
1 
 

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.สพุรรณบุรี ปี 2561  
(ทั้งงบ.กรมพัฒนาที่ดิน และเบิกจ่ายแทนกรมการข้าว) 

 

ที ่ สินค้า ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่ พื้นที่  
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) ผู้จัดการแปลงฯ 

 

ประธาน แปลงฯ   ไถกลบ 
(งบ.กรม) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

ปอเทือง 
(ตัน) 

ปุ๋ยหมัก 
(ตัน) 

โดโลไมท์ 
(ตัน) 

    แปลงปี 2559  = 10 แปลง         พด. พด. พด. กข. กข.    
1. ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ต.มะขามล้ม  

อ.บางปลาม้า    
1,969.00 85 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ 

เกษตร อ.บางปลาม้า 
092-2474507   

นายศักดิ์ศิลป์ วงษ์พันธุ์ 
49 ม.1 ต.มะขามล้ม 
โทร 084-3180212 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

2 ข้าว แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) ต าบลเดิมบาง 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

4,174.50 140 นางมณี อิ่มสมบัติ กษ.อ.เดิมบาง
นางบวช 082-2474500 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายถาวร ค าแผง 
42/1 ม. 11 ต.เดิมบาง 
โทร 094-4278990 

1 
พด. 

5 
 

2      

3 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลไร่รถ อ าเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   

1,628.25 139 นายบรรพต มีสุข เกษตร อ.ดอน
เจดีย์ 089-8095582 ผจก.แปลง
ฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายสวัสดิ์ พันธุ์มาตร 
หมู่ 10 ต.ไร่รถ 
โทร 089-5040181 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

4 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลดอนเจดีย์  
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

1,988.00 207 นายบรรพต มีสุข เกษตร v.ดอน
เจดีย์ 089-8095582 ผจก.
แปลงฯ. เกษตรอ าเภอ 

นายก าพล ทองโสภา 
155/1 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ 
โทร 087-1519610 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

5 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลสวนแตง  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

969.75 83 นายอ านาจ โสรถาวร เกษตร อ.
เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายพิชิต เกียรติสมพร 
22/2 ม.4 ต.สวนแตง 
โทร 089-1742512 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

6 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต.บ้านช้าง -บางตาเถร 
อ.สองพี่น้อง น  า  

1,765.00 92 นายบุญสนอง เสมาขันธ์ กษ.อ.
สองพี่น้อง 081-7830906 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

ผญ.วิเศษ หมอยาดี 
ต.บางตาเถร โทร 086 
0303078 นายเขตตะวัน 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

7 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลหนองผักนาก  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   

1,800.00 120 นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ 
กษ.อ.สามชุก 085-6613890 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายนิมิตร สว่างศรี  
ต.หนองผักนาก 
โทร 086-7650822 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

8 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต.บางงาม -บ้านกร่าง 
อ.ศรีประจันต์   

1,119.50 112 นายไพศาล ไชยเยศร์ กษ.อ.ศรี
ประจันต์ 089-4103397 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายฌัฐวุฒิ ส่งเสริม 
โทร 090-1427887 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

9 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลหนองโพธ์ิ  
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  

2,600.00 128 นายสถิตย์ ศรีสุข กษ.อ.หนอง
หญ้าไซ081-0423135 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายณฤทธ์ิ ภูฆัง 
โทร 091-7422412 

1 
พด. 

6 
 

2 5 
 

2    



2 
 

ที ่ สินค้า ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่ พื้นที่  
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) ผู้จัดการ   ไถกลบ 

(งบ.กรม) 
พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

ปอเทือง 
(ตัน) 

ปุ๋ยหมกั 
(ตัน) 

โดโลไมท์ 
(ตัน) 

10 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

1,387.25 101 นางอรทัย อาจหาญ กษ.อ.อู่ทอง 
061-3913443 ผจก.แปลงฯ . 
เกษตรอ าเภอ 

นายสืบพงษ์ ออเพชร 
โทร 098-8359290 

1 
พด. 

