอมหำรำช      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-389126

57 พระนครศรีอยุธยำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม. 1,4 ต.สิงหนำท
อ.ลำดบวัหลวง

        1,070.00       110

นำยศรำวฒิุ งำมลำภ      
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ยุทธศำสตร์และกำรปฏรูิป
ที่ดิน ส ำนกังำนกำรปฏรูิป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

035-336655-6  
089-5118558

58 พะเยำ ประมงจังหวดั ข้ำว

ต.บำ้นตุ่น            
อ.เมืองพะเยำ        1,569.75 206

น.ส.นริชรำ วงศ์ไชย    
เกษตรอ ำเภอเมืองพะเยำ  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-887055-7  
093-1303217
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59 พะเยำ ประมงจังหวดั ข้ำว

ม.1-17 ต.จุน อ.จุน

        1,370.00 136

นำยสุภชัย ศูนย์กลำง  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจุน  
เทศบำลรีต ำบลจุน

054-411218-9  
089-7005196

60 พัทลุง ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.ปนัแต อ.ควนขนนุ

       2,607.00

นำยวจิำรย์ บษุรำนนท ์
เกษตรอ ำเภอควนขนนุ     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-681772

61 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.8 ต.ดงปำ่ค ำ      
อ.เมืองพิจิตร        1,000.00

นำงนนทยำ ไตรยุทธวงศ์
เกษตรอ ำเภอเมืองพิจิตร   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-612144

62 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.5 ต.ทบัหมัน 
อ.ตะพำนหนิ

        1,280.00         55

นำยสุรพงษ์ ภกัดี       
เกษตรอ ำเภอตะพำนหนิ   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

63 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำงอุรำ ตันฉ้วน        
เกษตรอ ำเภอโพทะเล     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-681179

64
พิษณุโลก (เพิ่ม
เกษตรกร
กลุ่มเปำ้หมำย)

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

ข้ำว

ม. 2,6,10         
ต.ดงประค ำ
อ.พรหมพิรำม

        1,630.00       101

นำยพูนศักด์ิ เหลืองหรัิญ  
  หวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนำกำรผลิต             
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-253023-4  
055-369054

65 เพชรบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ถ  ำรงค์             
ต.ไร่มะขำม         
ต.สมอพลือ ต.ทำ่
เสน ต.หนองกระเจ็ด
   อ.บำ้นลำด

       5,200.00

นำยณรงค์ ส ำแดงเดช   
เกษตรอ ำเภอบำ้นลำด     
   ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์
ข้ำวรำชบรีุ                   
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

032-586576

66 เพชรบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว กข.31

ม. 2 ต.ทำ่ไม้รวก 
อ.ทำ่ยำง         1,000.00         50

นำยวลิำศ จันทรศรี       
เกษตรจังหวดัเพชรบรีุ     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

032-461299  
086-1402556

67 เพชรบรูณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

       1,000.00

นำยนพรัฐ ลำไชย         
เกษตรอ ำเภอหล่มสัก     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-824291

68 แพร่ เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.หว้ยม้ำ          
อ.เมืองแพร่         1,063.00 115

นำยเที่ยง คำระโก      
เกษตรอ ำเภอเมืองแพร่    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-521043    
084-8035858

69 แพร่ เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.ร่องกำศ อ.สูงเม่น

       1,000.00

นำยธนพนธ ์พิมสำร    
เกษตรอ ำเภอสูงเม่น       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-541484

70 แพร่ เกษตรจังหวดั ข้ำว

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

นำยประดิษฐ์ สลีหล้ำ   
เกษตรอ ำเภอสอง         
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-591644

71 มุกดำหำร ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.ค ำชะอี อ.ค ำชะอี

       1,000.00

นำยสนอง ศรีประสำน 
เกษตรอ ำเภอค ำชะอี       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-691095

72 มุกดำหำร ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.กกแดง            
อ.นคิมค ำสร้อย

       1,000.00

นำยประมวล ปทัทมุ   
เกษตรอ ำเภอนคิมค ำสร้อย
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-681050

73 มุกดำหำร ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

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

        2,000.00       280

นำยชัย ค ำมุงคุณ       
เกษตรอ ำเภอดงหลวง     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-613582  
089-5705939  
093-3215577
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74 แม่ฮ่องสอน เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม.1,3 ต.ปำงหมู  
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

        1,042.00 118

นำยจรัส ไชยวรรณ์     
เกษตรอ ำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

098-7463060

75 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำวอินทรีย์

ต.ก ำแมด  อ.กุดชุม

       1,500.00

นำงจำรุณี วรรณจ ำรัส    
ส ำนกังำนปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

76 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำวอินทรีย์

ต.หนองแหน อ.กุดชุม

          800.00

นำงจำรุณี วรรณจ ำรัส    
ส ำนกังำนปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

77 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำวอินทรีย์

ต.โพนงำม อ.กุดชุม

       2,500.00

นำงจำรุณี วรรณจ ำรัส     
   ส ำนกังำนปฏรูิปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

78 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำวอินทรีย์

ต.โคกส ำรำญ        
อ.เลิงนกทำ           500.00

นำงจำรุณี วรรณจ ำรัส    
ส ำนกังำนปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

79 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม.5 บ.สีสุก        
ต.ลดู่ลำด อ.ทรำยมูล           500.00

นำยอดิศักด์ิ รำวนิติ     
เกษตรอ ำเภอทรำยมูล     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-787052

80 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม.3 ต.บงึแก      
อ.มหำชนะชัย         1,009.00         61

นำงสุภำวดี ณ ระนอง  
เกษตรอ ำเภอมหำชนะชัย 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-714073-4  
085-2086799  
098-1058959

81 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำว

ม.8 บ.นำเรียง      
ต.ไผ๋ อ.ทรำยมูล        5,200.00

นำยสมลักษณ์ มอญขำม  
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วจิัยข้ำว
ร้อยเอ็ด  กรมกำรข้ำว

82 ยโสธร เกษตรจังหวดั ข้ำว

บ.กูจ่ำน ต.กูจ่ำน   
อ.ค ำเขือ่นแก้ว        5,200.00

นำงวรินทร นำถำบตุร     
เจ้ำพนกังำนเกษตร       
ช ำนำญงำน กรมกำรข้ำว

83 รำชบรีุ สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.เจดีย์หกั           
อ.เมืองรำชบรีุ           500.00

นำงยุพำ คงวฒันกุล    
เกษตรอ ำเภอเมืองรำชบรีุ  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

032-337470

84 ร้อยเอ็ด
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

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

        6,500.00       370

นำยพงษ์ศักด์ิ  ลำภำ   
เกษตรอ ำเภอเกษตรวสัิย   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

043-527863-4   
043-589249

85 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.โคกเจริญ          
อ.โคกเจริญ        2,650.00 104

นำยวสันต์ เปี่ยมฤกษ์   
เกษตรอ ำเภอโคกเจริญ   
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

092-2502662   
089-2403821

86 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.บำ้นเบกิ          
อ.ทำ่วุ้ง

       1,047.25 30

วำ่ที่ร้อยตรีวฒุศิษฐ์ วงษ์
เนตรเกษตรอ ำเภอทำ่วุ้ง   
     กรมส่งเสริมกำรเกษตร

092-2501661  
089-0855321

87 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สนำมแจง        
อ.บำ้นหมี่        5,200.00 150

นำยประทปี อยูสุ่ข      
เกษตรอ ำเภอบำ้นหมี ่    
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

092-2496664   
081-7583621

88 ล ำปำง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สบปำ้ด อ.แม่เมำะ

       1,000.00

นำยทองดี หำญใจ      
เกษตรอ ำเภอแม่เมำะ     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-266125

