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1 กระบี่ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน ต.ปลายพระยา     

ต.คีรีวงศ ต.เขาเขน

 อ.ปลายพระยา    

 ต.อาวลึกเหนือ     

 ต.อาวลึกใต        

 ต.คลองยา อ.อาวลึก

      88,500.00 3117 นายสุเมธ  วัฒนา            

ผูอํานวยการสหกรณนิคม

อาวลึก

081-3976922 1

2 กระบี่ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณ    

คลองทอม ต. เพ

หลา อ.คลองทอม

      30,000.00 485 นายสุชน ชนะคุม 

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ

คลองทอม                  

กรมสงเสริมสหกรณ

1

3 กระบี่ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน ม.5 ต.เขาใหญ    

ม.2-5 ต.คลองหิน 

ม.4 ต.อาวลึกเหนือ

 ม.5 ต.อาวลึกนอย 

 ม.4 ต.นาเหนือ     

    ม .1 ต.แหลมสัก 

      ม .2 ต.บาน

กลาง  อ.อวลึก

        1,675.00 107 นายวีระ  สังขทอง           

เกษตรอําเภออาวลึก         

 กรมสงเสริมการเกษตร

089-8730018 1

4 กระบี่ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน ม.3,5 ต.ไทรทอง  

ม.2 ต.ลําทับ        

อ.ลําทับ

        1,516.50 71 นายแยม  ดําปานรัตน       

เกษตรอําเภอลําทับ          

กรมสงเสริมการเกษตร

090-4510596 1

5 กระบี่ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน หมูที่ 5 ต.คีรีวง   

อ.ปลายพระยา

                -       1,500.00            83 นายสุเมธ วัฒนา             

 ผูอํานวยการนิคมสหกรณ

อาวลึก  กรมสงเสริมสหกรณ

075-622223    

075-622392    

075-687940

1

6 กาญจนบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม. 3 ต. หนองไผ 

อ.ดานมะขามเตี้ย

    1,111.25            50 นายสุรพล พูนะกุล  

รักษาการเกษตรอําเภอ     

 ดานมะขามเตี้ย            

กรมสงเสริมการเกษตร

034-516894-5  

061-4133634

1

7 กาฬสินธุ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปลานิลใน

กระชัง 

107,232 ตร.ม.

อ.หนองกุงศรี     

อ.สหัสขันธ          

อ.หวยเม็ก          

 อ.ยางตลาด

            67.00 230 นายนิติพัฒน เตียนพลกรัง  

 ประมงจังหวัด กรมประมง

1

8 กาฬสินธุ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง หมูที่ 3,4,8         

ต.ภูปอ               

 อ.เมืองกาฬสินธุ

        1,860.00 166 นายเดชา เจนกลรบ        

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด           

 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อการเกษตร

1

9 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด โคขุน ต.หินดาต           

อ.ปางศิลาทอง

          846.00 213 นายศรีเทพ  ตั้งจิตตธรรม   

ผูอํานวยการกลุมสงเสริม

สหกรณ 1 กรมสงเสริม

สหกรณ

1

10 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด พืชผัก ต.เขาคีริส           

 ต.คลองพิไกร       

 ต.วังตะแบก       

 อ.พรานกระตาย

          517.00 145 เกษตรอําเภอพรานกระตาย 

 กรมสงเสริมการเกษตร

055-761008 1 เกษตร

สมัยใหม

11 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด มันสําปะหลัง ต.บอถา             

 ต.วังหามแห        

 ต.วังชะพลู          

 อ.ขาณุวรลักษบุรี

      12,815.00 514 นายสวัสดิ์  คําไทย       

เกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี

กรมสงเสริมการเกษตร

055-729242 1

12 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด มันสําปะหลัง หมูที่ 4,6,10     

ต.ทรงธรรม 

อ.เมืองกําแพงเพชร

    3,224.00          100 นายพิสิฐ เพิ่มพูน          

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ

นครชุม กรมสงเสริมสหกรณ

055-705080     

055-705068     

094-4925992

1

13 กําแพงเพชร สหกรณจังหวัด ออย ต.นครชุม           

 อ.เมืองกําแพงเพชร

        1,140.00 85 นายธนากร  ธิรนันทิน   

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ชํานาญการสํานักงานปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด

095-7494242 1

14 ขอนแกน เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

โคเนื้อ 783 ตัว ม.3,4,5,7,9,10,11

ต.ขัวเรียง           

ม.3,5,8,10         

ต.หนองเสาเลา     

ม.2,4 ต.นาเพียง  

อ.ชุมแพ

50 นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย 081-2638532 1

15 ขอนแกน เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ผักปลอดสารพิษ ต.หวยเตย          

ต.กระนวน          

 ต.คูคํา               

 ต.บานโนน         

อ.ซําสูง

        1,091.00 415 นายประจัญ  ขันพิมล 081-9754282 1

16 ขอนแกน เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มะมวง ต.ในเมือง          

ต.หนองแซง        

ต.โนนสมบูรณ     

ต.บานแฮด          

 อ.บานไผ           

อ.บานแฮด

        1,167.00 50 นายบุญสวน แกวไพฑูรย 089-6234020 1

สินคา

ที่อยู  ขนาดพื้นที่ (ไร)

สรุปขอมูลพื้นที่และสินคาที่เขาหลักเกฑแปลงใหญ  (ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2559)

จํานวนเกษตรกร (ราย)

ผูจัดการ เบอรติดตอ
ผาน

คณะอนุฯ

ยังไมผาน

คณะอนุฯ
หมายเหตุลําดับ จังหวัด

single 

command
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17 จันทบุรี เกษตรจังหวัด กุงขาว สหกรณผูเลี้ยงกุง   

จ.จันทบุรี ต.ชาง

ขาม อ.นายายอาม

        1,500.00 50 คุณอดิศร กฤษณวงศ  

รวมกับสหกรณจังหวัด

1 เกษตร

สมัยใหม

18 จันทบุรี เกษตรจังหวัด กุงขาว สหกรณประมงคุง

กระเบน จ.จันทบุรี 

ต.คลองขุด อ.ทาใหม

          527.00 211 คุณอดิศร กฤษณวงศ  

รวมกับสหกรณจังหวัด

1 เกษตร

สมัยใหม

19 จันทบุรี เกษตรจังหวัด ทุเรียน ต.ทุงเบญจา         

อ.ทาใหม

          575.00 34 คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน   

หอการคาไทย รวมกับ 

เกษตรอําเภอทาใหม

1 เกษตร

สมัยใหม

20 จันทบุรี เกษตรจังหวัด มังคุด อําเภอเขาคิชฌกูฏ           310.00 24 นางปทมา นามวงษ    

เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ    

  กรมสงเสริมการเกษตร

039-309092 1

21 จันทบุรี เกษตรจังหวัด มังคุด ต.พลับพลา         

 อ.เมืองจันทบุรี

          379.00 45 นายเรืองพจน ธารานารถ

เกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี  

กรมสงเสริมการเกษตร

039-321124 1

22 จันทบุรี เกษตรจังหวัด มังคุด ต.ตําปอน อําเภอขลุง           305.00 53 นายสุเทพ สินชัย        

เกษตรอําเภอขลุง          

กรมสงเสริมการเกษตร

039-441666 1

23 จันทบุรี เกษตรจังหวัด ลําไย หมูที่ 9-10        

ต.โปงน้ํารอน    

หมู6 ต.คลองใหญ

อ.โปงน้ํารอน

                -       1,372.00            87 นายชํานาญ บัวเฟอง   

เกษตรอําเภอโปงน้ํารอน    

กรมสงเสริมการเกษตร

039-327088   

039-313646  039-

387115  089-

8334078 081-

8646231

1

24 จันทบุรี เกษตรจังหวัด หญาเนเปยร ต.ทับชาง  ต.ปะตง 

ต.ทุงขนาน         

อ.สอยดาว

          467.00 38 เกษตรอําเภอสอยดาว 1

25 ฉะเชิงเทรา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มะมวง ต.บางคลา อ.บาง

คลา

        1,000.00 81 นายประสิทธิ์ นิโรจนสุวรรณ

เกษตรอําเภอบางคลา     

กรมสงเสริมการเกษตร

038-541003 1

26 ชลบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปลานิล อ.พานทอง และ 

อ.พนัสนิคม

    3,235.00          300 นายบัญชา สุขแกว       

ประมงจังหวัดชลบุรี      

กรมประมง

038-398049 1 เกษตร

สมัยใหม

27 ชัยภูมิ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มะมวง ต.นางแดด          

อ.หนองบัวแดง 

(พท.ปฎิรูปที่ดิน)

          600.00 42 นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค

ผูอํานวยการสํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อการเกษตร

1

28 ชุมพร ประมงจังหวัด ทุเรียน ม.12 ต.ทาแซะ    

อ.ทาแซะ

        1,200.00 100 นาอารีย จักรมานนท        

  เกษตรอําเภอทาแซะ      

 กรมสงเสริมการเกษตร

081-7871724 1

29 ชุมพร ประมงจังหวัด ทุเรียน ม.12 ต.ตะโก       

อ.ทุงตะโก

        1,000.00 150 นายบรรยงค สันติพิทักษ 

เกษตรอําเภอทุงตะโก      

กรมสงเสริมการเกษตร

081-8948228 1

30 ชุมพร ประมงจังหวัด ทุเรียน ม.5 ต.ทะเลทรัพย 

อ.ปะทิว

          800.00 40 นางอาภรณ ภักษา      

เกษตรอําเภอปะทิว        

กรมสงเสริมการเกษตร

081-0897647 1

31 ชุมพร ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณหลังสวน       64,000.00 1200 นายณรงค วชิรปาณ

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ   

หลังสวน กรมสงเสริมสหกรณ

081-1975137 1

32 ชุมพร ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณปะทิว         5,000.00 200 นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ  

ปะทิว กรมสงเสริมสหกรณ

087-1931188 1

33 ชุมพร ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน ม.10 12 13     

ต.ทาขาม 

    1,549.00            82 นายวิเชียร ชาญสตบุตร

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ    

  

077-506381  077-

506989

1

34 ชุมพร ประมงจังหวัด มังคุด ม.7 ต.ทามะพลา   

อ.หลังสวน

        1,200.00 184 นายชัยรัตน ศรีทาชอม 

เกษตรอําเภอหลังสวน       

  ิ

089-4714437 1

35 ชุมพร ประมงจังหวัด กาแฟ ต.ถ้ําสิงห อ.เมือง         1,500.00 200 นายปราโมทย  ใสจุล

นักวิชาการปฎิรูปที่ดิน

ชํานาญการ  สํานักงาน     

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

083-5072520 1

36 เชียงราย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปลานิล อ.พาน  อ .เทิง      

 อ.ปาแดด           

  อ.เชียงแสน        

  อ.เมืองเชียงราย   

  อ.แมจัน   อ .แม

สาย อ.แมลาว

        1,286.00 300 นายวิทยา มะสะ   

นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการกรมประมง

081-7509085 1 เกษตร

สมัยใหม

37 เชียงราย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ลําไย ต.เจดียหลวง        

อ.แมสรวย

        3,000.00 200 นางวรินทร มั่งมูลอู     

เกษตรอําเภอแมสรวย      

กรมสงเสริมการเกษตร

081-3533588 1

38 เชียงราย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ลําไย ต.แมต๋ํา             

 อ.พญาเม็งราย

        1,000.00 100 เกษตรอําเภอพญาเม็งราย  

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

39 เชียงราย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สมโอ ต.มวงยาย           

อ.เวียงแกน

          900.00 120 เกษตรอําเภอเวียงแกน       

 กรมสงเสริมการเกษตร

1
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40 เชียงราย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สับปะรด ต.บานดู   ต .นางแล

 อ.เมืองเชียงราย

        1,000.00 100 เกษตรอําเภอเมืองเชียงราย 

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

41 เชียงใหม เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ลําไย ม.1 ต.บานแปะ     

  ม.4,5,8,12,15   

 ต.แมสอย อ.

