
ช่ือ - สกุล
ผู้ประสาน

ด้านพืช :
อ.เมอืง การผลิตหน่อไม้ฝร่ัง,จุดรวบรวมผลผลิต นายงาม  เจ็กพนัธ์ุ ม.9 ต.บา้นยาง อ.เมือง 085-1946992

การผลิตมะขามครบวงจร นายชุมพล  วิรัชจรัลวงศ์ 49 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง 081-2971250
การจัดการแปลงไร่นาสวนผสม นายสุกิจ  สุวรรณ 98 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.เมือง 089-1814991
การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ นายชาญธนิต  อัครโชติคุณ 1 ม.17 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง 081-3786446
การปลูกหน่อไม้ฝร่ัง การคัดเกรดหน่อไม้ฝร่ัง นายปาน  ทุมะลิ 159 ม.7 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง 034-291176
การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ (Smart  Farmer) นายเฉลิมชัย  ศุภเอม 150 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง 081-7446572
การท าสวนผักเพือ่การส่งออก (Smart  Farmer) นางนงค์นุช  อามรณ์พศิาล 56 ม.1 ต.หนองปากโลง อ.เมือง 034-252753

อ.ก าแพงแสน การบริหารจัดการระบบการตลาดข้าวโพดฝักอ่อน นายประภาส  มหาดเล็ก 21/1  ม.23 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน  081-1965865
การปลูกข้าวปลอดสารพษิ นายวณีชกรณ์  ศรีหร่ังไพโรจน์ ม.3 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน 086-1612452
การผลิตพชืผักปลอดภัย (ผักตามฤดูกาล) นายประดับ  ประทุมแก้ว 77 ม.1 ต.วังน้ าเขียว  อ.ก าแพงแสน 081-9862812
การปลูกอ้อยน้ าตม (Smart  Farmer) นายจิรศักด์ิ  สิทธิอนุกุล 12 ม.8 ต.หว้ยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน 081-9441575
การท านาแบบลดต้นทุนและโรคแมลง นายทวน  หว้ยหมอนทอง 74 ม.3 ต.หว้ยขวาง อ.ก าแพงแสน 034-351312
(Smart  Farmer)
สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิด นายสุวรรณ หรัิญวรวุฒิกุล ม.11 ต.หนองกระทุ่ม อ.ก าแพงแสน 081-7511747

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
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เรื่อง/ประเด็น ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ข้อมลู



ช่ือ - สกุล
ผู้ประสาน

สวนกล้วยไม้ปิน่สุวรรณบตุร นายจิรายุส ปิน่สุวรรณบตุร ม.2 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน 081-8511743
อ.ดอนตูม ผักปลอดภัยจากสารพษิ/หน่อไม้ฝร่ังเพือ่การส่งออก นางสมจิตร  ไพรสีม่วง 6 ม.1 ต.หว้ยพระ อ.ดอนตูม 081-7572502

หน่อไม้ฝร่ัง ชะลอ  วันดี 29 ม.4 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม 034-208541
ผักอินทรีย์ (Smart  Farmer) นางจ าป ี เล็กมาบแค 70/1 ม.1 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 081-3645146
ข้าวหอมนิล ข้าวอินทรีย์ นายวิมล  พุม่พลู 121/1 ม. 11 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 080-0502513
ข้าว นายพงษช์ัย  แจ้งธรรมมา ม.2 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม 087-1560269

อ.นครชัยศรี สวนกล้วยไม้คุณภาพ นายสุเทพ จันทร์รังษฉีาย ม. 6 ต.สัมปทวน  อ.นครชัยศรี 087-1608819
ท านาแบบลดต้นทุน และวิธีปอ้งกันก าจัดแมลง นายสกล  ญาติบรรทุง 58/1 ม.1 ต.แหลงบวั อ.นครชัยศรี 034-331862
(Smart  Farmer)
ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน นายไพโรจน์ สนสาขา ม. 6 ต.แหลมบวั อ.นครชัยศรี 089-8074391
แปลงเรียนรู้ข้าวอินทรีย์ นายณรงค์ กล่ินถือศีล ม. 8 ต.แหลมบวั อ.นครชัยศรี 093-6596078
กลุ่มเพาะจ าหน่ายพนัธ์ุไม้ นายบรรเทิง รัตนศรี ม.5 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี 089-8984617