5 
 

2 5 
 

2    

  แปลงปี 2560          9+14 = 23 แปลง             
11 อ้อย กลุ่มท าไร่อ้อย สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ 

จ ากัด ต าบลทัพหลวง อ าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

700.00 38 นายสิวัตต์ จันทร์จุฑาสถาน 
นวก.สหกรณ์ช านาญการ 082-
1040759 ผจก.แปลงฯ สหกรณ์ 

นายสุพจน์ อร่ามรัศมี 
เลขท่ี 21 หมู่ 5 ต าบล
ทัพหลวง โทร 

 5 2   1.6   

12 อ้อย สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง ต าบลบ้านโข้ง อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

1,102.74 44 นายวิเชียร ลี ธนะรุ่ง 
จพ.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 099-
2936909 ผจก.แปลงฯ สหกรณ์ 

นายปรีชา โชระเวก 
เลขท่ี 256 หมู่ 1 ต.บ้าน
โข้ง  090-1398883 

 6 3   2.0   

13 อ้อย แปลงใหญ่ท่ัวไป (อ้อย) ต.หนองมะค่าโมง  
อ.ด่านช้าง (บ.ดอนแย้)  ศิ  

1,246.00 50 นายมานะ จิวสิทธิประไพ 
รก.กษ.อ.ด่านช้าง  081-
3743450 ผจก. เกษตรอ าเภอ 

ผญ.สุรศักดิ์ ธัญญเจริญ ม.
13 ต.หนองมะค่าโมง อ.
ด่านช้าง 089 0139945 

 6 3   2.0   

14 มัน
ส าปะหลัง 

แปลงใหญ่ท่ัวไป (มันส าปะหลัง) ต าบลหนอง
กระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

861.00 40 นางมณี อิ่มสมบัติ กษ.อ.เดิมบาง
นางบวช 092-2474500 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

ผญ.บุญเสริม โฉมเชิด 
โทร. 092 0960539  

 5 2   1.6   

15 มะม่วง แปลงใหญ่ท่ัวไปไม้ผล (มะม่วง) ต าบลตลิ่งชัน  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

358.00 25 นายอ านาจ โสรถาวร 
กษ.อ.เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

ผญ.บ ารุง ผลมุข  
... หมู่ 3 ต.ตล่ิงชัน  
089 8007831 

 3 2    1 5 

16 มะม่วง แปลงใหญ่ท่ัวไปไม้ผล (มะม่วง) ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

303.25 25 นายอ านาจ โสรถาวร 
กษ.อ.เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายสมหมาย พงษ์
สุทัศน์ โทร 081 
1715159 

 3 2    1 5 

17 ไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

แปลงใหญ่ท่ัวไป (ไม้ดอกไม้ประดับ) กลุ่มไม้
ดอกไม้ประดับ ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

53.00 30 นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ 
กษ.อ.สามชุก 092-2474492 
ผจก.แปลงฯ. เกษตรอ าเภอ 

นายวิรัตน์  อ่อนวิมล 
131/1หมู่ 8 ต าบลย่าน
ยาว    061 7755949 

 3 2    1  

   แปลงปี 2561  (แปลงใหญ่+นา) = 11 แปลง               
18 ข้าว เกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลกฤษณา  

อ.บางปลาม้า 
949.00 43 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.

บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายยงยุทธ ภู่ระหงษ ์
173/1หมู่ 1 ต.กฤษณา 
อ.บางปลา081-2593493 

1 
พด. 

6 3 6 3    

19 ข้าว เกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลบางใหญ่ 
อ.บางปลาม้า 

693.00 33 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.
บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายทรงวุฒิ นิยมทอง 
105/1 หมู่ 2 ต.บางใหญ่ 
อ.บางปลา089-2543247 

1 
พด. 

6 3 6 3    



3 
 

 

ที ่ สินค้า ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่ พื้นที่  
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) ผู้จัดการแปลงฯ 

 

ประธาน แปลงฯ   ไถกลบ 
(งบ.กรม) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

ปอเทือง 
(ตัน) 

ปุ๋ยหมัก 
(ตัน) 

โดโลไมท์ 
(ตัน) 

20 ข้าว บางใหญ่สามัคคี ต าบลตะค่า  
อ.บางปลาม้า 

930.00 31 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.
บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายมนตรี ศรีสังข์งาม 
105 หมู่ 7 ต.ตะค่า อ.
บางปลา 084-4585710 

1 
พด. 

