รายชื่อเกษตรกรผู้ประสานการจาหน่ายพืชอาหารสัตว์ 2564
หน่วยงาน
ศมอ.

พันธุ์พืชอาหารสัตว์
หญ้าสกุลเนเปียร์

ชื่อ-สกุล ผู้แทนเกษตรกร

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัด

นางสาวเสาวลักษณ์ ธิกา

083-147-8198

ขอนแก่น

นายชาลี พิมพ์ชายน้อย

081-574-7888

ขอนแก่น

นายไชยวัฒน์ พัฒนกูล

089-944-6131

ขอนแก่น

นายทองแดง โห้หนู

090-338-8818

ขอนแก่น

นายทัย สีพาชัย

089-621-9836

ขอนแก่น

นางสุภาพร คาอ้อ

083-667-3877

ขอนแก่น

กระถินสับแห้ง

นายคาพอง ทบบุญ

094-365-6188

ขอนแก่น

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายวันชัย บุญชู

089-040-2622

ชัยนาท

หญ้าแพงโกลา

นายอานาจ ช้างน้อย

081-284-3762

ชัยนาท

นายสมเจตน์ ใจแผ้ว

087-308-6387

ชัยนาท

นางบุญนา บุญเกิด

095-773-9533

ชัยนาท

นายเสนาะ กล่อมเอี่ยม

081-953-0648

ชัยนาท

นายจิรายุ เส็งพานิช

092-145-9330

ชัยนาท

นายสาราญ งามขา

086-531-7026

สระบุรี

นายสมศักดิ์ สุขแก้ว

085-422-0812

สระบุรี

นายพิยสรร สุริยะอาภา

081-984-2312

ปทุมธานี

นางอารี พ่วงประเสริฐ

087-117-6242

สิงห์บุรี

นายสมยศ บุญสันต์

089-900-3530

สิงห์บุรี

ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

นางสุริยา เลิศสรานนท์

093-321-4591

ลพบุรี

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

นายโสภา จิ่มสมาน

081-0004996

สระแก้ว

นายดาวรุ่ง น้อยตั้ง

081-983-3566

สระแก้ว

นายสิทฐิชาติ ศรีงาม

093-873-1756

สระแก้ว

นางวรรณิภา หันทยุง

084-5637751

สระแก้ว

หญ้าแพงโกลา

เขต 1

ศวอ.ชัยนาท

เขต 2
ศวอ.สระแก้ว

เขต 3
ศวอ.นครราชสีมา

หญ้าสกุลเนเปียร์
หญ้าแพงโกลา
ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