อ.บางเลน การผลิตพชืปลอดภัย (มะเขือเทศ) นายประยงค์ วงษส์กุล ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน 086-1601393
การผลิตพชืผักปลอดภัย นายสุพช ศรีค าหู้ ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน 084-6772991
การผลิตพชืสมุนไพร นายประยงค์ บญุชอบ ม.8 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 085-9771855
การปลูกข้าวไรท์เบอรร่ี นายสมบติั เล็บครุฑ ม.10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 087-5320849

อ.สามพราน การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ นายสมศักด์ิ  ปานเจริญ 8/7ม. 4 ต.บางช้าง อ.สามพราน 081-9411707
การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ นายมนตรี  เอี่ยมส าอาง 30 ม. 3 ต.สามพราน อ.สามพราน 085-3299327
การท าสวนส้มโอ นายทิม  ไทยทวี 41/2 ม. 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน 081-8578590
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ช่ือ - สกุล
ผู้ประสาน

การผลิตพชืปลอดภัย นายสุชิน  มาลัยทอง 20/2 ม. 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน 087-4069293
การท าสวนฝร่ัง นายสาโรจน์  กุลครอง 9/2 ม. 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 087-2073240
ล่องเรือชมสวนคลองจินดา(ฝร่ัง ชมพู ่มะเฟอืง) นายปราโมทย์ แก้วไทรดวง ม.6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน 089-9647845
การปลูกเล้ียงกล้วยไม้เพือ่การส่งออก นายมาโนช สุขสกุลวัฒน์ 18 ม.9 ต.สามพราน อ.สามพราน 085-3299327
การปลูกมะพร้าวน้ าหอม นางสนม สุขสกุลวัฒน์ 300/91 ม. 8 ต.สามพราน อ.สามพราน 085-5017890
การผลิตล าไยนอกฤดู นายดุสิต จรดล 17 ม. 14 ต.คลองจินดา อ.สามพราน 081-7784779

อ.พุทธมณฑล การผลิตพชืผักปลอดภัย นางล าพงึ ศรีสาหร่าย 140/14 ม.5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 086-7610141
การผลิตพชืผักปลอดภัย นายสังเวียง เที่ยงสมพงษ์การผลิต 41/5 ม.1 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล 087-4145110
 นาบวัฉัตรขาวตัดดอก นางสาวประไพ สวัสด์ิโต ม. 3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พทุธมณฑล 034-297091
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นางสมทรง ม่วงพารา 40 ม. 1 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล 086-8339003
การปลูกมะนาว แปรรูป:น้ ามะนาว นายธงชัยพฒัน์ ดีสวัสด์ิ 26 ม.4 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล 083-0728258

สถาบันเกษตรกร :
อ.เมอืง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลสนามจันทร์ นายสะอาด  จึงสมานญาติ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 034-218367

