
รายงานฉบับสมบูรณ

การใหขอมูลคําปรึกษาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี
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โดย

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําปงบประมาณ 2559



กิตกิรรมประกาศ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สนับสนุน

งบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี

การถายทอดความรูเพือ่เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาและหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่ใหความกรุณา

อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนและเอ้ือเฟอในทุกดานเพ่ือใหการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี

ผานไปไดดวยดี

และขอขอบคุณสํานักงานจังหวัดกาญจนบรีุ สํานักงานจังหวัดนครปฐมท่ีทาํการปกครองจงัหวัดกาญจนบุรี

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และหนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ท่ีเปดโอกาสใหคลินิกเทคโนโลยี

ไดเขารวมทํางานกับจงัหวัดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน การบริการให

คําปรึกษาและเทคโนโลยีสูประชาชนในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีและคลินิกมหาดไทยและโครงการ อบจ.คืน

ความสุขใหประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี รวมไปถึงการเปนคณะกรรมการดําเนินงานในสวนอื่นๆที่เกี่ยวของกับ

คลนิกิเทคโนโลยี

ผูจัดทํา

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล



คํานํา

รายงานฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล ในงานบริการให

คําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถปุระสงคหลัก 5 ประการคือ

1.เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี

2.เพ่ือเปนตัวกลางและประสานงานถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวางเครือขาย

3.เพ่ือเปนศูนยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวัด

4.เพ่ือประชาสัมพันธโครงการคลินิกเทคโนโลยีใหหนวยงานบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได

รับทราบ

5.ใหคําปรกึษาแนะนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน

เนือ้หาในรายงานฉบบันีป้ระกอบดวย 3 หวัขอหลักที่เกี่ยวของกับคลินิกเทคโนโลยีคือโครงสรางพื้นฐาน

กระบวนการใหบริการและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณนี้รวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของ อาทิ รายชื่อผู

ขอรับบริการคําปรึกษา รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี รายชื่อผูเชี่ยวชาญ รายชื่อเทคโนโลยีพรอมถายทอด เปน

ตน

ดังน้ันผูจัดทําจึงหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับนี้คงมีประโยชนตอทานผูอานไมมากก็นอยและหาก

รายงานฉบับน้ีมีขอผิดพลาดประการใดผูจดัทําก็ขออภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย

จัดทําโดย

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
 

 
 
1.   ชื่อสถำบันกำรศึกษำที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย   :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

2.   ชื่อโครงกำร   :  การบริการให้ค าปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ 
  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3.   ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ   :           
ผู้รับผิดชอบ   ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์   ไชยโรจน์ 
          ต าแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
          โทรศัพท์มือถือ    -            โทรศัพท์ส านักงาน  0-2849-6050-3 
          โทรสาร    0-2849-6054  อีเมล์  sansanee.cha@mahidol.ac.th 
 ที่อยู่   สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ชั้น 2  ส านักงานอธิการบดี  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
    ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

ผู้ร่วมรับผิดชอบ  
 2. นางสาวจิตติมา  ปั้นจาด ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ม.มหิดล  
    โทรศัพท์ 0 2849  6050-3โทรสาร  0 2849 6054 E-mail : jittima@miti.or.th 
 3. ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
   โทรศัพท์ 034-585060-70 ต่อ 1213, 084-1227130  โทรสาร 034-585070     
 4. นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
      โทรศัพท์ 034-585060-70 ต่อ 1213, 084-1227130  โทรสาร 034-585070     
               E-mail : apple_kp01@hotmail.com 
 

 ที่ตั้ง : สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล   
เลขที่  999  ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา 

  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
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4.ควำมสอดคล้องกับแผนงำน    :      การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี    

 

5.ลักษณะโครงกำร   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน   ที่ต้องการ 
 5.1   เป็นโครงการต่อเนื่อง  (เริ่มด าเนินการปี 2550) 
 5.2   เป็นโครงการใหม่  โดยเป็นโครงการที่ด าเนินเป็นปีแรก 

 

6.   หลักกำรและเหตุผล   :            
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยและการพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี 

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์) มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือการที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงทั้ง
ในเชิงพาณิชย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในสังคม จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่มีหน่วยงานใน
พ้ืนที่  จึงท าให้ขาดกลไกในพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และมีการ
แพร่กระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงตระหนักถึง
ความส าคัญ และได้ก่อตั้ง “คลินิกเทคโนโลยี” ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา  

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  ให้การบริการ
ครอบคลุมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม และกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การบริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ซึ่งเน้นความต้องการของชุมชนเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถเป็นทีพ่ึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 

 
7.วัตถุประสงค์   : 1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  

2) เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่า             
เครือข่าย  
3) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

  
8.   กลุ่มเป้ำหมำย   :กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจ SMEs องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ 
          ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
   

 
9.   พื้นที่ด ำเนินกำร   :จังหวดันครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   :1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 
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11.  กำรด ำเนินโครงกำร   :             
 11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