นางสมาน นารีสา

080-728-2560

นครราชสีมา

นายก้าน ชามขุนทด

081-600-6606

นครราชสีมา

นางสมควร ดอนนอก

098-609-4756

นครราชสีมา

นายบุญช่วย เชือดกิ่ง

087-2556823

นครราชสีมา

นางละมัย พลพิมาย

087-2413956

นครราชสีมา

นายพัลลภ ระย้า

084-8353144

นครราชสีมา

ศวอ.ยโสธร

ศวอ.อานาจเจริญ

นายวีระพล เครือโพธิ์

098-1952587

นครราชสีมา

นายวิรัตน์ มีศิริ

083-741-0204

ยโสธร

นายประสาท เพิ่มพูน

088-693-2267

ยโสธร

นายสิทธิชัย ศรีอินทร์

087-430-7034

ศรีสะเกษ

นางศศิธร สงวนแก้ว

062-934-2971

ศรีสะเกษ

หญ้าแพงโกลา

นางนารี เกษตรสิงห์

099-882-0214

ยโสธร

หญ้าสกุลเนเปียร์

นางทิพย์สุดา ทองคา

099-030-0217

ศรีสะเกษ

นางสนิท เทียนชัย

083-367-9582

ศรีสะเกษ

บริษัทอุบลพลังงาน

045-252-777

อุบลราชธานี

นายชัยพร ใจสุข

095-618-0847

อุบลราชธานี

นายมนัส บรรพตาธิ์

088-127-8183

อุบลราชธานี

นางสุวรรณี โพธิ์ดี

096-681-3969

อุบลราชธานี

นางหนูภาพ เนตรวงศ์

083-746-3506

อานาจเจริญ

นางสาวสุกันยา อยู่สุข

080-1507144

อุบลราชธานี

นายชัยพร ใจสุข

095-618-0847

อุบลราชธานี

นายสุพลี จรรยาเวช

094-284-4579

อานาจเจริญ

นายเหล็ง บุตรบาล

083-741-9932

อุบลราชธานี

นายทศพร ยืนยง

093-551-7468

อุบลราชธานี

หญ้าซิกแนลเลื้อย

นายสมาน พันธุ์ศรี

087-257-7060

อุบลราชธานี

หญ้าสกุลเนเปียร์

สิบเอกวัง โชติยา

098-660-6714

สุรินทร์

นายยงยุทธ สืบแสงสวัสดิ์

082-669-7952

สุรินทร์

นายศักดิ์ชัย ยอดเยี่ยม

081-967-7269

สุรินทร์

นายเนตรนภา ชินภาพ

083-435-4195

บุรีรัมย์

นายจันทร์เพ็ญ กองแก้ว

087-254-4134

บุรีรัมย์

นายสุไลมาลย์ เพียบประโคน

087-956-4109

บุรีรัมย์

นางจิราภัค ขาเอนก

086-257-3364

บุรีรัมย์

นางนงลักษณ์ ไชยเยศ

092-502-7345

มหาสารคาม

นางพงษ์พัฒน์ ศรีพล

086-095-5486

มหาสารคาม

นายหมุน เทาดี

096-872-2524

มหาสารคาม

นายพีรพล คงแสง

090-923-2189

มหาสารคาม

นายโอกาศ แลโสภา

095-659-1149

มหาสารคาม

นางอินตา โพธิ์สัย

086-232-1637

มหาสารคาม

นายอดุล ประดิษฐ

082-872-6539

มหาสารคาม

หญ้าสกุลกินนี

หญ้าสกุลเนเปียร์
หญ้าแพงโกลา

ต้นข้าวโพดฝักอ่อน

หญ้าสกุลกินนี

ศวอ.บุรีรัมย์

หญ้าแพงโกลา

เขต 4
ศวอ.มหาสารคาม

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1

หญ้าแพงโกลา
ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

หญ้าหวายข้อ

นายเรืองยศ สีมา

089-074-9195

มหาสารคาม

ใบมันสาปะหลัง

นางอภิรมณ์ภรณ์ นิตยารส

063-056-4878

มหาสารคาม

นายบรรจง พรมคาบุตร

062-179-5123

กาฬสินธุ์

นายมานพ ใจเวชวรปภา

084-389-7494

กาฬสินธุ์

น.ส.วรานิต สีโนรักษ์

086-887-7605

กาฬสินธุ์

นายชูชาติ สิงหะดี

095-619-9195

กาฬสินธุ์

นายสาคร ตาทิพย์

086-005-9268

กาฬสินธุ์

นางพรพรรณ วิชัยธรรม

098-620-6485

กาฬสินธุ์

นายฤทธิ์พงษ์ สังวิเศษ

081-138-3832

กาฬสินธุ์

062-449-5638

กาฬสินธุ์

นางผ่องศรี ยลชัย

089-863-5734

กาฬสินธุ์

นายบุญรุ เหล่าบุปผา

083-343-7951

กาฬสินธุ์