 (ผลิตผักอบแหง้)
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตผักไร้ดินบา้นไร่ถั่ว น.ส.สุวรรณ  มังน้อย 54 ม.7 ต.บางแขม อ.เมือง 081-9423265
 (ปลูกพชืผักไฮโดรโปนิกส์)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงปลากัดสี/ปลาสวยงาม นายสมชาย  ท ากินรวย 160/1 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง 034-285497
วิสาหกิจชุมชนวังตะกูพฒันาการเกษตร(ปุย๋อินทรีย์) นายสงคราม  เสือกิ่น อบต. ม.4 ต.วังตะกู อ.เมือง 081-0120079
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วิสาหกิจชุมชนวังตะกู (ขนมจีบ) นางกมลพร  ไพบลูย์ อบต. ม.4 ต.วังตะกู อ.เมือง 094-4037879
วิสาหกิจชุมชน (น้ าส้มควันไม้ ปุย๋อินทรีย์) นายวันชัย  ชิ้นฮะง้อ 35 ม7 ต.วังตะกู อ.เมือง 087-4119154
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบา้นสะแกราย น.ส.โน  ปิน่ทอง 1/1 ม.9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง 034-388230
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะวังไทร นายอภิชาต จาคคล้าย โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ต.ถนนขาด 085-4291784

อ.ก าแพงแสน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งขวาง (ผลิตภัณฑ์จากฟกั นายวรพล  เจนคจบ 127 ม.6  ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน  089-9181604
ข้าว)
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดอนทอง(ผ้าทอไหมประดิษฐ์) นางสังวล  ทองยอดเกร่ือง 19 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน 081-9862812
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสายใยรักฯบา้นสระ นางกนกรัตน์  สระประจง 2 ม.2 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน 034-383152
(ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ไม้แขวนเส้ือ น้ าหมัก)
วิสาหกิจชุมชนสระพฒันา (แปรรูปผลิตภัณฑ์เหด็) นายธนัส  รัตนแสงศรี 107 ม.9 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน 081-9238997
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งขวาง ผลิตน้ าพริกต่างๆ นางสุดใจ เปีย่มคล้า ม.6 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน 089-4113773
วสช.คนรักชวนชม อ.ก าแพงแสน นายสมคิด  ขุนพทิักษ์ 24 ม.4 ต.หว้ยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน 081-9383548
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากถั่วดาวอินคา นายวัลชัย เอื้อเฟือ้ 96 ม.1 ต.หว้ยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน 084-8123743
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารต าบล นางกมลวัน จันทร์พยอม 107 ม.9 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน 089-6994624
สระพฒันา
วิสาหกิจชุมชนเพาะเหด็อินทรีย์ก าแพงแสน นายชลวิทย์ ชินฐิติโรจน์ 52 ม.5 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน 081-8133167
(พงศ์มาสฟาร์ม)
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วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.ก าแพงแสน นายพนม อุณะเสน 53 ม.12 ต.ก าแพงแสน 086-5030421
อ.ดอนตูม วสช.แปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลหว้ยพระ นางสาวสุพามาตร์  สุริยาวงษ์ 1 ม.4 ต.หว้ยพระ อ.ดอนตูม 086-1285000

วสช.บา้นฝ่ังคลองเพือ่นพึง่พา นางจ าป ีเล็กมาบแค 70/1 ม.1 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 081-3645146
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นฝ่ังคลอง (ปลานิลแดด- นางดาวรรณ์  บญุสม 70/1 ม.1 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 081-3645146
เดียว ยาหม่อง)
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเรืองศิริ (น้ านมข้าวโพด นางปตินันท์ บญุเรืองยศศิริ 30 ม.8 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 089-4111479
น้ าส ารอง)
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดกงลาด ยุวเกษตรกรวัดกงลาด 67/1 ม.5 ต.หว้ยด้วน อ.ดอนตูม 086-1669253
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหลวงพฒันา (น้ าพริก) นางบญุเรียม วิเชียรณรัตน์ 132 ม. 4 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 090-7879030
วสช.น้ าพนุ้ าล้น หนิหมุนมงคล ตะกร้าสาน ขนมอบ นส.กวิตา คงวุฒิกรวรา 55/1 ม.8 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม 083-0920677

อ.นครชัยศรี วสช.แหลมบวัพฒันา (การแปรรูปกล้วย) นายเชาวลิต    ชินประยูร ต.แหลมบวั  อ.นครชัยศรี 086-7691754
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลวัดแค นางสาวบ าเพญ็ พรวรรณศิริเวช อบต.วัดแค 084-6773718
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิค นายฐิติพงษ ์ปิน้จ้อย 17 ม.4  ต.เพนียด อ.นครชัยศรี 087-0453072