กิจกรรม1)  กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
ช่องทางหรือวิธีการโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางที่จะให้บริการ 
 ทางโทรศัพท์  
  1. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) พื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 6050-3 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 08.30.น. ถึงเวลา 16.30.น. (เว้นวันเสาร์- 
อาทิตย์) 
 ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ นางสาวจิตติมา  ปั้นจาด   

  2. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 0 3458 5060 -70 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 08.30.น. ถึงเวลา 16.30.น. (เว้นวันเสาร์- 
อาทิตย์) 
 ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา   

ทางเวบไซต์ โปรดระบุ URL …………………………………………………………….  
 การบริการนอกสถานที่ ดังนี้ 
 1. การบริการเคลื่อนที่ในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายและใกล้เคียง อย่างน้อย 10 ครั้ง 

    2. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการและเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีความรู้ต่าง ๆ  
     ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เว็ปไซต์                                                                                   

 เรื่องท่ีจะให้บริการ พร้อมชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไม่น้อย
กว่า  3 เรื่อง โปรดระบุ      

1)  ด้านโภชนาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

  3)  ด้านสมุนไพร    
4) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

     5)  ด้านการเกษตร 
     6) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
  7)  ด้านวิศวกรรมศาสตร์   
     8) เทคโนโลยีการผลิตไอโอดีเซล 
     9) ด้านธรณีศาสตร์ 
     10) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบช่องทางรับบริการ โปรดระบุ 
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  1.มเีจ้าหน้าที่ประจ าโครงการเพ่ือด าเนินงานธุรการและประสานงาน
ของ 
คลินิกเทคโนโลยี 

  2. การประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ   
โปสเตอร์และหนังสือราชการ เป็นต้น 

  3. จัดบริการในลักษณะคลินิกให้ค าปรึกษาแนะน าถ่ายทอดความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานและชุมชน 

4. จัดท าโครงการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือพบปะชุมชนและรับทราบปัญหาของ
ชุมชนพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 
กิจกรรม 2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่ายโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน

ช่อง ที่จะให้บริการ 
 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี  
 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และสมาชิก อสวท. 
 การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผล 
 

กิจกรรม3)  การประสานการด าเนินงานร่วมกับโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  
ที่จะด าเนินการ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO  
 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค 

11.2 แผนการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม 
2558 2559 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 
1.ประชุมผเูกี่ยวของเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

            2,000 

2.ให้บริการและบริการข้อมูล สาธิต 
ถายทอดเทคโนโลยี เผยแพร
ประชาสัมพันธ ์

            35,000 

3.รวบรวมขอมูลและจัดท าเอกสาร
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ์

            10,000 
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12.ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี(คน) 100 -แบบใบสมัครของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์ 
-บันทึกกำรบริกำรค ำปรึกษำฯ  
ลงในระบบ call center ของ 
สป.วท. 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมลูเทคโนโลยี (คน)  40 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80 
แบบวัดควำมพึงพอใจและประเมนิผล
ตำมแบบฟอร์มของส ำนักงำน
กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์ 

 
 
13.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ)   

(โปรดใส่เครื่องหมาย    และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว) 
    ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและน าไปประกอบอาชีพ
ได้ 
    ทางสังคม   โปรดอธิบาย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วสิาหกิจ SMEs องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการมีความร่วมมือในการแก้ปัญหาและด าเนินงานเพ่ือสร้างงาน สรา้งเงิน สร้างรายได้ และสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก อย่างยั่งยืน 
 
 

 
 

4.ด าเนินการประสานงานและ
บริการใหค าปรึกษา บรกิารข้อมูล 
สาธิต ถายทอดเทคโนโลยี เผย
แพรประชาสัมพันธ รวมทั้งบริหาร
จัดการภายในและภายนอก
สถาบัน และระหวา่งเครือข่าย 

            233,000 

5. ติดตามและประเมินผล             10,000 
แผนเงิน (ตามไตรมาส) 50,000 80,000 90,000 60,000 280,000 

แผนงาน (จ ำนวนผู้รับบริกำร 
จะจัดส่งในแต่ละไตรมำส) 

50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 200 

1.จ านวนผู้รับบริการขอ้มูล 20 20 30 30 100 

2.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษา 10 10 10 10 40 

3.ความพึงพอใจ - - - - ร้อยละ 80 
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14.งบประมำณขอรับกำรสนับสนุนจำก วท.   จ านวน  280,000   บาท มีรายการดังนี้ 
 
  1. ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ 
      - ช่วยงานวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาใกลเ้คียง(15,000 บาท x12เดือน)  180,000 บาท  