นายสมัย พิมล

084-786-6105

กาฬสินธุ์

นางปราณี โยธาศรี

087-228-2625

กาฬสินธุ์

นายชาย นามคา

080-005-9951

กาฬสินธุ์

นางลัน ดอนเมือง

081-654-1843

กาฬสินธุ์

นายสมชาย บุราญรมย์

081-052-0452

กาฬสินธุ์

นายสมัคร ยลชัย

083-329-7891

กาฬสินธุ์

นายทวี สุริกร

081-047-1789

กาฬสินธุ์

นายประพันธ์ ภูกาเมฆ

082-107-9414

กาฬสินธุ์

นายสุปัน อันชัยศรี

081-380-7913

กาฬสินธุ์

นายบัวลัย ดอนเมือง

093-558-9836

กาฬสินธุ์

นายเวนิช ภูวิจิตร

081-431-9815

กาฬสินธุ์

นายธานี ธารแวววาว

080-411-1047

กาฬสินธุ์

นายสมบูรณ์ สาราญเนตร

083-343-7951

กาฬสินธุ์

หญ้าสกุลเนเปียร์

นางณัฏฐนันท์ วรรณคีรี

082-347-3456

อุดรธานี

ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

นายสมคิด พิมพ์สุด

087-2171481

อุดรธานี

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายธเนศ เต็มราม

089-409-2911

เลย

หญ้าแพงโกลา

นางอรนิตย์ จันทรศิริ

081-964-1774

เลย

ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

นายสมชาย วิเวก

063-578-9424

หนองบัวลาภู

ศวอ.หนองคาย

หญ้าแพงโกลา

นายทวีวุธ ระยะบุตร

089-421-8711

หนองคาย

ศวอ.นครพนม

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายอาทิตย์ คาระวงค์

098-265-5012

นครพนม

หญ้าสกุลกินนี

นางสิริพัชรธร ปิติวัฒนพสุธร

081-872-2703

นครพนม

หญ้าสกุลเนเปียร์

นางบุษบา จันได

083-418-6123

สกลนคร

หญ้าแพงโกลา

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 นายกิตติศักดิ์ สาราญรื่น

ศวอ.กาฬสินธุ์

หญ้าเนเปียร์แคระ

ศวอ.อุดรธานี

ศวอ.เลย

ศวอ.สกลนคร

หญ้าแพงโกลา

ศวอ.ร้อยเอ็ด

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1

นางสาวประพิญญา คาเพชร

086-011-2963

สกลนคร

นางสาวพริมเฟิส ผาใต้

086-113-8447

สกลนคร

นายสิทธิศักดิ์ คาตลบ

065-607-8805

สกลนคร

นายสันชัย โพธิ์ศรี

094-469-1300

สกลนคร

นางศรีอาภรณ์ แซ่ตั้ง

085-212-6948

สกลนคร

นายสันต์ศิลป์ ยาสาไชย

086-240-4838

สกลนคร

นายชาญสิทธิ์ วงค์เครือศร

084-786-6987

สกลนคร

นายสุรพงษ์ คะสุดใจ

064-280-2979

สกลนคร

นายพนัส มาตรชัยเคน

090-887-8467

สกลนคร

นางสาวนุชนาถ ตันสารี

063-246-9707

สกลนคร

นางไพฑูรย์ จาปา

081-274-6253

ร้อยเอ็ด

นายกุหลาบ บุตรประเสริฐ

092-832-9286

ร้อยเอ็ด

ศิลาวรรณ ฟาร์ม

062-129-8297

ร้อยเอ็ด

นางลาเภย สมฤาแสน

093-536-9631

ร้อยเอ็ด

นางทองใบ เซียงสวนจิก

085-453-6791

ร้อยเอ็ด

นายศิวกร สองศรี

098-682-6686

ร้อยเอ็ด

นางจานงค์ อังคะคามูล

085-360-2520

ร้อยเอ็ด

นายยุทธิชัย อ่อนก้อน

081-364-9095

ร้อยเอ็ด

นางศิลาวรรณ ทองใส

062-129-8297

ร้อยเอ็ด

นางอรุณ บุญมี

095-607-0449

ร้อยเอ็ด

นายวงศพัทธ์ จันทอง

081-931-2971

ร้อยเอ็ด

นายสาราญ อ่างสุวรรณ

087-224-5105

ร้อยเอ็ด

นางลาเภย สมฤาแสน

093-536-9631

ร้อยเอ็ด

นางจานงค์ อังคะคามูล

085-360-2520

ร้อยเอ็ด

นางลาเภย สมฤาแสน

093-536-9631

ร้อยเอ็ด

นางสมคิด แสนเสน่ห์

089-574-2510