จอมทอง

        3,000.00 250 นายเอกธนัช บุสสยา   

เกษตรอําเภอจอมทอง      

 กรมสงเสริมการเกษตร

053-341222 1

42 เชียงใหม เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ลําไย หมู 6 7 8 ต.ขัวมุง 

อ.สารภี

1,000.00 115 เกษตรอําเภอ 1

43 ตรัง เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน ม. 5 ต.กะลาเส  

อ.สิเกา

    2,756.04            99 นายธีระ วิวัฒนานนท   

เกษตรอําเภอสิเกา           

 กรมสงเสริมการเกษตร

075-215476  081-

3705375

1

44 ตราด เกษตรจังหวัด ทุเรียน ต.ประณีต อ.เขาสมิง         4,000.00 32 นายวันชัย เจริญใจ     

เกษตรอําเภอเขาสมิง        

กรมสงเสริมการเกษตร

039-599438 1

45 ตาก เกษตรจังหวัด ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

ม.

2,4,5,6,9,11,12 

13,14,16

ต.แมกาษา        

 ม. 1,2,8 ต.แมปะ

 อ.แมสอด

    8,000.00          400 นายบรรจง ชัยขุนพล

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ    

 แมสอด กรมสงเสริมสหกรณ

055-512130  081-

8869870

1

46 ตาก เกษตรจังหวัด ผัก (กะหล่ําปล)ี ต.คีรีราษฎร         

อ.พบพระ

        1,700.00 420 นางอรพินทร แสงมณี   

เกษตรอําเภอพบพระ        

กรมสงเสริมการเกษตร

055-569091 1 แยกแปลง

47 ตาก เกษตรจังหวัด ผัก (กะหล่ําปล)ี ต.อุงผาง อ.อุมผาง           300.00 50 เกษตรอําเภออุงผาง       

กรมสงเสริมการเกษตร

055-569091 1 เกษตร

สมัยใหม

48 นครปฐม เกษตรและ

สหกรณจังหวัด
กุงขาว สหกรณผูเลี้ยงกุง

นครปฐม จํากัด  

   จ.นครปฐม

          419.00 22 คุณฤทธิรงค บุญมีโชติ  

ไทยยูเนียนกรุป รวมกับ

สหกรณจังหวัด

1 เกษตร

สมัยใหม

49 นครปฐม เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ผัก (ขาวโพด

ฝกออน)

ต.ทุงลูกนก          

 อ.กําแพงแสน      

จ.นครปฐม

          300.00 50 คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน   

หอการคาไทย รวมกับ 

เกษตรอําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

50 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

กระบือ       

3,506 ตัว

อ.คง                 

อ.บัวใหญ

        2,454.00 619 นายพศวีย  สมใจ            

 ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 กรมปศุสัตว

1

51 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ไก 63,000 ตัว อ.ปกธงชัย          

 อ.วังน้ําเขียว        

 อ.เมืองนครราชสีมา

          630.00 110 นายพศวีย  สมใจ            

 ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 กรมปศุสัตว

1

52 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

โคเนื้อ 2,854 

ตัว

อ.ดานขุนทด        

อ.โนนไทย          

 อ.เทพารักษ

        1,855.00 281 นายพศวีย  สมใจ            

 ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 กรมปศุสัตว

1

53 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ผัก ต.วังน้ําเขียว        

 อ.วังน้ําเขียว

          300.00 100 นายชูศักดิ์  อักษรวงศิลป    

  เกษตรอําเภอวังน้ําเขียว   

  กรมสงเสริมการเกษตร

1

54 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ผัก ต.สุขไพบูลย        

 อ.เสิงสาง

          300.00 50 นายอุทัย สมรรถชัย       

เกษตรอําเภอเสิงสาง      

กรมสงเสริมการเกษตร

1

55 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

แพะ- แกะ     

 10,278 ตัว

อ.สีคิ้ว               

 อ.ปากชอง         

 อ.ดานขุนทด

        1,028.00 120 นายพศวีย  สมใจ            

 ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 กรมปศุสัตว

1

56 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง       10,000.00 350 เกษตรอําเภอเสิงสาง       

กรมสงเสริมการเกษตร

044-447118 1

57 นครราชสีมา มันสําปะหลัง ต.นิคมสรางตนเอง 

อ.พิมาย

        1,727.00 50 นายมนิตย  สอพิมาย  

เกษตรอําเภอพิมาย      

บมจ.ไทยวา

1 เกษตร

สมัยใหม

58 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว         1,647.00 68 นายสมพร ประภาวิชา 

เกษตรอําเภอสีคิ้ว           

กรมสงเสริมการเกษตร

044-412667 1

59 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.มะคา              

 ต.บัลลังก           

 อ.โนนไทย

        1,590.00 124 นางยุพวัลย ชมชื่นดี    

เกษตรอําเภอโนนไทย       

 กรมสงเสริมการเกษตร

044-381006 1

60 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม.1                  

 ต.โนนเมืองพัฒนา 

อ.ดานขุนทด

        1,453.00 107 นายทวี จงปตนา        

เกษตรอําเภอดานขุนทด    

 กรมสงเสริมการเกษตร

1 เกษตร

สมัยใหม

61 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.บานเกา           

อ.ดานขุนทด

        1,408.00 107 นายทวี จงปตนา        

เกษตรอําเภอดานขุนทด    

 กรมสงเสริมการเกษตร

044-389424 1

62 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.หนองหัวแรด      

 อ.หนองบุญมาก

        1,408.00 58 เกษตรอําเภอหนองบุญมาก 

กรมสงเสริมการเกษตร

044-490069 1

63 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.แชะ อ.ครบุรี         1,270.00 52 นายสมเกียรติ สืบอนันต

เกษตรอําเภอครบุรี          

 กรมสงเสริมการเกษตร

044-448370 1
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64 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม.3,4 ต.โพธิ์กลาง  

