
 

 

ที่ตั้ง /ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุร ี
 จุด
ท่ี 

สพด. ชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง ที่อยู ่
พืชหลัก หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน 

ที่รับผิดชอบพื้นที่ฯ 
พิกัด 

พืชที่ส่งเสริม E N 

1 สุพรรณบุร ี นายปัญญา  ใคร่ครวญ 355/1 หมู่ 5 ต.จรเข้สามพัน ข้าว น.ส.ไพริน เพง็สุข 593319 1584866 
   080 4322003 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี   085 2983840 ข้าวโพด อ้อย พริก กระเจ้ียบเขียว 

2 สพุรรณบุร ี นายอนุสรณ์  สุพรรณโรจน์  24/1 หมู่ 4 ต.บางงาม ข้าว นายองอาจ นักฟ้อน 0613589 1614073 
     089 0665085 อ.ศรีประจันต์   089 7022189 ข้าวโพด อ้อย มะม่วง ผักต่างๆ 

3 สุพรรณบุร ี นายสวัสด์ิ  ชีพนุรัตน์ 144 หมู่ 4 ต.สวนแตง ข้าว น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม 608325 1595468 
     080 6549275 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   089 1692051 มะม่วง มะนาว ถั่วต่างๆ ผักต่างๆ 

4 สุพรรณบุร ี นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง  217/1 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ ข้าว นายภิญโญ หนูแก้ว 602509 1619521 
   085 4919007 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี   086 2648246  อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 

5 สุพรรณบุร ี นายพยุง  มะลิทอง 66 หมู่ 4 ต.กระเสียว ข้าว นายทนง ไม้เล้ียง 613971 1637094 
     086 1608072 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี   081 9910566 มะม่วง มะนาว ถั่วต่างๆ ผักต่างๆ 

6 สุพรรณบุร ี นายด าเนิน  ศรีโพฏก  141/2 หมู่ 7 ต.มะขามล้ม ข้าว นายทนง ไม้เล้ียง 612947 1589374 
     085 2905956 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   081 9910566 มะม่วง มะนาว ถั่วต่างๆ ผักต่างๆ 

7 สุพรรณบุร ี นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ 18 หมู่ 1 ต.หนองราชวัตร ข้าว นายภิญโญ หนูแก้ว 605610 1630505 
    081 8122226 089 7454203 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี   086 2648246  อ้อย มันส าปะหลัง พริก  

8 สุพรรณบุร ี นายถาวร  ค าแผง  51/1 หมู่ 11 ต.เดิมบาง  ข้าว นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก 617502 1648193 

  
090 6628188 อ.เดิมบางนางบวชจ.สุพรรณบุรี 

 
089 0452203  อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง พืชผัก 

9 สุพรรณบุร ี นายสมหวัง  ใจเอื้อย 302 หมู่ 5 ต.ศรีส าราญ ข้าว นายองอาจ นักฟ้อน 0605818 1571202 
     089 8076400 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   089 7022189 ข้าวโพด อ้อย  มะม่วง  ผักต่างๆ 

 เครือข่าย นายเยียน แผนปั้น 209 หมู่ 8 ต.บ่อสุพรรณ  ข้าว นายองอาจ นักฟ้อน   

  081 8428743 อ.สองพี่น้อง  089 7022189 ข้าวโพด อ้อย  มะม่วง  ผักต่างๆ 

10 สุพรรณบุร ี นายปัญญา  จันทร์สุวรรณ 56 หมู่ 1 ต.หนองมะค่าโมง อ้อย นายชัยวัฒน์ วงษไ์ร 577357 1647541 
     089 8362961 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   089 2707985 ข้าวโพด อ้อย  มะม่วง  ผักต่างๆ 

 เครือข่าย น.ส.ณธรา แย้มพิกุล 16 หมู่ 19 ต.ด่านช้าง มันส าปะหลัง นายชัยวัฒน์ วงษไ์ร   
  089 8807726 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  089 2707985 นาข้าว ข้าวโพด  ไม้ผล พืชผักต่างๆ 

  