ร้อยเอ็ด

นายยุทธิชัย อ่อนก้อน

081-364-9095

ร้อยเอ็ด

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1

นายยุทธิชัย อ่อนก้อน

081-364-9095

ร้อยเอ็ด

หญ้าแพงโกลา

นายพิน ไชยกันทา

092-352-8967

ลาพูน

นายประพัศ ทะกาวิน

089-554-9422

ลาพูน

นางปิยะนุช แม้นเดช

098-115-6298

ลาปาง

นางคณิต กันทะตั๋น

081-950-9727

ลาปาง

นายพิน ไชยกันทา

092-352-8967

ลาพูน

หญ้าแพงโกลา

หญ้าสกุลกินนี

หญ้าหวาน

เขต 5
ศวอ.ลาปาง

หญ้าสกุลเนเปียร์

ศวอ.แพร่
ศวอ.เชียงราย

นางปิยะนุช แม้นเดช

098-115-6298

ลาปาง

นางคณิต กันทะตั๋น

081-950-9727

ลาปาง

ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

นายกมล ต่อกัน

086-1144599

ลาปาง

หญ้าแพงโกลา

นายสง่า คชปัญญา

082-418-6975

แพร่

นายอนวัช ม้าแก้ว

093-195-2849

แพร่

นางสาววิไล บุญภักดี

088-251-7726

เชียงราย

นายชินกร ขจรจิตสะกุล

093-318-0689

เชียงราย

นายพรหมเจริญ ชุ่มมงคล

087-174-4126

เชียงราย

นายพิรุนห์ คาวัง

081-885-5271

เชียงราย

นายวิชัย ศรีกุนนะ

089-7002247

เชียงราย

หญ้าสกุลเนเปียร์

หญ้าแพงโกลา
เขต 6
หญ้าสกุลเนเปียร์

นางเกศินี มโนฮอง

082-171-8469

เพชรบูรณ์

หญ้าแพงโกลา

นางอาทิตย์ บุญช่วยเลิศกิจ

086-898-4453

เพชรบูรณ์

นายบุญโฮม จันทร์ดวงตา

081-040-8644

เพชรบูรณ์

นายมานิตย์ สุขหร่อง

081-533-4342

เพชรบูรณ์

นางเรไร หอมสมบัติ

091-393-5155

เพชรบูรณ์

ศวอ.เพชรบูรณ์
ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

หญ้าแพงโกลา

ศวอ.สุโขทัย
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก

ศวอ.พิจิตร

นางกาญจนา ฟักบัว

082-647-6764

สุโขทัย

นายวิรัช เล่ายี

099-894-2989

อุตรดิตถ์

นายอนุศักดิ์ ศิริเงินพิมล

085-734-3588

กาแพงเพชร

นางศิริพร ศรทอง

089-269-3043

สุโขทัย

นางประคอง อ่อนจิ๋ว

098-437-4304

ตาก

นางวรรณา มุทธาธร

061-494-6950

กาแพงเพชร

นายธีระชัย ปัญญาสันติสุข

087-962-6396

กาแพงเพชร

นายเฉลียว เกตุอ็อด

089-567-0199

สุโขทัย

นายฐปนรรฆ์ ผิวอ่อนดี

099-369-5253

พิจิตร

นายบารุง ว่องวิการ

063-152-3249

กาแพงเพชร

นางเฉลียว สงวนสิน

095-641-5933

พิจิตร

หญ้าแพงโกลา

นายฐปนรรฆ์ ผิวอ่อนดี

099-369-5253

พิจิตร

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายยอง หมูน้อย

093-092-9930

เพชรบุรี

นางผ่องศรี เปี่ยมทอง

092-731-7324

เพชรบุรี

นายรังสรรค์ ตั้งป๊อก

081-936-7542

ราชบุรี

นายสมนึก นิ่มสุวรรณ

083-312-3011

ราชบุรี

นายผัน เหมือนอ่วม

084-893-2047

เพชรบุรี

หญ้าสกุลเนเปียร์

เขต 7
ศวอ.เพชรบุรี

หญ้าแพงโกลา

ศวอ.สุพรรณบุรี

หญ้าสกุลเนเปียร์

081-015-4388

เพชรบุรี

นายอานวย หอมแม้น

085-293-5072

เพชรบุรี

นายดารง ทับแสงทบ

084-012-3499

เพชรบุรี

นายอดุลย์ รุ่งโรจน์

098-256-2422

สุพรรณบุรี

นายบุญส่ง บุญยังมี

086-156-1903

สุพรรณบุรี

นายสุธี วงษ์เนียม

085-289-1304

สุพรรณบุรี

นายสุทิน อุบลบาล

082-874-0688

สุพรรณบุรี

นายสมชาย เศรษทอง

083-315-1323