89 ล ำปำง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำงศรีวรรณ รูปงำม   
เกษตรอ ำเภอแม่ทะ        
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-265067  
0898505877
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90 ล ำปำง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สบปรำบ          
อ.สบปรำบ        1,000.00

นำยไพโรจน ์จินำกุล    
เกษตรอ ำเภอสบปรำบ    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-296128

91 ล ำพูน ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.บำ้นธ ิอ.บำ้นธิ

       1,200.00 80

นำยอลงกต ขันติสิทธิ์   
เกษตรอ ำเภอบำ้นธ ิ       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-6946169

92 เลย เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.นำช่ำว           
อ.เชียงคำน         1,050.00       110

นำยกองสิน อ้วนด ำ     
เกษตรอ ำเภอเชียงคำน     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-814872  
081-8721840

93 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.โคกจำน           
อ.อุทมุพรพิสัย        5,000.00

นำยวชิัย มะลิมำตย์ 
นกัวชิำกำรเกษตรช ำนำญ
กำร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
สุรินทร์  กรมกำรข้ำว

94 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.1 ต.ผักไหม    
อ.หว้ยทบัทนั

        2,000.00       150

นำยประธำน นวโลหะ
เกษตรอ ำเภอหว้ยทบัทนั   
      กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-622923-4  
081-7259478

95 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำงรัตดำ คอสีไพร     
เกษตรอ ำเภอน  ำเกลี ยง     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-609040

96 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.9,16 ต.ส้มปอ่ย 
อ.รำษีไศล        1,000.00

นำยประวทิย์ ขุนพรหม 
เกษตรอ ำเภอรำษีไศล      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-681256

97 สงขลำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ทำ่หนิ อ.สทงิพระ

          996.00

นำงฐำปชำ ถำวรโรจน ์ 
เกษตรอ ำเภอสทงิพระ     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-397062

98 สงขลำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำงอรุณ หนพูุก        
เกษตรอ ำเภอระโนด       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-313904   
074-314623

99 สงขลำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.คูหำใต้ อ.รัตภมูิ

       1,007.00

นำงนงเยำว ์ไผ่สีด ำ     
เกษตรอ ำเภอรัตภมูิ         
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-389187

100 สตูล ประมงจังหวดั ข้ำว

ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง 
จ.สตูล

          400.00

นำยวรวทิย์ เพชรทรัพย์    
 นกัวชิำกำรเกษตร         
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวพัทลุง 
  กรมกำรข้ำว

101 สมุทรปรำกำร สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ม. 1-7              
ต.คลองสวน      
ม.5                
ต.คลองนยิมยำตรำ
อ.บำงบอ่

        2,200.00       100

นำงแจ่มจันทร์ ทองภริมย์
เกษตรอ ำเภอบำงบอ่       
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02-3895865-67 
 089-5282732  
081-8462653

102 สมุทรสงครำม ประมงจังหวดั ข้ำว

ต.แพรกหนำมแดง 
อ.อัมพวำ           200.00

นำยจิระศักด์ิ วเิศษสมบติั 
 ข้ำวจังหวดัสมุทรสงครำม 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-711711

103 สระบรีุ ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.หว้ยขมิ น          
อ.หนองแค        1,946.00 67

นำยปรีชำ สำยแสง     
เกษตรอ ำเภอหนองแค     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

036-263850

104 สระบรีุ ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.หนองยำว         
 อ.เมืองสระบรีุ        1,544.00 54

นำยโกมุท ใจเย็น       
เกษตรอ ำเภอเมืองสระบรีุ 
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

036-221633

105 สุพรรณบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.เดิมบำง ต.ปำกน  ำ
 อ.เดิมบำงนำงบวช        4,954.50 173

นำงมณี อิ่มสมบัติ           
เกษตรอ ำเภอเดิมบำงนำง
บวช   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-578061
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106 สุพรรณบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์

       1,179.25 48

นำยบรรพต มีสุข       
เกษตรอ ำเภอดอนเจย์ดี    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-591061

107 สุพรรณบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม. 1,7             
ต.มะขำมล้ม 
อ.บำงปลำม้ำ         1,452.00         52

นำยศักด์ิชัย เกษประทมุ
เกษตรอ ำเภอบำงปลำม้ำ  
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-535424-5   
089-7225465  
092-2474459

108 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.กันโจรง           
อ.จอมพระ        5,000.00

เกษตรอ ำเภอจอมพระ    
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-581134

109 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.เพี ยรำม อ.เมือง
       5,000.00

เกษตรอ ำเภอเมือง        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-515016

110 สุรินทร์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ข้ำว กข 15 
(ผลิตเปน็

เมล็ดพันธข์้ำว
และข้ำว

คุณภำพดี)

ม.1 บำ้นตำอ็อง 
ม.2 บำ้นจังเอิญโค
 ม.11 บำ้นโนนจิก
 ม.12 บำ้นใต้ฆ้อง
ม.15บำ้นแสง
ตะวนั ต.ตำอ็อง   
อ.เมืองสุรินทร์

        5,000.50       289

นำยด ำรง สอนตะคุ     
เกษตรอ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-040137-8   
093-3190272  
086-4608460

111 สกลนคร เกษตรจังหวดั
ข้ำว กข.6  
ข้ำวมะลิ105

ต.ไฮหย่อง        
อ.พังโคน         2,369.00       224

นำงกำญจนำ อินธกิำย     
  เกษตรอ ำเภอพังโคน     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

088-5620920

112 สิงหบ์รีุ เกษตรจังหวดั
ข้ำว ปทมุธำนี
 1 (ใช้เคร่ือง

โรยเมล็ดพันธุ)์

ต.ทำ่งำม          
อ.อินทร์บรีุ

        1,000.00         50

นำยโอรินทร์ หรัิญญำภรณ์
 เกษตรอ ำเภออินทร์บรีุ    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

036-539413-4  
081-9485413

113 สิงหบ์รีุ เกษตรจังหวดั
ข้ำว ปทมุธำนี
 1 (นำหวำ่น)

ต.ประศุก อ.อินทร์บรีุ

          778.00 38

นำยโอรินทร์ หรัิญญำภรณ์
เกษตรอ ำเภออินทร์บรีุ     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-9485413

114 สิงหบ์รีุ เกษตรจังหวดั
ข้ำว ปทมุธำนี
 1 (นำหวำ่น)

ต.พักทนั อ.บำงระจัน

       1,000.00 56

นำยไพฑูรย์  ภยูำธร    
เกษตรอ ำเภอบำงระจัน    
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

089-8013978

115 สิงหบ์รีุ เกษตรจังหวดั
ข้ำว ปทมุธำนี
 1 (นำหวำ่น)

ต.ทำ่ข้ำม            
อ.ค่ำยบำงระจัน

       1,152.00 62

นำยชมภ ูทองขำว       
เกษตรอ ำเภอค่ำย
บำงระจัน  กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

081-9485476

116 สิงหบ์รีุ เกษตรจังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ 

105

ต.ทบัยำ อ.อินทร์บรีุ

       1,001.00 36

นำยโอรินทร์ หรัิญญำภรณ์
เกษตรอ ำเภออินทร์บรีุ     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-9485413

117 สุโขทยั ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ต.คลองมะพลับ    
อ.ศรีนคร           579.00 42

นำยธรีะพล สวสัดิวทิยะ
ยงผอ.นคิมสหกรณ์สวรรค
โลก  กรมส่งเสริมสหกรณ์

118 สุโขทยั ปศุสัตวจ์ังหวดั ข้ำว

ม. 7                
ต.ปำ่กุมเกำะ 
อ.สวรรคโลก

        1,253.75         50

นำยเต่ียน สวสัดิสลุง    
เกษตรอ ำเภอสวรรคโลก   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-610560  
055-610689  
081-0377051