6 3 6 3    

21 ข้าว แปลงใหญ่ (ข้าว) ต าบลโคกคราม   
อ.บางปลาม้า 

488.25 30 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.
บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายสมใจ อภิเดช 19 หมู่ 
9 ต.โครกคราม อ.บาง
ปลาม้า 086-5411501 

1 
พด. 

6 3 5 2    

22 ข้าว กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบล
วัดดาว  อ.บางปลาม้า 

319.00 30 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.
บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายสมจิตร์ ทับทิมขาว 
144 หมู่ท่ี 4 ต.วัดดาว อ.
บางปลา 089-8304148 

1 
พด. 

6 3 5 2    

23 ข้าว เกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลสาลี 
อ.บางปลาม้า 

767.00 30 นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ กษ.อ.
บางปลาม้า 092-2474507 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายอดุลย์ ทิศาภาค  
25 หมู่ 2 ต.สาลี อ.บาง
ปลาม้า 081-0085305 

1 
พด. 

6 3 6 3    

24 อ้อย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 18 ต าบล
ด่านช้าง อ.ด่านช้าง   

610.00 33 นายมานะ จิวสิทธิประไพ 
รก.กษ.อ.ด่านช้าง 081-3743450 
ผจก.แปลงฯ เกษตร อ. 

นางสมคิด   น  าทิพย์                 
213 หมู่18 ต าบลด่าน
ช้าง โทร 086-0408539 

 6 3   1   

25 อ้อย กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยห้วยขมิ น หมู่ 3 ต าบลห้วย
ขมิ น อ.ด่านช้าง   

519.00 30 นายมานะ จิวสิทธิประไพ 
รก.กษ.อ.ด่านช้าง 081-
3743450 ผจก.. เกษตรอ าเภอ 

นายศรนรินทร์  บาล
นคร 45/3 หมู3่ ต.ห้วย
ขมิ น 086-1700326 

 6 3   1   

  แปลงปี 2560   (นาแปลงใหญ่ + 14 )              
26 ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองกระโดนมน 

ต.หนองโพธ์ิ อ.หนองหญ้าไซ   
605.67 

566 
33 นายพีระ ธนามี นายช่าง

ชลประทานอาวุโส 092-
4400878 ผจก.ฯ.ชป.กระเสียว 

นางวาสนา แสงสว่าง 66 
ม.11 ต.หนองโพธิ์ 
โทร 087-1619512 

1 
กข. 

       

27 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) กลุ่มเกษตรกรท านา 
ต.หนองราชวัตร  อ.หนองหญ้าไซ   

499.00 
1144 

31 
45 

นายสถิตย์ ศรีสุข กษ.อ.หนอง
หญ้าไซ  081-0423135 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายฝ้าย สุทะปัญญา 
164 ม.8 ต.หนองราช
วัตร 089-5385473 

1 
กข. 

       

28 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

715.50 
606 

31 
41 

นายไพศาล ไชยเยศร์ กษ.อ.ศรี
ประจันต์ 089-4103397 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

สุพจน์ เพ็งสุวรรณ 197/1 
ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรี
ประจันต์ 081-158678 

1 
กข. 

       

29 ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ 
จ ากัด ต าบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์   

510.18 
1034 

31 นายจิรศักดิ์ โพธิ์พันธุ์ 
นวก.สหกรณ์ช านาญการ 089-
0047730 ผจก.ฯ . สหกรณ์ 

นายประสงค์ ศรีชมภู 
689 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ 
โทร 089-2501722 

1 
กข. 

       



4 
 

 

ที ่ สินค้า ชื่อกลุ่ม/ที่อยู่ พื้นที่  
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) ผู้จัดการแปลงฯ 

 

ประธาน แปลงฯ   ไถกลบ 
(งบ.กรม) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

ปอเทือง 
(ตัน) 

ปุ๋ยหมัก 
(ตัน) 

โดโลไมท์ 
(ตัน) 

30 ข้าว กลุ่มรวมคนรวมพลังสร้างความยั่งยืน 
ต าบลยางนอน อ.เดิมบางนางบวช   

892.00 
 

33 นายพิชิต กาฬภักดี นวก.
สหกรณ์ช านาญการ 082-
2932999 ผจก.แปลงฯ สหกรณ์ 

นายสมภพ ดาวเรือง 
17 ม.2 ต.ยางนอน 
โทร 089-0298214 

1 
กข. 