กาญจนบุรี

นายยุพิน คาหอม

089-800-8850

สุพรรณบุรี

นายขุนณรงค์ สุขีวงค์

082-252-2941

สุพรรณบุรี

นายสว่าง สมคิด

086-620-4376

กาญจนบุรี

นางสาวอังคณา เทศลาลึก

086-704-6490

ประจวบคีรีขันธ์

นายอุทัย ดาวเรือง

093-297-5187

ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวอลิษา เจ้ยแก้ว

093-635-3152

ประจวบคีรีขันธ์

นายชูศักดิ์ อิ่มจิตร

083-176-3053

ประจวบคีรีขันธ์

นายวิฤทธิ์พล เฮงเจริญศิลป์

065-620-6676

ประจวบคีรีขันธ์

นายวีนุลักษณ์ เวชวิมลวัฒนา

087-803-2529

ประจวบคีรีขันธ์

หญ้าแพงโกลา

นายทรงพล จินต์สวัสต์

089-540-4904

ประจวบคีรีขันธ์

หญ้าหวายข้อ

นายเกรียงไกร สีวีรกุลไกร

081-162-8728

สุราษฎร์ธานี

นายสมพงษ์ มากบุญ

094-595-9254

สุราษฎร์ธานี

นายหีม เชื้อสง่า

081-270-4866

กระบี่

นายสัญญา มีพริ้ง

081-397-1858

สุราษฎร์ธานี

นายเชาวลิตร พละเลิศ

081-370-6599

สุราษฎร์ธานี

หญ้าแพงโกลา
ศวอ.กาญจนบุรี

นายประชุม ภักษา

หญ้าแพงโกลา

ศวอ.ประจวบคีรีขันธ์

หญ้าสกุลเนเปียร์

เขต 8
ศวอ.สุราษฎร์ธานี

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
ศวอ.ชุมพร

ศวอ.ตรัง
ศวอ.พัทลุง

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

นายมีชัย บุญฤทธิ์

089-909-3828

ชุมพร

นายสาธิต สารพัฒน์

081-103-4948

ชุมพร

นายวัลลภ จันตรา

087-820-9871

ชุมพร

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายวิชัย ทรัพย์ศิริไพบูลย์

088-766-0684

ตรัง

หญ้าหวายข้อ

นายสุทิน เสนีย์

096-990-9042

ตรัง

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายวิรัตน์ คงหวัง

089-596-9459

พัทลุง

นายนภดล ฉิ้มสังข์

091-047-9829

พัทลุง

นายวิโรจน์ โยมเมือง

081-957-1439

พัทลุง

นายกิตติศักดิ์ จันทร์กล่า

089-293-6645

พัทลุง

ศวอ.นครศรีธรรมราช

หญ้าแพงโกลา

นางสาวปวีณา ชูช่วย

084-747-8875

พัทลุง

หญ้าหวายข้อ

นายอนิรุจน์ ชูทอง

086-291-1012

พัทลุง

หญ้าสกุลเนเปียร์

นายจรัล จันทร์เรืองฤทธิ์

082-834-8309

นครศรีธรรมราช

หญ้าแพงโกลา

นายปิ่นณรงค์ สมัยสงค์

089-887-6443

นครศรีธรรมราช

หญ้าหวายข้อ

นายอุดม พัวพันธุ์

087-885-5083

นครศรีธรรมราช

นายวิทยา สุกใส

093-672-6884

นครศรีธรรมราช

นายทวีป หมื่นรักษ์

088-266-1054

นครศรีธรรมราช

นายอดุลย์ เขียวคง

083-625-4731

นครศรีธรรมราช

นายซูลกีฟลี ยูโซ๊ะ

086-063-8403

ปัตตานี

นายอีบือราเฮง อุโบ

089-116-4880

ปัตตานี

นายคะนอง มังคะมะ

080-547-6874

สงขลา

หญ้าแพงโกลา

นายศักดา หวานคง

091-836-7199

สงขลา

หญ้าหวายข้อ

นายวิภาค แก้วเพชร

086-290-9511

สงขลา

นายมนัส แก้วอุทัย

087-622-8664

สงขลา

นายชิต แก้วอุทัย

096-742-0585

สงขลา

นายมาฮาดี อารีหมาน

081-767-7127

สตูล

นายมูฮาหมัดกาแมล เจะมะ

061-503-7784

นราธิวาส

นายธนโชค พูลทวี

094-591-9246

นราธิวาส

นายมะสุกรี มะแตหะ

084-747-9816

ยะลา

เขต 9
ศวอ.สตูล

ศวอ.นราธิวาส

หญ้าสกุลเนเปียร์

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1