119 หนองคำย เกษตรจังหวดั ข้ำว

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

นำยเดชำ  กิตติตระกูล  
เกษตรอ ำเภอโพนพิสัย     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-471329
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120 หนองคำย เกษตรจังหวดั ข้ำว

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

        1,442.00       120

นำยอดุลย์  วงศ์สระคู   
เกษตรอ ำเภอสระใคร      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-422841-2  
042-491058

121 หนองคำย เกษตรจังหวดั ข้ำว

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

       1,029.00

นำงสุบนิ  สิงหน์ำครอง
รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ    
 โพธิ์ตำก                    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-483040

122 หนองบวัล ำภู เกษตรจังหวดั ข้ำวเหนยีว

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

        1,000.00       175

นำยจ ำนงค์ ขันกสิกรรม
เกษตรต ำบลศรีบญุเรือง   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-316704-5   
042-353764

123 หนองบวัล ำภู เกษตรจังหวดั
ข้ำวเหนยีว 

GAP

บ.เก่ำกลอย          
ต.เก่ำกลอย          
อ.นำกลำง

          420.00 46

นำยวนิยั จะระนลิ
นกัวชิำกำรปฏรูิปที่ดิน 
ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม จ.
หนองบวัล ำภ ูส ำนกังำน
กำรปฏรูิปที่ดินเพื่อกำร
เกษตรกรรม

124 อ่ำงทอง เกษตรจังหวดั ข้ำว

ต.วงัน  ำเย็น         
อ.แสวงหำ        3,200.00 145

นำยมงคล กล่อมนทัธ ี  
เกษตรอ ำเภอแสวงหำ      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

035-695284

125 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.จ ำปำโมง         
อ.บำ้นผือ

       1,000.00 100

นำยพยอม สวสัดี 
นกัวชิำกำรสหกรณ์
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนกังำนสหกรณ์         
จังหวดัอุดรธำน ี            
 กรมส่งเสริมสหกรณ์

081-9544772

126 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.7 ต.บำ้นม่วง    
อ.บำ้นดุง

       5,000.00

นำยอภชิิต สุวรรณศรี
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตรช ำนำญกำร     
    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
อุดรธำน ี กรมกำรข้ำว

127 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ม.8 ต.นำดี          
อ.หนองแสง

       5,000.00

นำยอนรรฆ พรรคเจริญ
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตรปฏบิติักำร      
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
อุดรธำน ีกรมกำรข้ำว

128 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยเนตร นกับญุ        
เกษตรอ ำเภอกุดจับ        
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-325936   
042-326161   
085-4799102

129 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำงสุดำรัตน ์ค ำภอู่อน 
เกษตรอ ำเภอกูแ่ก้ว        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

087-2312271

130 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ม.5 ต.บำ้นแก่ง    
อ.ตรอน           523.50 36

นำยไกรรุทธ ์พงศ์พันธุ์  
เกษตรอ ำเภอตรอน         
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-491010

131 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

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

นำยก ำจร อยูเ่จริญกิจ  
เกษตรอ ำเภอเมือง
อุตรดิตถ์   กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

055-414170

132 อุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.ทำ่มะเฟือง      
ต.คอลุม 
ต.พญำแมน อ.พิชัย

       20,000.00       770

นำยเรืองศักด์ิ กงล้อม
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์
พิชัย  กรมส่งเสริมสหกรณ์

055-415927-8
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133 อุทยัธำนี สหกรณ์จังหวดั ข้ำว

ต.หำดทนง           
อ.เมืองอุทยัธำนี

       1,500.00 63

นำยโสภณ เชีย่วธญักิจ     
  ส ำนกังำนเกษตรจังหวดั
อุทยัธำน ี                   
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

087-2096753

134 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.บวังำม            
อ.บณุฑริก

       5,000.00

นำยบดินทร์ จันทร์ค ำ
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตร ช ำนำญกำร  
กรมกำรข้ำว

135 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.หนองขอน อ.เมือง

       5,000.00

นำยส ำรวย เฉลยบญุ
นกัวชิำกำรเกษตรช ำนำญ
กำร กรมกำรข้ำว

136 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

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

นำยไพโรจน ์ศรีทำนนัท์
เกษตรอ ำเภอนำเยีย       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-313070  
045-312606  
085-4799102

137 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.ยำงสักกะโพหลุ่ม  
 อ.ม่วงสำมสิบ           500.00

นำยประหยัด โคตรรัตน์
เกษตรอ ำเภอม่วงสำมสิบ  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-489180

138 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สะพือ             
อ.ตระกำรพืชผล

          500.00

นำยประสิทธิ์ สิทธิ์ชำ    
เกษตรอ ำเภอตระกำร
พืชผล   กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

045-481379

139 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สร้ำงถ่อ อ.เขือ่งใน

          500.00

นำยปกรณ์ ไทยตรง    
เกษตรอ ำเภอเขือ่งใน       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-391118

140 อุบลรำชธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำว

ต.สระหมิง          
อ.วำรินช ำรำบ

          500.00

นำงเพ็ญพิศ  สมใสวจิิตร
กุลเกษตรอ ำเภอวำรินช ำ
รำบ  กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

045-322020

141 อ ำนำจเจริญ ปศุสัตวจ์ังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

อินทรีย์

กลุ่มนคิม
กำรเกษตรบรูณำ
กำรข้ำว ต.ค ำพระ
 อ.หวัตะพำน

        2,500.00 300

น.ส.จริยำ วงศ์วรีะ         
 ผู้อ ำนวยกำรส่วน
ยุทธศำสตร์ส ำนกังำนกำร
ปฏรูิปที่ดิน  เพื่อกำร
เกษตรกรรม

045-523091-2   
085-0438090

142 อ ำนำจเจริญ ปศุสัตวจ์ังหวดั
ข้ำวหอมมะลิ

อินทรีย์

กลุ่มผู้ผลิตข้ำว
อินทรีย์บำ้นนำผำง 
อ.ปทมุรำชวงศำ        1,000.00 100

นำยสถำพร ค ำวงศ์ปนิ    
เกษตรอ ำเภอปทมุรำช
วงศำ   กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

090-3711395

   164,008.25       97,273.00     3,255    6,373

143 กำญจนบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.หนองโรง         
อ.พนมทวน           500.00 30

นำงกนกกุล ชำญเวช   
เกษตรอ ำเภอพนมทวน    
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

087-0190019

144 กำญจนบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.หนองกุม่         
อ.บอ่พลอย           500.00 30

นำงศศิธร ชำญประเสริฐ
เกษตรอ ำเภอบอ่พลอย     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-7059737

145 กำญจนบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.หนองฝ้ำย         
อ.เลำขวญั

          700.00 30

นำงสมคิด กำญจนดิษฐ์   
 รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ   
  เลำขวญั                   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-576117

ขา้ว รวม 63 จังหวัด 142 แปลง
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146 กำญจนบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ม. 3 ต. หนองไผ่ 
อ.ด่ำนมะขำมเตี ย

        1,111.25         50

นำยสุรพล พูนะกุล  
รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ    
  ด่ำนมะขำมเตี ย           
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-516894-5  
061-4133634

147 ก ำแพงเพชร สหกรณ์จังหวดั มันส ำปะหลัง

หมูท่ี่ 4,6,10     
ต.ทรงธรรม 
อ.เมืองก ำแพงเพชร         3,224.00       100

นำยพิสิษฐ์ เพิ่มพูน         
 ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์
นครชุม กรมส่งเสริม
สหกรณ์

055-705080     
055-705068     
081-4580049

148 ก ำแพงเพชร สหกรณ์จังหวดั มันส ำปะหลัง

ต.บอ่ถ้ำ              
ต.วงัหำมแห         
ต.วงัชะพลู           
อ.ขำณุวรลักษบรีุ