2. กำรให้บริกำรค ำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลย ี 
     - ค่าวัสดุส านักงาน                                                                               15,000  บาท 
 3. กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชนและบริกำรเคลื่อนที่ในพื้นที่เป้ำหมำยและใกล้เคียง  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง    (240 บาท/วัน/คน  x 11 ครั้ง x 4คน)  10,560  บาท 
    - ค่าพาหนะ/คา่น้ ามันเชื้อเพลิง  (2,000 บาท/วัน  x 11 ครั้ง)  22,000  บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารวา่งและเครื่องดื่ม   (160 บาท/วัน   x 11 ครั้ง x  4 คน)  7,040  บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร   (600 บาท/วัน  x 11ครั้ง x 2 คน)  13,200  บาท 
    - ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ         1,200  บาท 
    - ค่าวัสดสุ าหรับลงพื้นที่   (1,000 บาท x 11 ครั้ง)   11,000 บาท 
 4. เผยแพร่และ ประชำสัมพันธ์ งำนของคลนิิกเทคโนโลยี  ผ่ำนชอ่งทำงสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศกำร เว็ปไซต์    
    - ค่าจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ การบริหารจัดการ  15,000  บาท 
 5. ติดตำมและประเมินผล (5,000  บำท) 
    - ค่าติดตามและประเมินผลและจัดท ารายงานสรปุ                                                        5,000บาท 
 

รวมเป็นเงิน                                         280,000  บำท* 
 (สองแสนแปดหมืน่บำทถ้วน) 
หมำยเหตุ *ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 

 
 

15.  งบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่น ามาร่วมด าเนินงาน(ถ้ามี)  
โปรดระบุ.........................................................................บาท  

 
16.  กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล   :  

รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่ง
ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์  (Clinic Monitor Online : CMO)ที่ เวบไซต์  www.clinictech.most.go.th และ
รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
(ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์   ไชยโรจน์) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

                           ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทที่ 2 
 

กำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 
 การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แผนงานการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยีซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 - กันยายน 2559สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้เป็นข้อๆดังนี้  
 2.1 โครงการสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 
  2.1.1โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย 
  2.1.2 ความพร้อมของบุคลากร  ผู้ให้บริการ 
  2.1.3 สถานที่ให้บริการ ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 2.2 กระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย 
  2.2.1 วิธีการให้บริการและรูปแบบ 
  2.2.2 คุณภาพของการให้บริการ 
  2.2.3 ข้อมูลเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา 
  2.2.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
  2.2.5 การส ารวจความต้องการของชุมชน 
  2.2.6 การประสานงานเครือข่าย  หน่วยงาน 
  2.2.7 การติดตามประเมินผลและการรายงานผล 
 2.3 ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.3.1 ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
2.1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2.1.1 โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความส าคัญกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างสูง โดย
มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของคลินิกเทคโนโลยี ที่ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการท างานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพ่ือให้การด าเนินงานของ
คลินิกเทคโนโลยีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับ
การสนับสนุนและการถ่ายทอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ จนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิด ล 
เพ่ือด าเนินโครงการการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งในค าสั่งดังกล่าวประกอบด้วย 
 ก.) คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี รองผู้อ านวยการคลินิก
เทคโนโลยี ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนอ านวยความสะดวกสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย 
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 ข.) คณะกรรมการการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีและผู้ประสานงานคลินิก
เทคโนโลยีจากสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ งานส่งเสริมงานวิจัยและ
วิชาการ ด้านงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ วางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมด้านการให้
ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนบทบาทของคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนคลินิกเทคโนโลยี
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยีแม่ข่าย พิจารณา
ข้อเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆของคลินิกเทคโนโลยีตามแผนงานที่ก าหนด ส าหรับผู้ประสานงานคลินิก
เทคโนโลยีระดับคณะ มีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 - ส ารวจและรวบรวมเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลให้คลินิกเทคโนโลยีในกรณีของการบริการข้อมูลตามความต้องการผู้รับบริการค าปรึกษาและข้อมูล 
 - ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ (กรณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) กับคลินิกเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ปฏิบัติการในพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด และแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ค.) วิทยากรประจ าคลินิก มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และสนับสนุนการบริการข้อมูลในทุกๆด้านตามความต้องการของชุมชนรวมไปถึงการเชื่อมต่อประสาน
กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชน 
 ง.) คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล- ประเมินผล และรายงานผลโครงการมีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินผลโครงการ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและสรุปผลการด าเนินโครงการรวมไปถึงการจัดท า
รายงานสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
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คณะกรรมกำรคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

     
 

       นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา    นางสาวสุภาพร โนรี 
          ผู้ประสานงานคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

  

และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการหารือและมีแนวคิดในการรวม
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เข้าเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ชุดคณะท างาน น าทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล  
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2.1.2  ความพร้อมของบุคลากร ผู้ให้บริการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ให้ความส าคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมผ่าน
คลินิกเทคโนโลยีจึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้ความร่วมมือใน
การให้บริการประชาชนกับคลินิกเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ 
 

จ ำนวนบุคลำกรที่พร้อมให้บริกำรค ำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี 
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 7 คน 
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 11 คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 12 คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 9 คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 11 คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 8 คน 
สาขาวิชาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ 12 คน 

รวม 70 คน 
 

ฐานข้อมูลจาก http://ka.mahidol.ac.th/2014/unit_ka.php 
 
2.1.3 สถานที่ให้บริการ ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ ์
 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การสนับสนุนห้องส านักงานพร้อมเครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบโทรศัพท์ให้เป็นส านักงานคลินิกเทคโนโลยี ณ ห้อง 1202 
อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีภายในหน่วยงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ  
 