       

31 ข้าว เกษตรกรนาแปลงใหญ่หัวเขา 1 
ต าบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช   

1,753.00 57 นายจุฑาภัชร์ โสภณรัตนกุล 
นายช่างชลประทานช านาญงาน 
091-0077682 ผจก. จัดรูปท่ีดิน 

นายเฉลิม จันทร์ลอย 
64 ม.12 ต.หัวเขา 
โทร 081-9419941 

1 
กข. 

       

32 ข้าว เกษตรกรนาแปลงใหญ่หัวเขา 2 
ต าบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช  

1,727.00 56 นายจุฑาภัชร์ โสภณรัตนกุล 
นายช่างชลประทานช านาญงาน 
091-0077682 ผจก. จัดรูปท่ีดิน 

นายส าเนียง ปลีทอง 
109/1 ม.7 ต.เขาพระ 
โทร 081-9941487 

1 
กข. 

       

33 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วม
ใจพัฒนาบ้านสวนแตง ต าบลสวนแตง  
อ.เมืองสุพรรณบุรี   

454.25 34 นายอ านาจ โสรถาวร กษ.อ.
เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายมานะ รอดเชียงล  า 
239/2 ม.4 ต.สวนแตง 
โทร 089-5473233 

1 
กข. 

       

34 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) เกษตรกรบ้านหนองบัว  
ต าบลตล่ิงชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี   

1,268.00 50 นายอ านาจ โสรถาวร 
กษ.อ.เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายวัชรินทร์ เกิดเอี่ยม 
333 ม.7 ต.ตล่ิงชัน 
โทร 081-2595693 

1 
กข. 

       

35 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) กลุ่มผู้ใช้น  าบ้านห้วย
หมาก ต าบลโพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี  

506.25 33 นายอ านาจ โสรถาวร 
กษ.อ.เมือง 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายอ าไพล นิลน  าค า 
70/3 ม.2 ต.โพธ์ิพระยา 
โทร 081-2977417 

1 
กข. 

       

36 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) เกษตรกรรวมใจพัฒนา  
ต าบลบ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี   

454.00 35 นายอ านาจ โสรถาวร กษ.อ.
เมืองสุพรรณบุรี 092-2474450 
ผจก.แปลงฯ . เกษตรอ าเภอ 

นายเฉลิม น่ิมนวล 
15/1 ม.1 ต.บ้านโพธ์ิ 
โทร 087-1562827 

1 
กข. 

       

37 ข้าว แปลงใหญ่ท่ัวไป (ข้าว) บ้านชีธาราม ต าบลไร่รถ 
อ.ดอนเจดีย์   

355.50 33 นายบรรพต มีสุข กษ.อ.ดอน
เจดีย์ 089-8095582 ผจก.แปลง
ฯ . เกษตรอ าเภอ 

นางอุไทย ศูนย์ศรี 
19 ม.1 ต.ไร่รถ 
โทร 081-0084549 

1 
กข. 

       

38 ข้าว
เหนียว 

กลุ่มข้าวเหนียวสหกรณ์การเกษตรสามชุก 
ต าบลบ้านสระ อ.สามชุก   

1,005.00 57 นายอุบล เดชอุ่ม นวก.สหกรณ์
ช านาญการ 084-5450974 
ผจก.แปลงฯ สหกรณ์ 

นายวิเชียร อินสว่าง 
29/3 ม.3 ต.บ้านสระ 
โทร 081-5735599 

1 
กข. 

       

39 ข้าว
เหนียว 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต าบลศรีประจันต์ 
ต าบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

606.00 41 นายพิทักษ์  สุพรรณวรรษา 
จพ.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 088-
2565491 ผจก.แปลงฯ สหกรณ์ 

นายประสาร เพชรมอญ         
29/1 ม.4 ต.ศรีประจันต์ 
โทร 063-2165621 

1 
กข. 

       

       30 130 60 79 34 9.2 3 10 
     ไถกลบตอซัง พด.16 แปลง + 

 
ไถกลบตอซัง กข. 14 แปลง ไถกลบ 

(แปลง) 
พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

พด.2 
(ถัง) 

พด.7 
(ถัง) 

ปอเทือง 
(ตัน) 

ปุ๋ยหมัก 
(ตัน) 

โดโลไมท์ 
(ตัน) 
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