     17,000.00 670

นำยสวสัด์ิ  ค ำไทย       
เกษตรอ ำเภอขำณุวรลักษ
บรีุกรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-729242

149 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสำง

     10,000.00

นำยวฒิุนนัท ์ศักด์ิกระโทก
เกษตรอ ำเภอเสิงสำง      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-447118

150 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.แชะ อ.ครบรีุ

       1,000.00

นำยสมเกียรติ สืบอนนัต์
เกษตรอ ำเภอครบรีุ         
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-448370

151 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.บำ้นเก่ำ           
อ.ด่ำนขุนทด        1,000.00

นำยทว ีจงปตันำ        
เกษตรอ ำเภอด่ำนขุนทด   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-389424

152 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.มะค่ำ อ.โนนไทย

       1,000.00

นำงยุพวลัย์ ชมชืน่ดี    
เกษตรอ ำเภอโนนไทย      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-381006

153 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.ลำดบวัขำว อ.สีคิ ว

       1,000.00

นำยสมพร ประภำวชิำ 
เกษตรอ ำเภอสีคิ ว          
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

044-412667

154 นครรำชสีมำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.หนองตะไก้       
อ.หนองบญุมำก

       1,000.00

นำยวรีะศักด์ บตุรธน ู   
เกษตรอ ำเภอหนองบญุ
มำก กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

044-490069

155 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.คลองเกตุ          
อ.โคกส ำโรง        2,879.00 122

นำยเผด็จ มุนน ี        
เกษตรอ ำเภอโคกส ำโรง   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

092-2502228  
089-8015496

156 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.เขำรวก  อ.ล ำสนธิ

          804.00 34

นำยมำโนช กะระโสภณ
เกษตรอ ำเภอล ำสนธ ิ     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

092-2503223  
081-2928456

157 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ม.1-10           
ต.ดงดินแดง 
อ.หนองม่วง

        5,412.00       274

เกษตรอ ำเภอหนองม่วง    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

036-422121  
092-2503113  
083-0054284

158 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ต.เกำะรัง            
อ.ชัยบำดำล

       3,000.00 129

นำงสุขสม เกิดมงคล       
ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดิน  
 เพื่อกำรเกษตรกรรม

081-8387690

159 สระแก้ว ปศุสัตวจ์ังหวดั มันส ำปะหลัง

ม.6,7,10,26     
ต.หนองหวำ้       
อ.เขำฉกรรจ์

        1,400.00 51

นำยธรีะศักด์ิ สิทธชิัย   
เกษตรอ ำเภอเขำฉกรรจ์   
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร

037-425047-8  
089-9364454   
089-8311736
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160 สระแก้ว ปศุสัตวจ์ังหวดั มันส ำปะหลัง

ต.หนองน  ำใส       
อ.วฒันำนคร

       1,049.00 46

นำยสถิตย์ อำยุพรรณ     
 รักษำกำรเกษตรอ ำเภอ
วฒันำนคร                   
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

089-8326204

161 สระแก้ว ปศุสัตวจ์ังหวดั มันส ำปะหลัง

ต.วงัสมบรูณ์        
อ.วงัสมบรูณ์        1,000.00 40

นำยสุวชิ ปสุตนำวนิ    
เกษตรอ ำเภอวงัสมบรูณ์   
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-9450292

162 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มันส ำปะหลัง

ม.6 ต.โสมเยีย่ม    
อ.น  ำโสม           500.00 50

นำยสนัน่ พิงกระโทก
นกัวชิำกำรส่งเสริม
กำรเกษตรช ำนำญกำร

087-2256102

163
อุทยัธำนี
(เพิ่ม)

สหกรณ์จังหวดั มันส ำปะหลัง

ต.ปำ่อ้อ อ.ลำนสัก  
(พื นที่ปฎรูิปที่ดิน)

     15,000.00 390

นำยเกรียงศักด์ิ ภู่เกตุ      
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
ยุทธศำสตร์และกำรปฏรูิป
ที่ดิน             ส ำนกังำน
กำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร

081-7400583

164 สุโขทยั ปศุสัตวจ์ังหวดั มันส ำปะหลัง

ต.วงัลึก              
อ.บำ้นด่ำนลำนหอย

          500.00 30

นำยสำธติ วสุิทธพิันธ ์   
เกษตรอ ำเภอบำ้นด่ำน
ลำนหอย  กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

081-7854043

     58,432.00       11,147.25     1,601       475

165 ตำก เกษตรจังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

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

        8,000.00       400

นำยบรรจง ชัยขุนพล
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์  
   แม่สอด กรมส่งเสริม
สหกรณ์

055-512130  
081-8869870

166 พะเยำ ประมงจังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.ควร อ.ปง

       1,085.50 149

นำยบรรเทงิ เกิดศรี     
เกษตรอ ำเภอปง           
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-497233   
087-1822994

167
พิษณุโลก (ปรับ
ลดเหลือแต่ใน
พื นที่ของ ส.ป.ก.)

เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

ข้ำวโพดเลี ยง
สัตว์

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

       3,962.00

นำยชำติชำย สิงหค์ ำ   
เกษตรอ ำเภอนครไทย      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-389089

168 เพชรบรูณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

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

นำงพัชน ีพวงบบุผำ     
ปฏรูิปที่ดินจังหวดั
เพชรบรูณ์ ส ำนกังำนกำร
ปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

056-729770-2  
056-736213-4

169 แพร่ เกษตรจังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แม่ทรำย          
อ.ร้องกวำง        1,000.00

นำยนวิฒัน ์สมใจ       
เกษตรอ ำเภอร้องกวำง     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-597302

170 ล ำปำง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.หลวงเหนอื อ.งำว

       1,500.00

นำยสมศักด์ิ หนอ่แก้ว   
เกษตรอ ำเภองำว          
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-261005

171 ล ำพูน ปศุสัตวจ์ังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แม่ตืน อ.ลี 

          358.00 55

นำยนรุิจน ์ลังกำร์พินธุ์  
เกษตรอ ำเภอลี              
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-6947704

172 ล ำพูน ปศุสัตวจ์ังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.ปำ่ไผ่ อ.ลี 

          400.00 50

นำยนรุิจน ์ลังกำร์พินธุ์  
เกษตรอ ำเภอลี              
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-6947704

มนัส าปะหลัง รวม 8 จังหวัด 22 แปลง
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แปลง
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แปลง
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ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

173 สระบรีุ ปศุสัตวจ์ังหวดั
ข้ำวโพดเลี ยง

สัตว์

ต.แสลงพัน          
อ.วงัม่วง        1,000.00 26

นำยกิตตินนัท ์คงเพชร  
เกษตรอ ำเภอวงัม่วง       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

036-730132

      9,305.50       10,600.00        280       520

174 ภเูก็ต
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
สับปะรดภเูก็ต

ต.เทพกระษัตรี    
ต.ศรีสุนทร
ต.ไม้ขำว  ต.สำคู 
ต.ปำ่คลอก 
อ.ถลำง

           616.50 23

นำยสุรวฒัน ์เมืองแก้ว   
เกษตรอ ำเภอถลำง        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

076-311130  
086-9409955

175 ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรจังหวดั สัปปะรด

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

        1,000.00         65

นำยมลศักด์ิ พงศ์สุพัฒน์
เกษตรอ ำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ ์           
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

032-603066-7  
080-6937799

176 รำชบรีุ สหกรณ์จังหวดั สัปปะรด

ม.4,5              
ต.หนองพันจันทร์ 
อ.บำ้นคำ

        1,256.00         95

นำยเชำว ์วเิศษโชค      
เกษตรอ ำเภอบำ้นคำ      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร    
นำยชำตรี เจริญนุม่
นกัวชิำกำรปฏรูิปที่ดิน
ช ำนำญกำร           
ส ำนกังำนกำรปฏรูิปที่ดิน 
เพื่อกำรเกษตร