สถำนที่ให้บริกำรและควำมพร้อมของเครื่องมือ 
- ส านักงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 108 ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง 
- เครื่องปรับอากาศ  
- โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 ชุด 
- คอมพิวเตอร์จ านวน 1 ชุด 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์จ านวน 1 เครื่อง 
- ตู้เก็บเอกสารจ านวน 3 ตู้ 
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบแลน 
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย 
- ระบบโครงข่ายโทรศัพท์มหาวิทยาลัยและภายนอก 
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2.2 กระบวนกำรให้บริกำร 
2.2.1 วิธีการให้บริการและรูปแบบ 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดและด าเนินการวิธีการให้บริการแก่ประชาชนในทุก
รูปแบบที่สามารถท าให้ประชาชนใช้บริการคลินิกเทคโนโลยีได้ง่ายและสะดวกที่สุด 

 
ช่องทำงกำรรับบริกำร 
โทรศัพท ์    034-585060-70 ต่อ 1213 
โทรสาร    034-585069 
Email     Clinicmuka@gmail.com 
Facebook    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
Website    ka.mahidol.ac.th/ClinicTechnology/index.html 
Walk- in/Walk-out   199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
 

2.2.2 คุณภาพของการให้บริการ 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีโดยค านึงถึง
คุณภาพของการให้บริการโดยการใช้แบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการค าปรึกษาหลังจากบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ให้บริการโดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่วัด
คุณ 3ด้าน คือด้านกระบวนการ ขั้นตอนให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านข้อมูล รวมไปถึงภาพรวม
ความพึงพอใจในการให้บริการ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และลักษณะการน าความรู้ไปใช้ 
 

2.2.3 ข้อมูลเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  

ข้อมูลเทคโนโลยี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้บันทึกในฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
ประกอบด้วย 35 รายการ 

 

ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ำยทอด 
 
1.เครื่องผลิตขี้เลื่อย        รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ 
2.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดสมุนไพร เห็ดถั่งเช่า รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ และ  

อ.ประภาพรรณ ซอหะซัน 
3.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง     ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และ 
         ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว 
4.การวิเคราะห์ธาติอาหารในดิน                                          ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และ 
         ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว 
5.การผลิตน้ าหมักชีวภาพ       ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว 

mailto:muka@gmail.com
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6.ไบโอดีเซล        รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ 
7.การจัดการขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าชะขยะ    อ.วิมลมาศ บุญยั่งยืน 
8.การผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ในครัวเรือน     อ.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ และ 
         อ.สุธาทิพย์ สินยัง 
9.เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์      อ.ปรัชญา เตวิยะ และ  
         อ.ชลธิรา แสงศิริ 
10.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     อ.เนติยา การะเกตุ 
11.การปลูกพืชไร้ดิน       ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 
12.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า    อ.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย 
13.เทคโนโลยีการหมัก       อ.จีรัณ กิ่งแก้ว 
14.ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์      อ.อ านาจ เจรีรัตน์ 
15.เทคโนโลยีทางด้านบรรจุภัณฑ์      อ.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล และ 
         อ.สิริยุภา เนตรมัย 
16.การประเมินทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภค    อ.เรณู เย็นเกษ 
17.เทคโนโลยีด้านแป้งและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร  อ.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ 
18.มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน อย.     อ.รณชัย ยอดด าเนิน 
19.Starch properties/Characterization and Utilization/Microorganisms/Wine and Cheese  flavours/ 
Antioxidants in tea beverage/Food Safety    ผศ.ดร.ภาวีนี ดีแท้ 
20.นิเวศวิทยาพื้นท่ีชุ่มน้ า/สิ่งแวดล้อมศึกษา/การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ อ.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค 
21.พฤฒิกรรมสัตว์/นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน    อ.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ 
22.การใช้พืชบ าบัดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนมลพิษ    อ.เจษฏา แพนาค 
23.กีฎวิทยา/การก าจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ    อ.ไพพรรณ แพเจริญ 
24.กีฎวิทยา/ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงชิ้นด า   อ.เสน่ห์ จิตต์กลาง 
25.นิเวศวิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (โดยเฉพาะค้างคาว,วัว,ควาย)  อ.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ 
26.นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด/มีนวิทยา     อ.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย 
27.ปรสิตวิทยา/ชีววิทยาระดับโมเลกุล     อ.สุภัทรา ชื่นชอบ 
28.อนุกรมวิธานพืช/พืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร/นิเวศวิทยาป่าไม้  อ.ธรรมรัตน์ พุทธไชย 
29.นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของช้าง/พฤฒิกรรมสัตว์   อ.ชมชื่น ศิริผันแก้ว 
30.Accounting System Design      อ.พิจักษณ์ พิริยะพรสิริ 
31.การจัดการองค์กร/อุตสาหกรรมบริการ/ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม/ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ/พิธีกรและการสื่อสาร     อ.รณภพ เจริญบุญ 
32.Marketing, Dublic Policy      อ.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ 
33.การท่องเที่ยว/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ    อ.เฉลิมพล ศรีทอง 
34.Management, Qvality&Opevation System, Financial Analysis,  อ.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา 
35.Branding, Marketing, Corporate communication   อ.อนัญญา กรรณสูต   
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2.2.4 ช่องทางการประสาสัมพันธ์ 
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลินิกทคโนโลยีได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบ
ของการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม วิธีการติดต่อ สื่อออนไลน์ หรือการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์และสื่อ
ส าหรับการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆที่มีความหลากหลายและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
ของคลินิกเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ 
 

