
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัดนครปฐม
นายปญญา     สรอยทอง           ประธาน
นายประเสริฐ  มากประเสริฐ       รองประธาน
นายพรภิรมย   ออนสัมพันธ        กรรมการ
นายมานะ  มะลิขาว                 กรรมการ
นายสุธรรม  จันทรออน             กรรมการ
นายประสาน  การะเวก             กรรรมการ
นายสุทัศน  สามสีเนียม             กรรมการและเลขานุการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษา
เกษตรจังหวัดนครปฐม              กรรมการท่ีปรึกษา
นายสมพงษ  ไพรสีมวง             กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดร. บุญรอด  ทองดอนพุม          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการอาสาสมัครอําเภอกําแพงแสน
นายสุธรรม  จันทรออน          ประธาน
นายถวิล  วงศคงคํา              รองประธาน
นางสาวปราณี  เลาเปยม         เหรัญญิก
นายสุภาพ  สรงพรมทิพย        ประชาสัมพันธ
นายสุรเดช  คัมภีร                กรรมการ
นายเดิม  ทองจันอับ              กรรมการ
นายสําอางค  แดงดอนไพร       กรรมการ
นายสมบูรณ  สาเพ่ิมทรัพย       กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์  เดชปอง         กรรมการ
นางสุลักษณ  ขันทอง             กรรมการ
นางสาววันนา  คันซอย           กรรมการ
นายวินัย  เนียมพันธุ              กรรมการ
นายสายันต  สระทองแฝง        กรรมการ
นายพรเทพ  จอยรอย            กรรมการ
นายอรุณรุง  สระนพงษ          เลขานุการ
ดร. บุญรอด  ทองดอนพุม        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายประดับ  ประทุมแกว         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกษตรอําเภอกําแพงแสน         กรรมการท่ีปรึกษา
ปศุสัตวอําเภอกําแพงแสน        กรรมการท่ีปรึกษา



คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอสามพราน
นายประสาน  การะเวก            ประธาน
นายบรรเทิง  คุมเจริญ             รองประธาน
นายไพโรจน  เอ่ียมมี               เลขานุการ
นายลําพูน  บัวประยูร             กรรมการ
นายพนม  แยมเดช                กรรมการ
นายบุญเชิด  ภูทอง                กรรมการ
นายวิทยา  กิจเจริญ               กรรมการ
นายสมศักดิ์  คุมถนอม             กรรมการ
นายมนตรี  การะเวก               กรรมการ
นายบุญสม  จรดล                 กรรมการ
นายนิคม  ลิ้มสงวน                กรรมการ
นายเลียด  พันตาวงษ              กรรมการ
นายเพียร  สังขปรีดา              กรรมการ
นายถิรวัสส  อตมวิริยะกรณ       กรรมการ
นายวันชัย  หลงสมบุญ            กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายสถิตย  งามสงา               กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกษตรอําเภอสามพราน           กรรมการท่ีปรึกษา
ประมงอําเภอสามพราน           กรรมการท่ีปรึกษา

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอนครชัยศรี
นายปญญา  สรอยทอง              ประธาน
นายสมบูรณ  กานตเดชารักษ       รองประธาน
นายกัมพล  สุจิตรจูล                กรรมการ
นายศิลปชัย  พรหมมิ                กรรมการ
นายบุญลักษณ  งิ้วทอง              กรรมการ
นายบรรเทิง  รัตนศรี                กรรมการ
นายเดือน  ดวงสรอยทอง           กรรมการ
นายชํานาญ  ศรีทองคํา             กรรมการ
น.ส.สินเสริม  ปนเวหา              กรรมการ
น.ส.ปราณี  ปนตบแตง             กรรมการ
นายสมจิตต  อชิโน                 กรรมการ



นายประสงค  นิยมพงษ            กรรมการ
นายสมัคร  ใจรมเย็น              กรรมการ
นายลือชัย  จําปาขาว             กรรมการ
นายวัฒนา  คลี่สุวรรณ            กรรมการ
นายบุญเชิด  คงประจักษ         กรรมการ
นายพิทักษ  ประทุมทอง          กรรมการ
นายประเทือง  นาคสูสุข          กรรมการ
นายสุชิน  รัตนสิทธิ์               กรรมการ
นายพร  แจมนิยม                กรรมการ
นายชัยชาญ  เข็มทอง            กรรมการ
นางมะลิ  ลาภละมูล              กรรมการ
นายสมศักดิ์  เนียมแสง           กรรมการ
นายบุญมี  สุขสถาพรเลิศ        กรรมการ
นายทองใบ  คงทับทิม           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายสกล  ญาติบรรทุง           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกษตรอําเภอนครชัยศรี          กรรมการท่ีปรึกษา
ปศุสัตวอําเภอนครชัยศรี         กรรมการท่ีปรึกษา