032-323103  
032-323115  
089-2578266

177 รำชบรีุ สหกรณ์จังหวดั สัปปะรด

ต.บำ้นบงึ อ.บำ้นคำ

       8,000.00

นำยเชำว ์วเิศษโชค     
เกษตรอ ำเภอบำ้นคำ      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

032-721003

178 เลย เกษตรจังหวดั สับปะรด

อ ำเภอเมือง

       1,000.00

นำยวรัิตน ์วงศ์ศรีรักษ์   
เกษตรอ ำเภอเมืองเลย     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-801235

      9,000.00        2,872.50          -     183.00

179 ยโสธร เกษตรจังหวดั ถัว่ลิสง

ต.ค้อเหนอื           
อ.เมืองยโสธร

          650.00

นำยเจริญ กำญจนสำธติ 
ก ำนนัต ำบลค้อเหนอื      
ส ำนกังำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั

         650.00

180 มหำสำรคำม เกษตรจังหวดั อ้อยโรงงำน

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

        1,000.00       200

นำยสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ์
เกษตรจังหวดัมหำสำรคำม
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

043-777064  
043-777837   
088-7509124

181 ลพบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
อ้อยโรงงำน

ต.ดงดินแดง        
อ.หนองม่วง        5,000.00 50

นำงณภทัร ภริูผล       
เกษตรอ ำเภอหนองม่วง    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

083-0054284

182 สุโขทยั ปศุสัตวจ์ังหวดั อ้อยโรงงำน

ต.คลองมะพลับ    
อ.ศรีนคร        2,263.00

นำยธรีะพล สวสัดิวทิยะ
ยงผอ.นคิมสหกรณ์สวรรค
โลก  กรมส่งเสริมสหกรณ์

089-7104384

183 สุโขทยั ปศุสัตวจ์ังหวดั อ้อยโรงงำน

ต.ทุ่งเสง่ียม          
ต.บำ้นใหม่ชัยมงคล 
อ.ทุ่งเสง่ียม        3,000.00 300

นำงกรรณิกำร์ พึ่งเงิน      
 ผอ.กลุ่มยุทธศำสตร์และ
กำรปฏรูิปที่ดิน ส ำนกังำน
กำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ รวม 8 จังหวัด 9 แปลง

ถ่ัวลิสง รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

สับปะรด รวม 4 จังหวัด 5 แปลง
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ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

184 อุดรธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
อ้อยโรงงำน

สหกรณ์กำรเกษตร
เพื่อกำรตลำดลูกค้ำ 
ธ.ก.ส. อุดรธำน ี
จ ำกัด เลขที่ 7/1     
  ม.11  ต.หมูม่น    
 อ.เมืองุดรธำนี

       3,000.00 300

น.ส.ณัฐฐำพร ตำรำช      
 ผู้จัดกำรสหกรณ์
กำรเกษตร   เพื่อ
กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. 
อุดรธำน ีจ ำกัด              
 กรมส่งเสริมสหกรณ์

081-7179299

     13,263.00        1,000.00        650       200

185 กระบี่
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

หมูท่ี่ 5 ต.คีรีวง   
อ.ปลำยพระยำ

                -           1,500.00         83

นำยสุเมธ วฒันำ            
  ผู้อ ำนวยกำรนคิม
สหกรณ์อ่ำวลึก  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

075-622223    
075-622392    
075-687940

186 กระบี่
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์    
คลองทอ่ม ต. เพ
หลำ อ.คลองทอ่ม      30,000.00

นำยสุชน ชนะคุ้ม 
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์
คลองทอ่ม                  
กรมส่งเสริมสหกรณ์

187 ชุมพร ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์หลังสวน

     64,000.00 1200

นำยณรงค์ วชิรปำณ
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์  
 หลังสวน กรมส่งเสริม
สหกรณ์

081-1975137

188 ชุมพร ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์ปะทวิ

       5,000.00 200

นำยประเสริฐศักด์ิ ณ นคร
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์ 
 ปะทวิ กรมส่งเสริมสหกรณ์

087-1931188

189 ชุมพร ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

ม.10 12 13     
ต.ทำ่ข้ำม 
อ.ทำ่แซะ         1,549.00         63

นำยวเิชียร ชำญสตบตุร
ผู้อ ำนวยกำรนคิมสหกรณ์  
   ทำ่แซะ กรมส่งเสริม
สหกรณ์

077-506381  
077-506989

190 ตรัง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

ม. 5 ต.กะลำเส  
อ.สิเกำ         2,756.04         99

นำยธรีะ ววิฒันำนนท ์  
เกษตรอ ำเภอสิเกำ          
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

075-215476  
081-3705375

191 พังงำ ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

ม. 5 ต.ทุ่งมะพร้ำว 
อ.ทำ้ยเหมือง         3,000.00       150

นำยชำติ คงร่ืน          
เกษตรอ ำเภอทำ้ยเหมือง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

076-413181

192 ระนอง ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

ต.รำชกรูด            
อ.เมืองระนอง

       6,958.00 546

นำยชยุต เลียนกำญจนำกร
เกษตรอ ำเภอเมืองระนอง  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

093-5801234

193 สตูล ประมงจังหวดั ปำล์มน  ำมัน

ม.5 ต.นคิมพัฒนำ
 อ.มะนงั         1,600.00       127

นำยวเิชษฐ์ ปำ่นทอง    
เกษตรอ ำเภอมะนงั         
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-723112-3  
086-9669985

194 สุรำษฎร์ธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์ทำ่ฉำง 
อ.ทำ่ฉำง อ.วภิำวดี      29,100.00 600

นำยจำรีต จั่วนำน          
 ผอ.นคิมสหกรณ์ทำ่ฉำง   
  กรมส่งเสริมสหกรณ์

195 สุรำษฎร์ธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์พนม 
อ.พนม      20,000.00 1600

นำยไพโรจน ์พิธรัีตนำ
นนทผ์อ.นคิมสหกรณ์พนม 
      กรมส่งเสริมสหกรณ์

196 สุรำษฎร์ธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปำล์มน  ำมัน

นคิมสหกรณ์     
กำญจนดิษฐ์      11,000.00 600

นำยปรีชำ หสัดีสวสัด์ิ      
ผอ.นคิมสหกรณ์กำญจน
ดิษฐ์กรมส่งเสริมสหกรณ์

   166,058.00       10,405.04     4,746       522

อ้อยโรงงาน รวม 4 จังหวัด 5 แปลง

ปาล์มน้ ามนั รวม 7 จังหวัด 12 แปลง
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(ราย)

197 ปตัตำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ยำงพำรำ

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

นำยสุธน บวัทอง      
ประธำนสหกรณ์กองทนุ  
 สวนยำงบำ้นควนแปล    
กรมส่งเสริมสหกรณ์

198 พัทลุง ปศุสัตวจ์ังหวดั ยำงพำรำ

ม.11 ต.โคกม่วง 
อ.เขำชัยสน

        2,078.75       100

นำยชำย คงแก้ว  
นกัวชิำกำรสหกรณ์
ช ำนำญกำรพิเศษ   นำย
จ ำเรียง นธิกิรกุล
นกัวชิำกำรปฏรูิปที่ดิน
ช ำนำญกำร                 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

074-621746

199 สงขลำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ยำงพำรำ

ต.คลองทรำย       
อ.นำทวี

       1,007.00

นำยสมพล ศรีถกล      
หวัหนำ้ส ำนกังำนกองทนุ
สงเครำะหก์ำรท ำสวนยำง 
   อ ำเภอนำทว ี 
ส ำนกังำนกองทนุ
สงเครำะหก์ำรท ำสวนยำง