อ.เมืองนครราชสีมา

        1,000.00 120 นายสนิท  ดวงสุนทร        

เกษตรอําเภอเมือง

นครราชสีมา               

กรมสงเสริมการเกษตร

1

65 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม.3 ต.หนองสรวง 

ม.6 ต.พันดุง        

ม.7 ต.บึงออ         

 อ. ขามทะเลสอ

        1,000.00 100 นางพรทิพย  ชนะสาย      

เกษตรอําเภอขามทะเลสอ  

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

66 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.ทัพรั้ง             

อ.พระทองคํา

        1,000.00 50 นางสุธาสินี  ภูจันทึก       

เกษตรอําเภอพระทองคํา    

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

67 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.วังยายทอง       

 อ.เทพารักษ

        1,000.00 100 นายลัสดา คําสอน       

เกษตรอําเภอเทพารักษ     

กรมสงเสริมการเกษตร

1

68 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.สํานักตะครอ     

อ.เทพารักษ

        1,000.00 100 นายลัสดา คําสอน       

เกษตรอําเภอเทพารักษ     

กรมสงเสริมการเกษตร

1

69 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

หมอนไหม ต.หนองหวา        

อ.บัวลาย

          300.00 165 นายประเด็น มณีจันทึก      

 เกษตรอําเภอบัวลาย      

กรมสงเสริมการเกษตร

1

70 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงาน ม.4 ต.วังกะทะ     

อ.ปากชอง

        1,000.00 50 นายวิชิต ตุมสกุล        

เกษตรอําเภอปากชอง    

กรมสงเสริมการเกษตร

1

71 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงาน ต.บึงพะไล          

 อ.แกงสนามนาง

        1,000.00 50 นายสุริยา แกวหยอง        

เกษตรอําเภอปากชอง    

กรมสงเสริมการเกษตร

1

72 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงาน ต.โคกกระเบื้อง    

อ.บานเหลื่อม

        1,000.00 50 นางปราริชาติ  นาคประกอบ

 เกษตรอําเภอบานเหลี่ยม  

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

73 นครราชสีมา เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

หญาเนเปยร

ปากชอง 1

อ.ปากชอง          

 อ.สีคิ้ว

          905.00 50 นายพศวีย  สมใจ            

 ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 กรมปศุสัตว

1

74 นครศรีธรรมราช เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

โคเนื้อ 6,012 

ตัว

อ.สิชล 226 นายชัยพงษ เลิศฤทธิ์ชัย    

ปศุสัตวอําเภอสิชล          

กรมปุสัตว

1

75 นครศรีธรรมราช เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ทุเรียน ม. 2 ต.ตลิ่งชัน   

 อ.ทาศาลา

    1,100.00          119 นางสุวลี จุทิ่น           

เกษตรอําเภอทาศาลา       

กรมสงเสริมการเกษตร

075-357312   

075-358445  093-

5740588

1

76 นครศรีธรรมราช เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มังคุด ต.สวนขัน           

 อ.ชางกลาง

          438.50 112 เกษตรอําเภอชางกลาง     

กรมสงเสริมการเกษตร

1

77 นครศรีธรรมราช เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

แพะเนื้อ อ.สิชล         5,000.00 60 ปศุสัตวอําเภอสิชล        

กรมปศุสัตว

1

78 นครสวรรค เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม.8 ต.อุดมธัญญา  

อ.ตากฟา

        1,253.00 90 นายสุภาพ  กันยะโรจน  

เกษตรอําเภอตากฟา       

กรมสงเสริมการเกษตร

1

79 นครสวรรค เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงงาน ม.8 ต.มวงหัก      

 อ.พยุหะคีรี

        5,000.00 287 เกษตรอําเภอ               

กรมสงเสริมการเกษตร

1

80 นครสวรรค เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงงาน ม.8 ต.บึงปลาทู     

อ.บรรพตพิสัย

        5,000.00 70 เกษตรอําเภอ               

กรมสงเสริมการเกษตร

1

81 นนทบุรี สหกรณจังหวัด กลวยไม ต.บานใหม          

อ.บางใหญ

          607.25 33 นายสุวพันธ ศิรนิภิรมย

เกษตรอําเภอบางใหญ       

 กรมสงเสริมการเกษตร

02-5950906   

081-8433271

1

82 นนทบุรี สหกรณจังหวัด ทุเรียน อ.เมืองนนทบุรี  

อ.ปากเกร็ด      

อ.บางบัวทอง    

อ.บางกรวย     

อ.บางใหญ       

อ.ไทรนอย

        1,040.75 318 นายภฤศ  แสงพิรุณ          

เกษตรอําเภอเมืองนนทบุรี

1

83 นนทบุรี สหกรณจังหวัด ผัก ต.ราษฎรนิยม   

 ต.คลองขาวง    

 ต.ทวีวัฒนา      

 ต.ไทรใหญ      

 ต.ขุนศรี         

ต.หนองเพรางาย

 ต.ไทรนอย      

 อ.ไทรนอย      

 ต.บานใหม      

อ.บางใหญ

          310.75 64 คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน   

หอการคาไทย รวมกับ 

เกษตรอําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

84 นราธิวาส เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มังคุด ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน           692.00 211 นายสมหมาย จันทรแปน

เกษตรอําเภอสุคิริน          

กรมสงเสริมการเกษตร

073-656067 1
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85 นราธิวาส เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มังคุด ต.ฆอเลาะ         

ต.โละจูด ต.แวง 

ต.เอราวัณ ต.แม

ดง อ.แวง

                -         310.00          167 นายถวิล โฉมอุทัย      

เกษตรอําเภอแวง            

 กรมสงเสริมการเกษตร

073-532744-5  

084-8609664  

093-5743405

1

86 นาน เกษตรจังหวัด ขาวโพดี้ยงสัตว หมู 1,2,3 ต.บานพี้ 

อ.บานหลวง

1,064.00 93 เกษตรอําเภอ                

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

87 นาน เกษตรจังหวัด มะมวง ต.เมืองจัง           

อ.ภูเพียง

        4,897.00 590 เกษตรอําเภอ                

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

88 นาน เกษตรจังหวัด ลําไย ม.1,2,3,4,7      

ต.พญาแกว 

อ.เชียงกลาง

    1,858.00          308 นายบุญพรอม สมศิริ    

เกษตรอําเภอเชียงกลาง     

กรมสงเสริมการเกษตร

054-757311-12  

054-773868  054-

797103  086-

1875926

1 เกษตร

สมัยใหม

89 นาน เกษตรจังหวัด หมอน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นาน

          334.00 167 คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน   

หอการคาไทย รวมกับ 

เกษตรอําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

90 บุรีรัมย เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง หมู 8 ต. โกรกแกว 