- ด าเนินการเปิดสื่อออนไลน์ Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยีซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ www.Facebook.com และค้นหาบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งในขณะนี้
มีสมาชิกจ านวน    181    คน 

 

 
 
- ด าเนินการเปิดสื่อออนไลน์ เว็บไซต์โดยใช้ URL ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ

ข่าวสารของคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากhttp://ka.mahidol.ac.th 
 

http://ka.mahidol.ac.th/
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2.2.5 การส ารวจความต้องการของชุมชน 

 ในปีงบประมาณ 2559 คลินิกเทคโนโลยีได้ด าเนินการส ารวจความต้องการเทคโนโลยีของ
ประชาชนผ่านการร่วมให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย 
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีปฏิบัติการในพ้ืนที่ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในทุกอ าเภอใน
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม หมุนเวียนกันไปทุกเดือน ซึ่งในปีนี้คลินิกเทคโนโลยีได้ร่วมปฏิบัติการบริการ
ประชาชนและส ารวจข้อมูลความต้องการในพื้นท่ีจ านวน 12  ครั้งคือ 

 
การส ารวจความต้องการของประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุให้
ประชาชน 
21 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ต.ท่าขนุ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 
24 มีนาคม 2559 วัดสระสี่เหลี่ยม ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
21 เมษายน  2559 วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
23 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต8 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
27กรกฎาคม2559 วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
22 สิงหาคม 2559 วัดศิลามูล ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
22 กันยายน 2559 ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 
 

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
       โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร และว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อม
คณะ ได้น างานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไป
ให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้ค าปรึกษา กับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในครั้งนี้ 
จากการพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ ประมาณ 80 ราย พบว่า พ้ืนที่บ้านอู่ล่อง ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 
ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ และพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชในการท าสวนผลไม้ จึงได้รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป  

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 
ประจ าปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน างานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีนาย
ธนา บุษปวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มีประชาชนเข้าร่วมงานและมารับบริการประมาณ 500 กว่าคน 
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับส านักงานจังหวัด

นครปฐม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชน  ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม 
จ.นครปฐม 

       โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี ได้น างานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และ
ข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไปให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้ค าปรึกษา 
กับประชาชนที่มารับบริการ  

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือน างานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ.พุทธมณฑล   จ.นครปฐม 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับส านักงานจังหวัด
นครปฐม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชน  ณ  วัดมงคลประชาราม  ต.คลองโยน  
อ.พุทธมณฑล   จ.นครปฐม 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี ได้น างานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และ
ข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไปให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้ค าปรึกษา 
กับประชาชนที่มารับบริการ  

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือน างานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตรพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตรและรองหัวหน้า งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการพร้อมทีมงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และคลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชน ในพ้ืนที่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยคลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าผลิตภัณฑ์ น้ าหมักชีวภาพ ที่สกัดจากธรรมชาติ และเอกสารแนะน าวิธีการ
ผลิต ไปแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการผลิตได้ในครัวเรือน 
พร้อมกับ ให้ค าปรึกษา สอบถามปัญหา จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
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โครงการครั้งนี้ นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ 
โดย มีประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการ จ านวนกว่า 500 คน ซึ่งมีส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วม
ให้บริการประชาชน ในหน้าที่ของหน่วยงาน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับส านักงานจังหวัด
นครปฐม ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชน  ณ  วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี ได้น างานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และ
ข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไปให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้ค าปรึกษา 
กับประชาชนที่มารับบริการ  

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือน างานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมออกให้บริการ กับ

ประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน ประจ าเดือนสิงหาคม 59 ซึ่งสอดคล้องตามโครงการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นครือข่ายความ
ร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี น าโดยอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร และบุคลากรจาก หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งานสื่อสารองค์และเทคโนโลยี
สารเทศ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้
ค าปรึกษา กับประชาชนที่มารับบริการ จากการพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท า
สวนผัก และผลไม้ และพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช โดยเกษตรกรได้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแมลงกินยอดมะพร้าว 
โดยอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และได้แนะน า
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ “ ใช้แตนเบียน ซึ่งเป็นแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม เพ่ิมศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หากประชาชน
ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 ม.9 ต,ลุ่ม
สุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-585-055-60 ต่อ 1213 

และโครงการกล่าว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานน าหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการ
หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 ณ วัดศิลามูล ต าบลหินมูล 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนอ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12 ประจ าเดือนกันยายน 2559 ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี  