      2,507.00        2,078.75          -         100

200 ชุมพร ประมงจังหวดั กำแฟ

ต.ถ  ำสิงห ์อ.เมือง

       1,500.00 200

นำยปรำโมทย์  ใสจุล
นกัวชิำกำรปฎรูิปที่ดิน
ช ำนำญกำร  ส ำนกังำน    
 กำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร

083-5072520

      1,500.00 200

201 ก ำแพงเพชร สหกรณ์จังหวดั พืชผัก

ต.เขำคีริส            
ต.คลองพิไกร        
ต.วงัตะแบก        
อ.พรำนกระต่ำย

       1,000.00

เกษตรอ ำเภอพรำน
กระต่ำย  กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

055-761008

202 ตำก เกษตรจังหวดั ผัก (กะหล่ ำปลี)

ต.โมโกร อ.อุม้ผำง 
ต.คีรีรำษฎร์         
อ.พบพระ

       1,700.00

นำงอรพินทร์ แสงมณี   
เกษตรอ ำเภอพบพระ      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-569091

203 เพชรบรูณ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
พืชผัก 

(กะหล่ ำปลี)

ม.14,16 บ.ภทูบัเบกิ
 ต.วงับำล อ.หล่มเก่ำ        1,000.00

นำยชัยพร คงสำคร     
เกษตรอ ำเภอหล่มเก่ำ      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-709008

204 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

พืชผัก (คะนำ้
 กวำงตุ้ง 

ผักกำดหอม)

ม.2-8  ต.บงึพระ   
อ.เมืองพิษณุโลก

          300.00

นำยมำโนช วงศ์เมือง   
เกษตรอ ำเภอเมือง
พิษณุโลก กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

055-298177

205 สุรำษฎร์ธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
พืชสมุนไพร

เขตปฏรูิปที่ดิน      
 ต.ต้นยวน อ.พนม

       1,250.00 170

นำยนรัิตน ์จันทร์สุวรรณ  
 ผอ.กลุ่มยุทธศำสตร์และ
กำรปฏรูิปที่ดิน ส ำนกังำน 
     กำรปฏรูิปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร

      5,250.00                 -      170.00         -   

206 ยโสธร เกษตรจังหวดั แตงโมอินทรีย์

ต.ลุมพุก              
อ.ค ำเขือ่นแก้ว           200.00

นำยพรทว ีศรีสง่ำ      
เกษตรกร ส ำนกังำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวดั

         200.00

207 ยโสธร เกษตรจังหวดั หอมแดง GAP

ต.ฟ้ำหว่น  อ.ค้อวงั

       1,500.00

นำยโสรส จันทศิลป ์  
เกษตรกร  ส ำนกังำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวดั

       1,500.00

ยางพารา รวม 3 จังหวัด 3 แปลง

กาแฟ รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

แตงโมอินทรีย์ รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

ผัก/สมนุไพร รวม 5 จังหวัด 5 แปลง

หอมแดง รวม 1 จังหวัด 1 แปลง
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เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

208 สกลนคร เกษตรจังหวดั
มะเขือเทศ
โรงงำน

ต.เต่ำงอยจันทร์เพ็ญ
 อ.เต่ำงอย        2,000.00 300

นำยส ำเนยีง  กรมธรรมำ
เกษตรอ ำเภอเต่ำงอย      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

042-761054

      2,000.00 300

209 สุรำษฎร์ธำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
เงำะโรงเรียน

ม. 1,3,4,6         
ต.เพิ่มพูนทรัพย์
อ.บำ้นนำสำร

        1,323.00       115

นำยทวปี อรรถพรพงษ์ 
เกษตรอ ำเภอนำสำร       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

077-341110  
093-5741643  
086-5958192

       1,323.00       115

210 ชุมพร ประมงจังหวดั ทเุรียน

ม.5 ต.ทะเลทรัพย์ 
อ.ปะทวิ           800.00 40

นำงอำภรณ์ ภกัษำ      
เกษตรอ ำเภอปะทวิ        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-0897647

211 ชุมพร ประมงจังหวดั ทเุรียน

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

นำอำรีย์ จักรมำนนท ์      
   เกษตรอ ำเภอทำ่แซะ    
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-7871724

212 ชุมพร ประมงจังหวดั ทเุรียน

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

นำยบรรยงค์ สันติพิทกัษ์ 
เกษตรอ ำเภอทุ่งตะโก     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-8948228

213 ตรำด เกษตรจังหวดั ทเุรียน

ต.ประณีต อ.เขำสมิง

       4,000.00

นำยวนัชัย เจริญใจ     
เกษตรอ ำเภอเขำสมิง       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

039-599438

214 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ทเุรียน

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

นำงสุวลี จุทิ่น           
เกษตรอ ำเภอทำ่ศำลำ      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

075-357312   
075-358445  
093-5740588

215 ปตัตำนี
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ทเุรียน

ม.6 ต.ทรำยขำว    
อ.โคกโพธิ์           455.00

นำงอรพินธ ์บญุผ่องศรี
เกษตรอ ำเภอโคกโพธิ์      
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

073-431038

216 ยะลำ ปศุสัตวจ์ังหวดั ทเุรียน

ต.กรงปนิงั           
อ.กรงปนิงั           742.00

นำงอ ำพร แสงอรุณ    
เกษตรอ ำเภอกรงปนิงั     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

073-291185

217 ยะลำ ปศุสัตวจ์ังหวดั ทเุรียน

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

นำยช ำนำญ ทพิย์สมบติั
เกษตรอ ำเภอธำรโต        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

073-221711  
084-8582052   
073-297044

218 ระยอง สหกรณ์จังหวดั ทเุรียน

ต.พลงตำเอีย่ม      
อ.วงัจันทร์

          500.00 40

นำงปภำดำ ปลุกใจรำษฎร์
เกษตรอ ำเภอวงัจันทร์     
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-0934786

219 ศรีสะเกษ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ทเุรียน

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

นำยสมจิตร สอนภกัดี   
เกษตรอ ำเภอกันทรลักษณ์
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

045-661878

      9,897.00        2,127.50        330       294

220 สมุทรสำคร ประมงจังหวดั ฝร่ัง

ต.บำงยำง           
อ.กระทุ่มแบน           300.00

นำยสุริยะ เปี่ยมรอด    
เกษตรอ ำเภอกระทุ่มแบน 
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-471033

         300.00

221 สมุทรสำคร ประมงจังหวดั
มะพร้ำว
น  ำหอม

ม.5 ต.บำ้นแพ้ว  
อ.บำ้นแพ้ว            363.00         35

นำยชำญศักด์ิ ขจรบญุ  
เกษตรอ ำเภอบำ้นแพ้ว     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-811193-4  
034-836193

          363.00        35

222 ฉะเชิงเทรำ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มะม่วง

ต.บำงคล้ำ อ.บำงคล้ำ

       1,000.00

นำยประสิทธิ์ นโิรจน์
สุวรรณเกษตรอ ำเภอบำง
คล้ำ     กรมส่งเสริม
กำรเกษตร

038-541003

ทุเรียน รวม 7 จังหวัด  10 แปลง

มะพร้าวน้ าหอม รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

เงาะโรงเรียน รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

ฝรั่ง รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

มะเขอืเทศ รวม 1 จังหวัด 1 แปลง
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แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

223
ชัยภมูิ เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มะม่วง

ต.นำงแดด          
อ.หนองบวัแดง 
(พท.ปฎรูิปที่ดิน)        1,500.00 50

นำยบรรลือศักด์ิ ไกรโชค
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
กำรปฏรูิปที่ดินจังหวดั
ชัยภมูิ ส ำนกังำนกำร
ปฏรูิปที่ดิน เพื่อกำรเกษตร