อ. โนนสุวรรณ

3,000.00 200 เกษตรอําเภอ 1

91 ประจวบคีรีขันธ เกษตรจังหวัด สัปปะรด ม.1,4,6,9,10, 

11,12,14

ต.อาวนอย        

 อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ

    1,000.00            65 นายมลศักดิ์ พงศสุพัฒน

เกษตรอําเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ            

กรมสงเสริมการเกษตร

032-603066-7  

080-6937799

1

92 ปราจีนบุรี เกษตรจังหวัด ปลานิล/กุง

ขาว

สหกรณ

การเกษตรบาน

สราง จํากัด     

จ.ปราจีนบุรี

          365.00 10 คุณฤทธิรงค บุญมีโชติ  

ไทยยูเนียนกรุป   

รวมกับสหกรณจังหวัด

1 เกษตร

สมัยใหม

93 ปราจีนบุรี เกษตรจังหวัด ปลานิล/กุง

ขาว

สหกรณนิคมบาน

สรางพัฒนา 

จํากัด จ.ปราจีนบุรี

          307.00 15 คุณฤทธิรงค บุญมีโชติ  

ไทยยูเนียนกรุป   

รวมกับสหกรณจังหวัด

1 เกษตร

สมัยใหม

94 ปตตานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ทุเรียน ม.6 ต.ทรายขาว    

อ.โคกโพธิ์

          362.25 120 เกษตรอําเภอโคกโพธิ์       

 กรมสงเสริมการเกษตร

073-431038 1

95 ปตตานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ยางพารา ม.2 ต.ทาเรือ และ 

ม.9 ต.โคกโพธิ์      

อ.โคกโพธิ์

        1,919.25 136 ประธานสหกรณกองทุน   

สวนยางบานควนแปล    

กรมสงเสริมสหกรณ

1

96 ปตตานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สมโอ ต.เมาะมาวี         

อ.ยะรัง

          300.00 90 นายเมาะมาวี  มะมิง     

เกษตรอําเภอยะรัง        

กรมสงเสริมการเกษตร

1

97 พะเยา ประมงจังหวัด ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

ต.ควร อ.ปง         1,085.50 149 นายบรรเทิง เกิดศรี     

เกษตรอําเภอปง           

กรมสงเสริมการเกษตร

054-497233   

087-1822994

1

98 พะเยา ประมงจังหวัด ลําไย ต.เชียงบาน         

 อ.เชียงคํา

        2,000.00 195 นายสวัสดิ์ กะรัตน      

เกษตรอําเภอเชียงคํา      

กรมสงเสริมการเกษตร

054-882216    

093-1303245

1

99 พังงา ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน ม. 5 ต.ทุงมะพราว 

อ.ทายเหมือง

    3,000.00          150 นายชาติ คงรื่น          

เกษตรอําเภอทายเหมือง 

กรมสงเสริมการเกษตร

076-413181 1 เกษตร

สมัยใหม

100 พังงา ประมงจังหวัด มังคุดอินทรีย ม.1,2,4 ต.เหมาะ 

อ.กะปง

          500.00 68 นายไพบูลย ทองสุข    

เกษตรอําเภอกะปง          

 กรมสงเสริมการเกษตร

076-499107 1 เกษตร

สมัยใหม

101 พัทลุง ปศุสัตวจังหวัด มังคุด ต.อางทอง           

 อ.ศรีนครินทร

          217.00 58 นางสุวรรณี นอยคํา     

เกษตรอําเภอศรีนครินทร   

 กรมสงเสริมการเกษตร

074-605689 1

102 พัทลุง ปศุสัตวจังหวัด ยางพารา ม.11 ต.โคกมวง 

อ.เขาชัยสน

    2,078.75          100 นายชาย คงแกว  

นักวิชาการสหกรณชํานาญ

การพิเศษ   นายจําเรียง นิธิ

กรกุล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ชํานาญการ                 

กรมสงเสริมสหกรณ

074-621746 1

103 พิจิตร เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มะมวง ม.1 ต.วังทับไทร   

อ.สากเหล็ก

        2,526.00 57 นายวันชัย มีสวัสดิ์      

เกษตรอําเภอสากเหล็ก     

กรมสงเสริมการเกษตร

056-699292 1

104 พิจิตร เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สมโอ อ.โพธิ์ประทับชาง         2,500.00 80 เกษตรอําเภอ                

กรมสงเสริมการเกษตร

1

105 พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ผัก ต.พันเสา อ.บางระกํา           300.00 50 เกษตรจังหวัด 1 เกษตร

สมัยใหม

106 พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

พืชผัก (คะนา 

กวางตุง 

ผักกาดหอม)

ม.2-8  ต.บึงพระ   

อ.เมืองพิษณุโลก

          300.00 50 นายมาโนช วงศเมือง   

เกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก

 กรมสงเสริมการเกษตร

055-298177 1 เกษตร

สมัยใหม
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107 พิษณุโลก เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มะมวง ม.9 ต.ชัยนาม      

อ.วังทอง

          900.00 79 นางนันทวัน คลองคํานวณ

การ เกษตรอําเภอวังทอง    

     กรมสงเสริมการเกษตร

055-311038 1

108 พิษณุโลก (ปรับลด

เหลือแตในพื้นที่ของ

 ส.ป.ก.)

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

 ม.1,2,3,6,13,15, 

 18,20,23,24,27  

 ต.หนองกะทาว    

 อ.นครไทย         

พื้นที่ ส.ป.ก. 247

        3,962.00 121 นายชาติชาย สิงหคํา   

เกษตรอําเภอนครไทย       

 กรมสงเสริมการเกษตร

055-389089 1 เกษตร

สมัยใหม

109 เพชรบุรี มะนาว ต.พุสวรรค          

 ต.วังจันทร         

 อ.แกงกระจาน

          320.00 40 คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน   

หอการคาไทย รวมกับ 

เกษตรอําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

110 เพชรบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

หอยแครง ต.บางตะบูน        

 ต.บางขุนไทร       

 อ.บานแหลม

        9,920.00 466 นายจิตจรูญ ตันติราภา

ประมงอําเภอบานแหลม    

กรมประมง

1

111 เพชรบูรณ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

ม.2,4,7           

ต.ซับพุทรา 

อ.ชนแดน

    2,600.00          120 นางพัชนี พวงบุบผา     

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ

 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

056-729770-2  

056-736213-4

1 เกษตร

สมัยใหม

112 เพชรบูรณ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

พืชผัก 

(กะหล่ําปล)ี

ม.14,16 บ.ภูทับ

เบิก ต.วังบาล อ.