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม
นายมานะ  มะลิขาว              ประธาน
นายมิน  หุนเอ่ียม                 รองประธาน
นายพจน  อาจจีน                เลขานุการ
นายสมทรง  มวงไหม             กรรมการ
พ.ต. บุญสง  เอียมวิจิตร          กรรมการ
นายประเสริฐ  ธัญญากุลวงค     กรรมการ
นายทะนง  แซเตียว               กรรมการ
นายชากรี  ดีไข                    กรรมการ
นายนิมิต  เชาวนสกุล             กรรมการ
นายณรงเดช  มงคลรัตนาสิทธิ์    กรรมการ
นายประทวน  เข็มนอย           กรรมการ
นายอํานาจ  หอมมาก            กรรมการ
นายสมมาศ  โสนุช               กรรมการ
นายกิตติ  อํานวยทรัพย         กรรมการ



นายชาตรี  ยิ้มสะอาด            กรรมการ
นายพัตรธิพงษ  อวยชัย          กรรมการ
นายสงคราม  เสือกลิ่น           กรรมการ
นายมานพ  สวัสดิ์นํา             กรรมการ
นายปลื้ม  มีนาลุม                กรรมการ
นายบุญธรรม  เสือคํา            กรรมการ
นางพิชญา  อินทรชาติ           กรรมการ
นางบุญปลูก  จันทรศรี          กรรมการ
นางสุนีย  นิโกรธา               กรรมการผูทรงวุฒิ
นายจรินทร  อยูญาติมาก       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประมงอําเภอเมืองนครปฐม      กรรมการท่ีปรึกษา
เกษตรอําเภอเมืองนครปฐม      กรรมการท่ีปรึกษา

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอบางเลน
นายประเสริฐ  มากประเสริฐ           ประธาน
นายสุวรรณ  จงอักษร                  รองประธาน
น.ส.เกศจันทร  วงศวาร                 กรรมการ
นายทักษิณ  แววแกว                   กรรมการ
นายทองหลอ  ปราบใหญ               กรรมการ
นายมานะ  ชื่นชมนอย                  กรรมการ
นายประลอง  ภิรมยอยู                 กรรมการ
นายอําพล  เอ่ียมขจร                   กรรมการ
นายบุญเสริม  สุขสมกิจ                กรรมการ
นายนิ่ม  ทับทิม                         กรรมการ
นางอาภัสสร  พวงสมจิตร              กรรมการ
นายจง  นิ่มประยูร                     กรรมการ
นางนกนอย  ศรีนวลมาก              กรรมการ
นายประดิษฐ  เมขพันธ                กรรมการ
นายสมศักดิ์  รอดเริงรื่น               กรรมการ
นายพยนต  ไซพันธแกว               กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายประยงศ  วงษสกุล                กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกษตรอําเภอบางเลน                  กรรมการท่ีปรึกษา
ประมงอําเภอบางเลน                  กรรมการท่ีปรึกษา



คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอพุทธมณฑล
นายพรภิรมย  ออนสัมพันธ       ประธาน
นายเฉลียว  คําพญา              รองประธาน
นางอาภรณ  ชอยประเสริฐ       เลขานุการ
นายสมชาย  ศรแกนแกว         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายบุญธรรม  แกนลออ          กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายแสวง  อาระมาตร            กรรมการท่ีปรึกษา

     นางสาวทองคํา  สุตาชาติ         กรรมการท่ีปรึกษา

คณะกรรมการอาสาสมัครอําเภอดอนตูม
นายสุทัศน  สามสีเนียม         ประธาน
นายมงคล  ทวีพรอนันตชัย     รองประธาน
นายชาติ  พาคํา                 กรรมการ
นายวิระชัย  สุขแจม            กรรมการ
นายปรีชา  ใจพันธ              กรรมการ
นายธนวิน  อุณหพงศา          กรรมการ
นายสุรินทร  วิเชียรณรัตน      กรรมการ
นายตี๋  แซจึง                    กรรมการ
นายบุญโชติ  สามสาหราย     กรรมการ
นายวิมล  พุมพูล               กรรมการ
นายปรุง  ตรีมาลา             กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายสมพงษ  ไพรสีมวง         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เกษตรอําเภอดอนตูม           กรรมการปรึกษา
ปศุสัตวอําเภอดอนตูม          กรรมการท่ีปรึกษา