224 พิษณุโลก
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มะม่วง

ม.9 ต.ชัยนำม      
อ.วงัทอง           900.00 79

นำงนันทวนั คล่องค ำนวณ
กำร เกษตรอ ำเภอวงัทอง     
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร

055-311038

225 พิจิตร
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มะม่วง

ม.1 ต.วงัทบัไทร   
อ.สำกเหล็ก        2,500.00

นำยวนัชัย มีสวสัด์ิ      
เกษตรอ ำเภอสำกเหล็ก    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

056-699292

226 อ่ำงทอง เกษตรจังหวดั มะม่วง

ต.มงคลธรรมนมิิต
 อ.สำมโก้

           565.00 56

นำยถำวร แก้วขำว      
เกษตรอ ำเภอสำมโก้       
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

      5,900.00           565.00        129        56

227 จันทบรีุ เกษตรจังหวดั มังคุด

ต.พลับพลำ          
อ.เมืองจันทบรีุ           379.00 45

นำยเรืองพจน ์ธำรำนำรถ
เกษตรอ ำเภอเมืองจันทบรีุ 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

039-321124

228 จันทบรีุ เกษตรจังหวดั มังคุด

ต.ต ำปอน อ ำเภอขลุง

          305.00 53

นำยสุเทพ สินชัย        
เกษตรอ ำเภอขลุง          
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

039-441666

229 จันทบรีุ เกษตรจังหวดั มังคุด

อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ

          310.00 24

นำงปทัมำ นำมวงษ์    
เกษตรอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ  
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร

039-309092

230 ชุมพร ประมงจังหวดั มังคุด

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

นำยชัยรัตน ์ศรีทำ่ชอม 
เกษตรอ ำเภอหลังสวน     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

089-4714437

231 นรำธวิำส
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มังคุด

ต.ภเูขำทอง อ.สุคิริน

          337.00

นำยสมหมำย จันทร์แปน้
เกษตรอ ำเภอสุคิริน         
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

073-656067

232 นรำธวิำส
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
มังคุด

ต.ฆอเลำะ         
ต.โล๊ะจูด ต.แวง้ 
ต.เอรำวณั ต.แม่ดง
 อ.แวง้

           520.00       230

นำยถวลิ โฉมอุทยั      
เกษตรอ ำเภอแวง้           
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

073-532744-5  
084-8609664  
093-5743405

233 พัทลุง ปศุสัตวจ์ังหวดั มังคุด

อ.อ่ำงทอง            
อ.ศรีนครินทร์           217.00

นำงสุวรรณี นอ้ยค ำ     
เกษตรอ ำเภอศรีนครินทร์  
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

074-605689

234 พังงำ ประมงจังหวดั มังคุดอินทรีย์

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

นำยไพบลูย์ ทองสุข    
เกษตรอ ำเภอกะปง         
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

076-499107

235 ระยอง สหกรณ์จังหวดั มังคุด

ม.3 ต.กร่ ำ        
อ.แกลง            500.00 68

นำงมำริน สมคิด        
เกษตรอ ำเภอแกลง        
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

038-029188  
038-671379    
081-9404384

236 ระนอง ประมงจังหวดั
มังคุดพันธ์
พื นเมือง

ต.ในวงเหนอื      
 ต.ในวงใต้ อ.ละอุน่         1,910.25 267

นำยชูเกียรต์ิ ประสิทธิ์   
เกษตรอ ำเภอละอุน่       
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

077-800154  
093-5796789  
081-1737042

      3,248.00        2,930.25    306.00   565.00

มะมว่ง รวม 5 จังหวัด 5 แปลง

มงัคุด รวม 7 จังหวัด 10 แปลง
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แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

237 จันทบรีุ เกษตรจังหวดั ล ำไย

หมูท่ี่ 9-10        
ต.โปง่น  ำร้อน    
หมู6่ ต.คลองใหญ่
อ.โปง่น  ำร้อน         1,372.00         87

นำยช ำนำญ บวัเฟื่อง   
เกษตรอ ำเภอโปง่น  ำร้อน   
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

238 เชียงรำย
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ล ำไย

ต.เจดีย์หลวง        
อ.แม่สรวย        3,000.00 200

นำงวรินทร์ มัง่มูลอู     
เกษตรอ ำเภอแม่สรวย     
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

081-3533588

239 เชียงใหม่
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ล ำไย

ต.บำ้นแปะ           
ต.แม่สอย อ.จอมทอง        3,000.00 250

นำยเอกธนชั บสุสยำ   
เกษตรอ ำเภอจอมทอง     
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

053-341222

240 นำ่น เกษตรจังหวดั ล ำไย

ม.1,2,3,4,7      
ต.พญำแก้ว 
อ.เชียงกลำง

        1,169.00       212

นำยบญุพร้อม สมศิริ    
เกษตรอ ำเภอเชียงกลำง    
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

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

241 พะเยำ ประมงจังหวดั ล ำไย

ต.เชียงบำน          
อ.เชียงค ำ        2,000.00 195

นำยสวสัด์ิ กะรัตน ์     
เกษตรอ ำเภอเชียงค ำ      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-882216    
093-1303245

242 ล ำปำง
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ล ำไย

ต.วงัเหนอื อ.วงัเหนอื

       1,000.00

นำยเจริญ พัดบวั         
เกษตรอ ำเภอวงัเหนอื      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

054-279103

243 ล ำพูน ปศุสัตวจ์ังหวดั ล ำไย

ม. 1-13,15,16   
ต.ทำกำศ
ม. 1-6            
ต.ทำทุ่งหลวง
ม. 1,2,6,7,13,14
ต.ทำสบเส้ำ        
ม. 2 ต.ทำขุมเงิน 
อ.แม่ทำ

        5,539.00       639

นำยสมชำย สงพูล         
เกษตรอ ำเภอแม่ทำ         
  กรมส่งเสริมกำรเกษตร

053-530923   
053-530827  
085-6949785

244 ล ำพูน ปศุสัตวจ์ังหวดั ล ำไย

ต.ศรีเตี ย อ.บำ้นโฮ่ง

       1,500.00 203

นำยสุธน ปิ่นแก้ว        
เกษตรอ ำเภอบำ้นโฮ่ง      
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

085-6947703

     10,500.00        8,080.00        848       938

245 สมุทรสงครำม ประมงจังหวดั ส้มโอ
ต.บำงนำงล่ี       
อ.อัมพวำ            300.00       137

เกษตรอ ำเภออัมพวำ      
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

034-715040  
034-715051

          300.00       137

246
ศรีสะเกษ เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
หม่อนไหม

ต.พยุห ์ต.พรม
สวสัด์ิอ.พยุห์

          123.00

วำ่ทีร้่อยโทเรืองศักด์ิ บุญ
โนนแต้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ
 ศรีสะเกษ      กรมหม่อน
ไหม

         123.00

247 นนทบรีุ สหกรณ์จังหวดั กล้วยไม้

ต.บำ้นใหม่          
อ.บำงใหญ่           750.00 45

นำยสุวพันธ ์ศิรนภิริมย์
เกษตรอ ำเภอบำงใหญ่     
   กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02-5950906   
081-8433271