หลมเกา

        1,000.00 300 นายชัยพร คงสาคร     

เกษตรอําเภอหลมเกา       

 กรมสงเสริมการเกษตร

056-709008 1

113 ภูเก็ต เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ไกพื้นเมือง    

 960 ตัว

อ.ถลาง 60 นายชาญณรงค ตันติชํานาญ

กุล นักวิชาการสัตวบาล

ชํานาญการ กรมปศุสัตว

083-6442555  

076-216934

1

114 มหาสารคาม เกษตรจังหวัด ปลาน้ําจืด ต.แหใต ต.ยางนอย

 อ.โกสุมพิสัย

        5,000.00 501 นางชโนวาท ประจักษวงศ

ประมงจังหวัดมหาสารคาม  

กรมประมง

1

115 มหาสารคาม เกษตรจังหวัด ออยโรงงาน ม.

1,2,4,5,6,7,8,9,10

,11     ต.เหลา   

 ม.1,4,5,7,9,10  

    ต .แกงแก ม.12

 ต.หนองเหล็ก    

  อ.โกสุมพิสัย

    1,000.00          200 นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงษ

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  

กรมสงเสริมการเกษตร

043-777064  043-

777837   088-

7509124

1

116 ยโสธร เกษตรจังหวัด แตงโมอินทรีย ม.8 ต.ลุมพุก        

 อ.คําเขื่อนแกว

          200.00 100 นายพรทวี ศรีสงา      

เกษตรกร สํานักงานเกษตร

และสหกรณจังหวัด

091-0120898 1

117 ยโสธร เกษตรจังหวัด หอมแดง GAP ม.1 ต.ฟาหวน      

 อ.คอวัง

        1,500.00 245 นายโสรส จันทศิลป   

เกษตรกร  สํานักงานเกษตร

และสหกรณจังหวัด

082-8756722 1

118 ยะลา ปศุสัตวจังหวัด ทุเรียน ต.กรงปนัง          

 อ.กรงปนัง

          316.00 99 เกษตรอําเภอกรงปนัง     

กรมสงเสริมการเกษตร

073-291185 1

119 ยะลา ปศุสัตวจังหวัด ทุเรียน ม.1-7 ต.ธารโต   

อ.ธารโต

      624.50          126 นางอําพร แสงอรุณ     

เกษตรอําเภอธารโต        

กรมสงเสริมการเกษตร

073-221711  084-

8582052   073-

297044

1

120 รอยเอ็ด เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.บัวคํา   อ .โพธิ์ชัย 1,342.00        139 เกษตรอําเภอโพธิ์ชัย 1

121 รอยเอ็ด เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.คํานาดี ต.แวง    

อ.โพนทอง

1,293.00        100 เกษตรอําเภอโพนทอง 1

122 รอยเอ็ด เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.สวนจิก            

 ต.ศรีสมเด็จ        

 อ.ศรีสมเด็จ

1,175.00        207 เกษตรอําเภอศรีสมเด็จ 1

123 รอยเอ็ด เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.ภูเงิน  อ.เสลภูมิ 1,150.00        200 เกษตรอําเภอเสลภูมิ 1

124 รอยเอ็ด เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.บึงงาม ต.เขาทอง

 อ.หนองพอก

1,100.00        150 เกษตรอําเภอหนองพอก 1

125 ระนอง ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน ต.ราชกรูด           

 อ.เมืองระนอง

        3,397.79 216 นายชยุต เลียนกาญจนากร

เกษตรอําเภอเมืองระนอง   

 กรมสงเสริมการเกษตร

093-5801234 1

126 ระนอง ประมงจังหวัด มังคุดพันธ

พื้นเมือง

ต.ในวงเหนือ      

 ต.ในวงใต อ.ละอุน

                -       1,910.25 267 นายชูเกียรติ์ ประสิทธิ์   

เกษตรอําเภอละอุน       

กรมสงเสริมการเกษตร

077-800154  093-

5796789  081-

1737042

1

127 ระยอง สหกรณจังหวัด ทุเรียน ต.พลงตาเอี่ยม      

อ.วังจันทร

          500.00 40 นางปภาดา ปลุกใจราษฎร

เกษตรอําเภอวังจันทร     

กรมสงเสริมการเกษตร

085-0934786 1

128 ระยอง สหกรณจังหวัด มังคุด ม.3 ต.กร่ํา        

อ.แกลง

                -         500.00 68 นางมาริน สมคิด        

เกษตรอําเภอแกลง        

กรมสงเสริมการเกษตร

038-029188  038-

671379    081-

9404384

1
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129 ราชบุรี สหกรณจังหวัด สัปปะรด ม.4,5              

ต.หนองพันจันทร 

อ.บานคา

    1,014.00            82 นายเชาว วิเศษโชค      

เกษตรอําเภอบานคา      

กรมสงเสริมการเกษตร    

นายชาตรี เจริญนุม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ชํานาญการ           

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อการเกษตร

032-323103  032-

323115  089-

2578266

1

130 ราชบุรี สหกรณจังหวัด แพะ 2,595 ตัว ต.ปาหวาย ต.ทาเคย

 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

                -   82 นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษพานิช 

ปศุสัตวอําเภอสวนผึ้ง      

กรมปุสัตว

1

131 ลพบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.เกาะรัง            

อ.ชัยบาดาล

        3,000.00 129 นางสุขสม เกิดมงคล       

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน   

เพื่อการเกษตรกรรม

081-8387690 1

132 ลพบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ต.คลองเกตุ         

 อ.โคกสําโรง

        2,879.00 122 นายเผด็จ มุนนี         

เกษตรอําเภอโคกสําโรง    

กรมสงเสริมการเกษตร

092-2502228  

089-8015496

1

133 ลพบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

มันสําปะหลัง ม.1-10           

ต.ดงดินแดง 

อ.หนองมวง

    6,276.25          306 เกษตรอําเภอหนองมวง     

กรมสงเสริมการเกษตร

036-422121  092-

2503113  083-

0054284

1

134 ลพบุรี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงงาน ต.ดงดินแดง        

อ.หนองมวง

        5,000.00 50 นางณภัทร ภูริผล       

เกษตรอําเภอหนองมวง     

กรมสงเสริมการเกษตร

083-0054284 1

135 ลําปาง เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

ต.บานออน         

ต.บานรอง ต.ปงเตา

 ต.นาแก  ต .หลวง

ใต ต.บานแหง อ.งาว

        1,922.25 499 นายไพโรจน  จินากุล   

เกษตรอําเภองาว          

กรมสงเสริมการเกษตร

054-261005 1

136 ลําปาง เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ลําไย ต.วังเหนือ  ต .วัง

ซาย ต.รองเคาะ ต.