อ.บางเลน กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสถาพรวิทยา นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว ม.11 ต.ล าพญา อ.บางเลน 081-9448133
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงึลาดสวาย (การผลิตขนม นางศิริวัลย์ หมึงประเสริฐ ม.10 ต.บางภาษ ีอ.บางเลน 081-8020814
เปีย๊ะ/ขนมโมจ)ิ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสายใยรักฯคลองบางไทร นางกานดา  สระทองแยง ม.6 ต.ไทรงาม อ.บางเลน 086-1758716
(การผลิตเคร่ืองจักสานจากผักตบชวา)
วสช.ต าบลดอนตูม(มะเขือเทศอบแหง้) นายประยงค์ วงษส์กุล ม.5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน 086-1601393
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การผลิตผัก/มะเขื่อเทศราชินี นายโชคชัย เลิศล้ าพทิักษ์ 29 ม.4 ต.บางหลวง อ. บางเลน 081-1952509

อ.สามพราน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตลาดจินดา (การแปรรูป นางอุบลศรี  โพธิสาร 12 ม.7 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน 081-9306548
น้ าพริกแกง ขนมไทย)
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบางม่วง (ท าฝร่ังแช่บว๊ย นางสุนันท์ ใช้เจริญ ม.8 ต.บางช้าง อ.สามพราน 034-295309
น้ าฝร่ัง)
กล้วยแปรรูป นางวันดี ไพรรักษบ์ญุ 88/1 หมู่ 4 ต.คลองใหม่ 087-4002667
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตชุมชน "เกาะลัดอีแท่น" นายลือยศ บรรพกาญน์ 30/14 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง 081-8397411

อ.พุทธมณฑล กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมหาสวัสด์ิ (การแปรรูปข้าวตัง นางปราณี สวัสด์ิแดง 58 ม.3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พทุธมณฑล 085-1892872
ไข่เค็ม กล้วยตาก)
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรวัดสุวรรณ (การแปรรูปผลไม้ น.ส.จงดี เศรษฐอ านวย 97/1 ม.1 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 089-0571432
ขนมไทย กล้วยหอมทองทอดกรอบ)

ศูนย์ข้าวชุมชน :
อ.เมอืง ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นยาง นายวัฒนา ใจซ่ือ 49 ม.4 ต.บา้นยาง 083-139-2149
อ.ก าแพงแสน การบริหารจัดการระบบการปลูกข้าว นายสมชาย  จินดารัตน์ 107/2 ม.19 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน  080-6507252 

081-8588454
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลวังน้ าเขียว นายประดับ ประทุมแก้ว 77 ม.1 ต.วังน้ าเขียว 085-7028517

ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสระส่ีมุม นายสุรเดช คัมภีร์ ม.10 ต.หว้ยขวาง 087-0020266
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ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหว้ยขวาง นายอรุณรุ่ง สรณะพงษ์ 21 ม. 8 ต.สระส่ีมุม 086-7548896
อ.ดอนตูม ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหว้ยพระ ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายเฉย  ศรีพลูพนัธ์ 124 ม. 1 ต.หว้ยพระ อ.ดอนตูม 087-4099135

ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหว้ยด้วน ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายพนม  นาคโสมกุล 120 ม. 2 ต.หว้ยด้วน อ.ดอนตูม 081-7585051
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นหลวง ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายสุรินทร์  วิเชียรณรัตน์ 132 ม. 4 ต.บา้นหลวง อ.ดอนตูม 089-0270945
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดอนพทุรา ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายวิมล  ล่ิวเวหา 121 ม.9 ต.ดอนพทุรา อ.ดอนตูม 086-5868615
ศูนย์ข้าวชุมชนหวัถนน ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นางสาวสาลินี  เต๊ียะตาช้าง 23 ม. 8 ต.ดอนพทุรา อ.ดอนตูม 087-1266821
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสามง่าม ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายวิมล  พุม่พลู ม. 11 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 080-0502513
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลล าเหย ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายน่วม  พรมเขียน ม. 15 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม 084-5283373