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ซึ่งน าโดย อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าส านักวิชาสหวิทยาการด้านบริการวิชาการ ว่าที่ร้อยโท
สมยศ นิลเขียว หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ชนานัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา ผู้ประสานงาน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล 
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์
เทศบาลต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

ซึ่งโครงการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายศักดิ์ สมบุญโต ได้พบปะพูดคุยกับ ส่วนราชการที่ 
เข้าร่วมจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12 พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ โดยการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย จัดขั้นครั้งที่ 12 ประจ าปี 2559 นี้
เป็นครั้งสุดท้ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน างานบริการต่างๆของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศล ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต่อไป 
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กำรส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนร่วมกับโครงกำร อบจ.คืนควำมสุขให้ประชำชน 
3พ.ค. 59 หน้าที่ว่าการอ าเภอไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
21มิ.ย. 59 โรงเรียนบ้านช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
13  ก.ค.  59 หน้าที่ว่าการอ าเภอพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
2   ส.ค.  59    เทศบาลต าบลหวายเหนียว  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี 
30  ส.ค.  59 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
  
 บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ณหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรโยค อ.ไทรโยค 
 จ.กำญจนบุรี 
วันที่3พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ "อบจ.สัญจร คืนความสุขให้
ประชาชน"ครั้งที่  4 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2559  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้น าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ไปแจกให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อม
กับสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มาร่วมงาน และมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มาร่วม
ให้บริการประชาชนอีกเป็นจ านวนมาก 

บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนณ บริเวณสนำมโรงเรียนบ้ำนช่องด่ำน  
อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งความส่งให้ประชาชน โดยเข้าร่วม โครงการ 
“อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ครั้งที่ 8 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทุก
ต าบล เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว 
นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมคณะและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกไปให้ค าปรึกษา และรับทราบปัญหาความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน พร้อมทั้งน าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แบบไม่พลิกกลับกอง ไปแจกให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ บ่อ
พลอยที่มารับบริการ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ มาให้บริการอีกเป็นจ านวนมาก 
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ณ บริเวณที่ว่ำกำรอ ำเภอพนมทวน  
จ.กำญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดยว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้า งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา ความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในโครงการ “อบจ. สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 10. ณ 
บริเวณท่ีว่าการอ าเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี 

 
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ภายในงาน ประกอบด้วย บูทกิจกรรม

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การบริการนวดแผนไทย การบริการตัดผม กิจกรรมสินค้าธงฟ้า
ราคาถูก การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงสินค้า OTOP การจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการกับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประจ าทุกป ี
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ณเทศบำลต ำบลหวำยเหนียว  อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ คลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดยว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้า งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด้าน
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา ความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในโครงการ “อบจ. สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 11. ณ 
บริเวณเทศบาลต าบลหวายเหนียว  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี 

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ภายในงาน ประกอบด้วย บูทกิจกรรม
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การบริการนวดแผนไทย การบริการตัดผม กิจกรรมสินค้าธงฟ้า
ราคาถูก การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงสินค้า OTOP การจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการกับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประจ าทุกป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00486
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00486


23 
 

บริกำรให้ค ำปรึกษำและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ อ.เมือง  
จ.กำญจนบุรี 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมคืนความสุขให้ประชาชน 
ร่วมกับ โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2559 จัดขึ้นโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หมุนเวียนไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพร้อมด้วยนักวิชาการและ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
น าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปแจก และให้ค าปรึกษา พร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการของ พ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอด่านมะขามเตี้ย โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ.เมืองจ.
กาญจนบรุ ี
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2.2.6 กำรประสำนงำนเครือข่ำย หน่วยงำน 
 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
ผู้บริหารทุกระดับ รวมไปถึงบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการให้บริการค าปรึกษาและ
ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ประชาชน รวมไปถึงการประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของการประชุม การรายงานผล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย การประสานงานระหว่างเครือข่ายซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  

กำรอบรม“ผลิตก๊ำซชีวภำพเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนส ำหรับครัวเรือนในชุมชน” 
บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที ่1 

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้าน
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับ คลินิกเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการ “ฝึกอบรมการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน” เพ่ือช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยัง
สามารถลดปัญหาเรื่องมลภาวะ เช่น ลดกลิ่นจากมูลสัตว์ ลดจ านวนแมลงวัน เป็นต้นซึ่งรูปแบบที่มีการด าเนินการ
มากที่สุดคือ รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกพีวีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรหลักในการเผยแพร่องค์
ความรู้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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ซ่อมแซมบ่อสำธิต กำรผลิตแก๊สชีวภำพ ให้กับชุมชน 

เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.ดร.วีรวุฒิ  ชัยวัฒน์ อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมนางสาวสุภาพร โนรี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ซ่อมแซม บ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ให้กับ
ผู้ใหญ่บ ารุง จันทร์ทะเอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางเราได้รับแจ้งจาก
ทางผู้ใหญ่ว่าบ่อแก๊สชีวภาพเกิดรอยรั่วเนื่องจากตอนที่ท าการเคลื่อนย้ายท่อส่งแก๊สและในเวลา 13.00 น.ได้ลง
พ้ืนที่ซ่อมแซม บ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ให้กับผู้ใหญ่ลาวัลย์ ซึ่งทางเราได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่ว่าบ่อแก๊สชีวภาพเกิด
การฉีกขาดสาเหตุเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของลูกอุกกาบาตที่ตกในพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีจึงท าให้
บ่อนั้นได้รับความเสียหายขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานบริหารงานงานวิจัยและบริการ
วิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ลงพ้ืนที่ด าเนินการซ่อมแซม และแนะน าวิธีการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้นอีก 

โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัย
และบริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 2 

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น.ดร.วีรวุฒิ  ชัยวัฒน์ อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีและอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตรพร้อมนางสาวสุภาพร โนรี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมคณะนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นปีที่4 ลงพ้ืนที่จัดท าบ่อผลิตแก๊ส
ชีวภาพ ให้กับคุณครองศักดิ์ ดีสวาท ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือช่วยในการลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนอีกท้ังยังสามารถลดปัญหาเรื่องมลภาวะ เช่น ลดกลิ่นจากมูลสัตว์ ลดจ านวนแมลงวัน เป็นต้นซึ่งรูปแบบที่
มีการด าเนินการมากที่สุดคือ รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกพีวีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวุฒิ 
ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรหลักใน
การเผยแพร่องค์ความรู้  เพ่ือประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัย
และบริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 3-4 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 07.00-16.30 น.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมนางสาวสุภาพร โนรี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมคณะ ลงพ้ืนจัดสร้าง “บ่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน” จ านวน 2 บ่อ โดยได้สาธิตวิธีการและลงมือจัดสร้างบ่อแก๊ส ใน
ขั้นแรก - ถึงข้ันตอนสุดท้าย ให้กับประชาชนที่สนใจ  

บ่อที่ 1 ผู้ใหญ่สุเทพ เผือกผ่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน ต าหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
และ บ่อที่ 2 นายสมชาย วงค์สุวรรณ เกษตรกร ในพ้ืนที่ ต าหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ และมีประชาชนในพ้ืนที่อีก
หลายครอบครัวความประสงค์จะจัดสร้างอีก เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถน าความรู้ 
และวิธีการต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะเร่งด าเนินการ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนต่าง ๆที่สนใจ ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัย
และบริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 5 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวสุภาพร โนรี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมคณะ ลงพ้ืนจัดสร้าง “บ่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน” จ านวน 1 บ่อ โดยได้สาธิตวิธีการและลงมือจัดสร้างบ่อแก๊ส ในขั้นแรก 
- ถึงข้ันตอนสุดท้าย ให้กับ ผู้ใหญ่โต๊ด ณ ศาลาประชาคม หมู่9 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ
มีประชาชนในพื้นที่อีกหลายครอบครัวความประสงค์จะจัดสร้างอีก เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนของตนเอง รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ และวิธีการต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จะเร่งด าเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่าง ๆที่สนใจ ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัย
และบริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 6-7 

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 คุณพงพันธ์  เผือกผ่อง วิทยากรตัวคูณในต าบลหนองปลิงได้ลงพ้ืนที่จัดท าบ่อสาธิต
การผลิตก๊าซชีวภาพจ านวน 2 บ่อให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ให้กับ 1.คุณบ ารุง ต้อยติ่ง และ 2.คุณด ารงค์ นาคเถื่อน 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถน าความรู้ และวิธีการต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านได้อีก
ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะเร่งด าเนินการให้กับพ่ีน้องประชาชนต่าง ๆที่สนใจ ต่อไป
เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัยและ
บริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 8-9 

เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 -16.30 น.ดร.วีรวุฒิ  ชัยวัฒน์  อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมนางสาวสุภาพร โนรี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีพร้อมคณะ ลงพ้ืนจัดสร้าง “บ่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน” จ านวน 2 บ่อ โดยได้สาธิตวิธีการและลงมือจัดสร้างบ่อแก๊ส ใน
ขั้นแรก - ถึงข้ันตอนสุดท้าย ให้กับประชาชนที่สนใจ  

บ่อที่ 1.ก านันสุวัฒ ถมทรัพย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน ต าหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และ บ่อที่ 
2. นายสุเทพ รัตนวราภรณ์ เกษตรกร ในพ้ืนที่ ต าหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ และมีประชาชนในพ้ืนที่อีกหลาย
ครอบครัวมีความประสงค์จะจัดสร้างอีก เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถน าความรู้ และ
วิธีการต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้านได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะเร่งด าเนินการ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนต่าง ๆที่สนใจ ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