ทุงฮั้ว ต.วังใต อ.วัง

เหนือ

          843.75 133 นายธงชัย  หลอวิไลกุล       

 รักษาราชการแทนเกษตร

อําเภอวังเหนือ             

กรมสงเสริมการเกษตร

054-279103 1

137 ลําพูน ปศุสัตวจังหวัด ลําไย ต.ศรีเตี้ย อ.บานโฮง         1,500.00 203 นายสุธน ปนแกว        

เกษตรอําเภอบานโฮง       

กรมสงเสริมการเกษตร

085-6947703 1

138 ลําพูน ปศุสัตวจังหวัด ลําไย ม. 1-13,15,16   

ต.ทากาศ

ม. 1-6            

ต.ทาทุงหลวง

ม. 1,2,6,7,13,14

ต.ทาสบเสา       

 ม. 2 ต.ทาขุมเงิน

 อ.แมทา

    5,539.00          639 นายสมชาย สงพูล         

เกษตรอําเภอแมทา          

 กรมสงเสริมการเกษตร

053-530923   

053-530827  085-

6949785

1

139 เลย เกษตรจังหวัด โคเนื้อ ต.นาซาว            

 อ.เชียงคาน

173 นายจําลอง พงศธนพันธุ    

ปศุสัตวอําเภอเชียงคาน

1

140 เลย เกษตรจังหวัด มันสะหลัง ต.เอราวัณ           

 อ.เอราวัณ

        1,996.00 122 นายสุภาพ  ตาปราบ      

เกษตรอําเภอเอราวัณ       

กรมสงเสริมการเกษตร

1

141 ศรีสะเกษ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ทุเรียน ต.พราน             

อ.ขุนหาญ

        2,870.00 126 เกษตรอําเภอขุนหาญ     

กรมสงเสริมการเกษตร

1

142 ศรีสะเกษ เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ทุเรียน ม.7 ต.ตระกาจ     

 อ.กันทรลักษณ

          892.00 181 นายสมจิตร สอนภักดี   

เกษตรอําเภอกันทรลักษณ  

 กรมสงเสริมการเกษตร

045-661878 1

143 สกลนคร เกษตรจังหวัด โคเนื้อ พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อใน

จังหวัดสกลนคร

          500.00 328 นายศุภวัฒน ศรีเชษฐา 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สกลนคร กรมปศุสัตว

090-3386597 1

144 สกลนคร เกษตรจังหวัด มะเขือเทศ

โรงงาน

ต.เตางอยจันทรเพ็ญ

 อ.เตางอย

        2,000.00 300 นายสําเนียง  กรมธรรมา

เกษตรอําเภอเตางอย       

กรมสงเสริมการเกษตร

042-761054 1

145 สตูล ประมงจังหวัด ปาลมน้ํามัน ม.5 ต.นิคมพัฒนา

 อ.มะนัง

    1,606.00          124 นายวิเชษฐ ปานทอง    

เกษตรอําเภอมะนัง          

กรมสงเสริมการเกษตร

074-723112-3  

086-9669985

1

146 สมุทรปราการ สหกรณจังหวัด ปลาและกุง ต.บางบอ  ต.เปร็ง 

ต.บานระกาศ       

ต.บางเพรียง        

อ.บางบอ

        1,771.00 51 ประมงจังหวัด 1

147 สมุทรปราการ สหกรณจังหวัด หอยแครง ต.นาเกลือ          

 อ.พระสมุทรเจดีย

          952.50 30 นางจุฑารัตน  ศิริสมบัติ

ประมงอําเภอพระสมุทรเจดีย

 กรมประมง

089-0995085 1

148 สมุทรสงคราม ประมงจังหวัด มะพราว ต.เหมืองใหม       

อ.อัมพวา

          495.00 44 นายกฤต  พึ่งจารุเลิศกุล 

รักษาการเกษตรอําเภออัมพ

วา กรมสงเสริมการเกษตร

1
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149 สมุทรสงคราม ประมงจังหวัด สมโอ ต.บางสะแก        