อ.นครชัยศรี การจัดการศัตรูพชืด้วยชีววิธี นายณรงค์    กล่ินถือศิล ต.แหลมบวั  อ.นครชัยศรี 093-6596078
อ.บางเลน การผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวพนัธ์ุดี นางอ าพนั  ล้ิมสกุล ม. 19 ต.บางหลวง อ.บางเลน 087-5320849

การท านาด า/การผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายไพรัช  เส็งเจริญ ม. 9 ต.หนิมูล อ.บางเลน 081-9236282
การท านาด า/การผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว นายธวัช  ไทรชมภู ม. 10 ต.บางไทรปา่ อ.บางเลน 085-1842766

การปลูกข้าวไรท์เบอร์ร่ี นายสมบติั  เล็บครุฑ ม. 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 087-5320849
ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน/
เทคนิคต่างๆ :
อ.เมอืง การเล้ียงปลาสวยงาม,เล้ียงไก่ไข,่เพาะลูกน้ า นายจรินทร์  อยู่ญาติมาก 140/3 ม.7 ต.สามควายเผือก อ.เมือง 081-9413218

ท านา (เกษตรผสมผสาน)
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การเล้ียงวัวพนัธ์ุก าแพงแสน,การท านาข้าว นายภานุวัฒน์  กัลยาพเิชษฐ์ 49/6 ม.2 ต.ตาก้อง อ.เมือง 081-6584284
การท าเศรษฐกิจพอเพยีง นางสุนีย์  นิโกรธา 42/1 ม.5 ต.สวนปา่น อ.เมือง 081-9427466
การท าเศรษฐกิจพอเพยีง นายประหยัด  พทุธโคตร 158 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง 087-1526211

อ.ก าแพงแสน เกษตรทฤษฏีใหม่ , เศรษฐกิจพอเพยีง นายสุธรรม  จันทร์อ่อน 54 ม.10  ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน  081-3845352
(Smart  Farmer)
การเพาะเหด็ นายชัยวัฒน์  ชินชงจู ม.5 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน  081-8133167
การท าน้ าหมักชีวภาพ นายเวิณ  พทุฏิ ม.3 ต.รางพกิุล อ.ก าแพงแสน  081-0983757
การท าน้ าหมักชีวภาพ นายเท้ง  ตรีธัญญา ม.4 ต.ทุ่งกระพงัโหม อ.ก าแพงแสน 083-7242688
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง , ศูนย์เรียนรู้การออม นายพสิษฐ  เจริญผล 33 ม.7  ต.หว้ยขวาง  อ.ก าแพงแสน  086-8462687
ทรัพย์เพือ่การผลิต , ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
คุณค่าภูมิปญัญา : สมุนไพรไทย (ฟา้ทลายโจร นายประจักร สระทองอุ่น 77 ม.6 ต.สระพฒันา อ.ก าแพงแสน 086-1648958
ขมิ้นอ้อย ว่านชักมดลูก ไพล)
ผักพืน้บา้นสารพดัประโยชน์ : ฝักข้าว (อาหาร นายศุภกิจ ตันวิบลูย์ศักด์ิ 104 ม.1 ต. ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน 086-0752384
และยาต้านมะเร็งชะลอความแก่ อื่นๆมากมาย)
การลดต้นทุนการผลิต นส.อารมณ์ อุยเกตุ 178 ม.1 ต.ทุ่งขวาง 086-0042263
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลสินค้าเกษตร นส.อารมย์ อุยเกตุ ม.1 ต.ทุ่งขวาง 086-0042263