         750.00 45

248
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
กระบอื

ต.บำ้นดง            
ต.สวนเมีย่ง         
อ.ชำติตระกำร

20

นสพ.ชำตรี เจริญพร       
 ปศุสัตวอ์ ำเภอชำติ
ตระกำร   กรมปศุสัตว์

กล้วยไม ้รวม 1 จังหวัด 1แปลง

ล าไย รวม 7 จังหวัด 8 แปลง

ส้มโอ รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

หมอ่นไหม รวม 1 จังหวัด 1 แปลง



หนา้ที ่19 จาก 20

เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

249
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
กระบอื

ต.ทบัยำยเชียง     
อ.พรหมพิรำม 20

นสพ. อรรถชำ  ณ 
เชียงใหม่ปศุสัตวอ์ ำเภอ
พรหมพิรำม   กรมปศุสัตว์

250
พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
กระบอื

ต.ยำงโกลน         
อ.นครไทย 10

นสพ.พรรณเลิศ ศิริปำลกะ
 ปศุสัตวอ์ ำเภอนครไทย    
  กรมปศุสัตว์

0 0 50 0

251 สระบรีุ ปศุสัตวจ์ังหวดั
โคนม น  ำนม

ดิบ25,501 ตัว

ม.18                
ต.ล ำพญำกลำง  
อ.มวกเหล็ก

       12,128.00       859

นำยจ ำนลั โคติวงศ์     
สหกรณ์จังหวดัสระบรีุ     
 กรมส่งเสริมสหกรณ์

036-211942  
036-212544   
081-8108580

      12,128.00       859

252 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
โคเนื อ 6,012 

ตัว

อ.สิชล

1398

นำยชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย   
 ปศุสัตวอ์ ำเภอสิชล         
 กรมปสัุตว์

253 สกลนคร เกษตรจังหวดั โคเนื อ

พื นที่เลี ยงโคเนื อใน
จังหวดัสกลนคร           500.00 328

นำยศุภวฒัน ์ศรีเชษฐำ 
ส ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดั
สกลนคร กรมปศุสัตว์

090-3386597

254
อุทยัธำนี

สหกรณ์จังหวดั
โคเนื อ ถัว่

เหลือง 360 ตัว

ม.4 ต.ทุ่งนำงำม 
อ.ลำนสัก         3,200.00       353

นำยนรสีห ์ สุดวสัิย       
ผู้จัดกำรสหกรณ์นคิมทบั
เสลำ กรมส่งเสริมสหกรณ์

056-5207334   
081-7276528

         500.00        3,200.00 ######   353.00

255 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ไก่พื นเมือง 
131,084 ตัว

อ.ร่อนพิบลูย์

0

นำยพรภริมย์  ฟุ้งตระกูล 
 ปศุสัตวอ์ ำเภอร่อนพิบลูย์ 
   กรมปสัุตว์

256 ภเูก็ต
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ไก่พื นเมือง    

 960 ตัว

อ.ถลำง
60

นำยชำญณรงค์ ตันติช ำนำญ
กุล นักวชิำกำรสัตวบำล
ช ำนำญกำร กรมปศุสัตว์

083-6442555  
076-216934

257 ระยอง สหกรณ์จังหวดั ไก่พื นเมือง

ต.หนองบวั          
อ.บำ้นค่ำย

           28.75 25

นำยดนยัศักด์ิ เย็นใจ       
สนอ.ปศุสัตว ์จ.ระยอง    
กรมปศุสัตว์

258 สระบรีุ ปศุสัตวจ์ังหวดั
ไก่พื นเมือง   

4965 ตัว

อ.แก่งคอย

100

นำยธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วจิัย     
และพัฒนำกำร  ปศุสัตวท์ี่
 1 กรมปศุสัตว์

28.75 0 185 0

259 รำชบรีุ สหกรณ์จังหวดั แพะ 1,733 ตัว

ต.ปำ่หวำย ต.ทำ่เคย
 อ.สวนผึ ง 60

นำยศักด์ิชัย ฐิติพงษ์พำนชิ
 ปศุสัตวอ์ ำเภอสวนผึ ง     
 กรมปสัุตว์

60

260 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
กุง้ขำว กุง้

ทะเล (กุง้ขำว)

ต.ทำ่พญำ           
ต.ขนำบนำก        4,316.77

นำยสุชำติ  ยังทรัพย์    
ประมงอ ำเภอปำกพนงั     
 กรมประมง

      4,316.77

261 กำฬสินธุ์
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั

ปลำนลิใน
กระชัง 

13,000 ตร.ม.

ต.หนองบวั          
อ.หนองกุงศรี              8.13

นำงสำยฝน เสียงหวำน    
เจ้ำพนกังำนประมง       
ช ำนำญงำน   กรมประมง

262 ชลบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปลำนลิ

อ.พำนทอง และ 
อ.พนสันคิม         3,235.00       300

นำยบญัชำ สุขแก้ว       
ประมงจังหวดัชลบรีุ      
กรมประมง

038-398049

โคนม รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

กระบือ รวม 1 จังหวัด 3 แปลง

กุ้งขาว รวม 1 จังหวัด 1 แปลง

ไก่พ้ืนเมอืง รวม 4 จังหวัด 4 แปลง

โคเน้ือ รวม 3 จังหวัด 3 แปลง

แพะ รวม 1 จังหวัด 1 แปลง



หนา้ที ่20 จาก 20

เบอรต์ดิตอ่

แปลงทั่วไป แปลงต้นแบบ
 แปลงทั่วไป  แปลงต้นแบบ

แปลง
ทั่วไป

แปลง
ต้นแบบ

ล าดับ จังหวัด
single 

command
สินค้า

ที่อยู่
 ขนาดพ้ืนที่ (ไร่)

ผู้จัดการ

จ านวนเกษตรกร 
(ราย)

263 เชียงรำย
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปลำนลิ

ต.หวัง้ม ต.สันกลำง 
ต.ปำ่หุ่ง อ.พำน        1,400.00 510

นำยวทิยำ มะสะ   
นกัวชิำกำรประมง
ปฏบิติักำรกรมประมง

081-7509085

264 นครศรีธรรมรำช
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
ปลำนลิจิตลดำ

ต.บำงศำลำ         
อ.ปำกพนงั           100.00

นำยสุชำติ  ยังทรัพย์   
ประมงอ ำเภอปำกพนงั    
 กรมประมง

265 มหำสำรคำม เกษตรจังหวดั ปลำน  ำจืด

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

นำงชโนวำท ประจักษ์วงศ์
ประมงจังหวดัมหำสำรคำม
  กรมประมง

266 อุทยัธำนี สหกรณ์จังหวดั
ปลำแรด 

120,000 ตัว

ลุ่มแม่น  ำสะแกรัง 
ครอบคลุม 4 ต ำบล 
ได้แก่ ต.ทำ่ซุง      
ต.น  ำซึม ต.อุทยัใหม่
 ต.สะแกกรัง         
 อ.เมืองอุทยัธำนี

          800.00 100

นำยจิรัฎฐ์ พงษ์บตุร    
ประมงอ ำเภอเมือง
อุทยัธำน ีกรมประมง

081-9307769

      7,308.13        3,235.00     1,111   300.00

267 เพชรบรีุ
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั
หอยแครง

ต.บำงตะบนู         
ต.บำงขุนไทร        
อ.บำ้นแหลม

     14,920.00 466

นำยจิตจรูญ ตันติรำภำ
ประมงอ ำเภอบำ้นแหลม   
 กรมประมง

268 สมุทรปรำกำร สหกรณ์จังหวดั หอยแครง

ต.นำเกลือ           
อ.พระสมุทรเจดีย์        1,575.50 19

นำงจุฑำรัตน ์ ศิริสมบติั
ประมงอ ำเภอพระสมุทร
เจดีย์ กรมประมง

089-0995085

     16,495.50                 -          485         -   

   493,040.90     169,628.29    16,477   12,025

ปลาน้ าจืด รวม 6 จังหวัด 6 แปลง

รวม 76 จังหวัด 268 แปลง 31 ชนิดสินค้า

หอยแครง รวม 2 จังหวัด 2 แปลง