อ.บางคนที

          517.00 74 นางชุลี นิลยนารถ        

เกษตรอําเภอบางคนที      

กรมสงเสริมการเกษตร

1

150 สมุทรสงคราม ประมงจังหวัด สมโอ ต.บางนางลี่       

อ.อัมพวา

      300.00          137 นายกฤต  พึ่งจารุเลิศกุล 

รักษาการเกษตรอําเภออัมพ

วา กรมสงเสริมการเกษตร

034-715040  034-

715051

1

151 สมุทรสาคร ประมงจังหวัด ฝรั่ง ต.บางยาง           

อ.กระทุมแบน

          306.50 37 นายสุริยะ เปยมรอด    

เกษตรอําเภอกระทุมแบน   

กรมสงเสริมการเกษตร

034-471033 1

152 สมุทรสาคร ประมงจังหวัด มะพราวน้ําหอม ม.5 ต.บานแพว  

อ.บานแพว

                -         908.00            50 นายชาญศักดิ์ ขจรบุญ  

เกษตรอําเภอบานแพว      

กรมสงเสริมการเกษตร

034-811193-4  

034-836193

1

153 สระแกว ปศุสัตวจังหวัด มันสําปะหลัง ม.6,7,10,26     

ต.หนองหวา      

 อ.เขาฉกรรจ

    1,400.00 51 นายธีระศักดิ์ สิทธิชัย   

เกษตรอําเภอเขาฉกรรจ     

  กรมสงเสริมการเกษตร

037-425047-8  

089-9364454   

089-8311736

1

154 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ไกพื้นเมือง   

4965 ตัว

อ.แกงคอย                 -   100 นายธนจิตร ฮุนตระกูล

ผูอํานวยการศูนยวิจัย     

และพัฒนาการ  ปศุสัตวที่ 1

 กรมปศุสัตว

1

155 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาวโพดฝกสด ต.ธารเกษม         

อ.พระพุทธบาท

        1,260.00 63 เกษตรอําเภอพระพุทธบาท  

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

156 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด ขาวโพดเลี้ยง

สัตว

ต.แสลงพัน          

อ.วังมวง

        1,600.00 550 นายกิตตินันท คงเพชร  

เกษตรอําเภอวังมวง        

กรมสงเสริมการเกษตร

036-730132 1 เกษตร

สมัยใหม

157 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด โคนม น้ํานม

ดิบ25,501 ตัว

ม.18               

 ต.ลําพญากลาง  

อ.มวกเหล็ก

  12,128.00          859 นายจํานัล โคติวงศ     

สหกรณจังหวัดสระบุรี      

กรมสงเสริมสหกรณ

036-211942  036-

212544   081-

8108580

1

158 สระบุรี ปศุสัตวจังหวัด มันสําปะหลัง ต.หินซอน           

อ.แกงคอย

        1,134.00 55 เกษตรอําเภอแกงคอย       

 กรมสงเสริมการเกษตร

1

159 สุโขทัย ปศุสัตวจังหวัด มันสําปะหลัง ต.วังลึก              

อ.บานดานลานหอย

        1,018.00 56 นายสาธิต วิสุทธิพันธ    

เกษตรอําเภอบานดานลาน

หอย  กรมสงเสริมการเกษตร

081-7854043 1

160 สุโขทัย ปศุสัตวจังหวัด ออยโรงงาน ต.ปางิ้ว              

อ.ศรีสัชนาลัย

        1,500.00 52 นายสาธิต วิสุทธิพันธ    

เกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย  

กรมสงเสริมการเกษตร

1 เกษตร

สมัยใหม

161 สุราษฎรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

เงาะโรงเรียน ม. 1,3,4,6        

 ต.เพิ่มพูนทรัพย

อ.บานนาสาร

      983.33          115 นายทวีป อรรถพรพงษ 

เกษตรอําเภอนาสาร       

กรมสงเสริมการเกษตร

077-341110  093-

5741643  086-

5958192

1

162 สุราษฎรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณทาฉาง

 อ.ทาฉาง อ.วิภาวดี

      29,100.00 600 นายจารีต จั่วนาน           

ผอ.นิคมสหกรณทาฉาง     

กรมสงเสริมสหกรณ

077-292051    

0895871524

1

163 สุราษฎรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณพนม 

อ.พนม

      28,000.00 600 นายไพโรจน พิธีรัตนานนท

ผอ.นิคมสหกรณพนม       

กรมสงเสริมสหกรณ

077-399123      

081-3700962

1

164 สุราษฎรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณ     

กาญจนดิษฐ

      11,000.00 300 นายปรีชา หัสดีสวัสดิ์      

ผอ.นิคมสหกรณกาญจน

ดิษฐกรมสงเสริมสหกรณ

077-379025     

086-9539399

1

165 สุราษฎรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

พืชสมุนไพร เขตปฏิรูปที่ดิน      

 ต.ตนยวน อ .พนม

        1,250.00 170 นายนิรัตน จันทรสุวรรณ   

ผอ.กลุมยุทธศาสตรและการ

ปฏิรูปที่ดิน สํานักงาน      

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

077-284808     

089-8797308

1 เกษตร

สมัยใหม

166 สุรินทร เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

กระบือ ม.1-9 ต.ตาเบา     

อ.ปราสาท

                -   150 นายสําเร็จ  พูนสิรินาวิน    

ปศุสัตวอําเภอปราสาท       

 กรมปศุสัตว

1

167 อางทอง เกษตรจังหวัด มะมวง ต.มงคลธรรมนิมิต

 อ.สามโก

                -         565.00 56 นายถาวร แกวขาว      

เกษตรอําเภอสามโก        

กรมสงเสริมการเกษตร

035-620525-6   

035-697082  084-

6654564  081-

7361257

1

168 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ออย อ.เสนางนิคม         3,045.00 117 คุณไพฑูรย ประภาถะโร 

กลุมมิตรผล รวมกับเกษตร

อําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

169 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ออย ต.หัวตะพาน         2,359.00 258 คุณไพฑูรย ประภาถะโร 

กลุมมิตรผล รวมกับเกษตร

อําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

170 อํานาจเจริญ ปศุสัตวจังหวัด ออย อ.เมือง         2,356.00 159 คุณไพฑูรย ประภาถะโร 

กลุมมิตรผล รวมกับเกษตร

อําเภอ

1 เกษตร

สมัยใหม

171 อุดรธานี เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ออยโรงงาน ต.หายโศก           

 ต.โนนทอ          

 อ.บานผือ

        3,000.00 250 น.ส.ณัฐฐาพร ตาราช       

ผูจัดการสหกรณการเกษตร  

 เพื่อการตลาดลูกคา ธ .ก.ส.

 อุดรธานี จํากัด              

 กรมสงเสริมสหกรณ

081-7179299 1
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172 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด ปลาแรด 

120,000 ตัว

ลุมแมน้ําสะแกรัง 

ครอบคลุม 4 ตําบล 

ไดแก ต .ทาซุง      

ต.น้ําซึม ต.อุทัยใหม

 ต.สะแกกรัง         

 อ.เมืองอุทัยธานี

        5,000.00 100 นายจิรัฎฐ พงษบุตร    

ประมงอําเภอเมืองอุทัยธานี 

กรมประมง

081-9307769 1

173 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด โคเนื้อ ถั่ว

เหลือง 360 ตัว

ม.4 ต.ทุงนางาม 

อ.ลานสัก

                -         300.00            62 นายนรสีห  สุดวิสัย       

ผูจัดการสหกรณนิคมทับ

เสลา กรมสงเสริมสหกรณ

056-5207334   

081-7276528

1

174 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด มันสําปะหลัง ต.ปาออ อ .ลานสัก  

(พื้นที่ปฎิรูปที่ดิน)

        5,000.00 300 นายเกรียงศักดิ์ ภูเกตุ       

ผูอํานวยการกลุม

ยุทธศาสตรและการปฏิรูป

ที่ดิน             สํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

081-7400583 1

175 อุทัยธานี สหกรณจังหวัด หมอนไหม ต.ระบํา อ.ลานสัก           200.00 50 ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระ

เกียรติ

1
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