อ.ดอนตูม น้ าหมักชีวภาพ นายธนวิน อุณหพงศา 5 ม.5 ต.ดอนพทุรา อ.ดอนตูม 089-0398503
081-4349468

ข้อมลู เรื่อง/ประเด็น ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

 - 9 -



ช่ือ - สกุล
ผู้ประสาน

ปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ นายบญุเรือง  ปาแสนกุล ม.6 ต.หว้ยด้วน อ.ดอนตูม 034-202188
อ.นครชัยศรี ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลสินค้าเกษตร นายนรงค์ กล่ินถือศีล ม.2 ต.แหลมบวั 093-6596078
อ.บางเลน การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา บวิเวอร์เรีย นางสาวศิริพร ล้ิมสกุล ม. 19 ต.บางหลวง อ.บางเลน 087-5320849

การผลิตปุย๋ชีวภาพ การท านาไม่เผาตอซัง นายสมบติั เล็บครุฑ ม. 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 087-5320849
พชืส่งออกจากภูมิปญัญา : สมุนไพร (บวับก นางพลอย เนตรหลับ 38/1 ม.8 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 089-9116171
แขยง กะเพรา โหรพา ผักแพว)
ศูนย์สาธิตเศษฐกิจพอเพยีง คุณสมเกียรติ สุนทรอ าไพ ม.4 ต.บางระก า อ. บางเลน 085-2105969
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลสินค้าเกษตร นายไพรัช เส็งเจริญ หมู่ที่ 9 ต าบลหนิมูล 081-9236282
การเล้ียงปลาสวยงาม นายสมหมาย แขวงสวัสด์ิ ม.21 ต.บางหลวง อ. บางเลน 081-9418312

อ.สามพราน การผลิตปุย๋หมักชีวภาพ นางประหยัด  ปานเจริญ 37/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน 081-3038556
การผลิตข้าวอินทรีย์ นายประกิต  สุนประชา 30/14 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 089-4411414
การแปรรูปฝร่ังสด น.ส.จุฑาลักษณ์ กล่ินถนอม 78/3 หมู่ 5 ต.คลองใหม่ 081-7637140
การผลิตน้ าฝร่ังสด นางบญุนภา ศิริพนัธ์ 8/3 หมู่ 5 ต.คลองใหม่ 081-5872977

อ.พุทธมณฑล สานตะกร้าจากใบมะพร้าว นางวรรณา ค าคม 50 ม. 3 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พทุธมณฑล 089-0470362
ผลิตเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากลูกยอ นางวันเพญ็ จรสัมฤทธ์ิ 140 ม.1 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 086-7918131
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง นายโดม ฆ้อนเที่ยงธรรม 80 ม. 4 ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล 087-4121628
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ศูนย์บรกิารและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจ าต าบล
(ศบกต.)
อ.เมอืง ศบกต.บา้นยาง นายวัฒนา ใจซ่ือ 49 ม.4 ต.บา้นยาง อ.เมือง 083-139-2149
อ.ก าแพงแสน ศบกต.ทุ่งขวาง นายสมคิด เปีย่มคล้า ม.6 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน 081-8806511

ศบกต.กระตีบ นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร ม.3 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน 081-3780745
ศบกต.หว้ยม้วง นายสุทธิพงษ ์ดอนนุ่นไพร อบต.หว้ยม่วง ม.3 ต.หว้ยม่วง 089-5217041

อ.บางเลน ศบกต.หนิมูล นายยงยุทธ์ิ ทองมุณี อบต.หนิมูล ม.6 ต.หนิมูล 083-8029978
อ.สามพราน ศบกต. ไร่ขิง น.ส.กิตติรัตน์ ไทยทวี เทศบาลเมืองไร่ขิง หมู่ 2 ต.ไร่ขิง 084-9184505

YYYYYYYYYYYYYYY
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