โดยบ่อผลิตแก๊สชีวภาพ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัยและ
บริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดสร้ างเป็นบ่อสาธิต การผลิตแก๊สชีวภาพ 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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บ่อสำธิตกำรหมักก๊ำซชีวภำพ บ่อที่ 10-11 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา08.30 -16.30 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาวสุภาพร โนรี 
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนที่ด าเนินการ จัดสร้าง 
“บ่อผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน” ในพ้ืนที่มีความประสงค์ จัดท าบ่อ
ผลิตก๊าซไว้ใช้ในครัวเรือน จึงได้น าบุคลากรลงพื้นที่ด าเนินการจัดท าบ่อผลิตก๊าซฯ จ านวน 2 บ่อ บ่อที่ 1ให้กับ นาย
สอน วงค์สุวรรณ ประชาชน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และบ่อที่ 2 นางส าเนียง แก้ว
ดอนไพร ประชาชนต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

และทางเราได้ให้อุปกรณ์การท าบ่อไว้ 2 ชุดให้กับทางคุณพงพันธ์  เผือกผ่อง ที่เป็นวิทยากรตัวคูณเพ่ือ
จัดท าบ่อสาธิตบ่อที่ 12และ บ่อที่ 13 ให้กับคุณ อุบล ปั้นงาม และ คุณทองเหมาะ  ฉิมเพชรเกษตรกรที่สนใจใน
การท าบ่อหมักผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยและแบบในตะกร้ำ 
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ

ในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพ่ือช่วยลด
ต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการน าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันส าปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP) ภายใต้โครงการ
สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยและแบบในตะกร้ำ 
งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และ ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัด
ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้
สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการน าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ชนิดพืชมันส าปะหลัง ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 
16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้น
โดย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยและแบบในตะกร้ำ 
งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี โดยว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพ่ือช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ ยเคมี และ เป็นการ
น าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ชนิดพืชพริกกะเหรี่ยง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ จุดเรียนรู้โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยและแบบในตะกร้ำ 
 งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี โดยว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่
กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพ่ือช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการ
น าวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ด ำเนินกิจกรรมเติมเต็มควำมรู้แก่อำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2559
ในระหว่ำงวันที่ 5-7กรกฎำคม 2559ณ โรงแรมพรหมพิมำน จังหวัดศรีสะเกษ 

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ. ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
คลินิกเทคโนโลยีจากภาคต่างๆ และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก สวทช. พร้อมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิก อสวท.
ไม่น้อยกว่า 15 ประกอบด้วย 1.เชียงใหม่ 2.แพร่ 3.พิษณุโลก 4. ก าแพงเพชร 5.ชัยนาท 6.นครปฐม 7.สมุทรสาคร 
8.สมุทรสงราม 9.ตราด 10.มุกดาหาร 11.หนองบัวล าภู 12.ศรีสะเกษ 13.สุราษฎร์ธานี 14.นราธิวาส และ         
15.นครรีธรรมราช โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดด าเนินโครงการที่มีการเสริมทักษะเพ่ิมเติมให้กับ อสวท.ในหลาย ๆ ด้านทั้งเรียนภาคทฤษฏี ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ปัญหา และการน าเสนอข้อมูล โดย 

1.) วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 10.15-12.00 น.สมาชิก อสวท. ท าการเสวนาการบริหารด้าน 
วทน.ของ วท.และสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายพร้อมชมนิทรรศการ 

เวลาประมาณ 13.00 -14.00 น. สมาชิก อสวท.ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเรียนรู้พฤติกรรมและ
การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก 

เวลาประมาณ 18.30 – 20.00 น. สมาชิก อสวท.ท าการเสวนา “อสวท.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกันโดย
สมาชิก อสวท.ทุกจังหวัด 

2.) วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 – 17.30 น. คณะสมาชิก อสวท.ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จ 

 1.หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามเขา) 
  2.หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน 
  3.การศึกษาการท าการเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านธ าตารมย์ 
  4.การศึกษาประวัติศาสตร์และวามเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
 เวลาประมาณ 16.30 – 20.00 น. สมาชิก อสวท.ทุกจังหวัดน าเสนอสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
 3.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 – 10.30 น. สมาชิก อสวท.ร่วมกันท ากิจกรรม 
  1.การใช้งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยเศรษฐกิจฐานราก 
  2.ระดมความคิด “บทบาท อสวท.ในการน า วทน.ส่เศรษฐกิจฐานราก”และการจัดท าข้อเสนอ
โครงการจากการผลักดันของ อสวท.แบ่งเป็นกลุ่ม 
  เวลาประมาณ 10.45 – 11.45 น.สมาชิก อสวท.ท าการน าเสนอ “บทบาท อสวท.ในการน า 
วทน.สู่เศรษฐกิจฐานราก” 
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ร่วมมือกับ คลินิกเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการ “ฝึกอบรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยได้รับเกียรติ
จากว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีกาญจนบุรี เป็น
วิทยากรหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีและพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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2.2.7 กำรติดตำมประเมินผล และ กำรรำยงำนผล 
 

 รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงาน
และจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบ
ติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์(ClinicMonitorOnline:CMO)ที่เว็บไซต์www.clinictech.most.go.th 
และรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

 
 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2559 สามารถสรุปความส าเร็จเปรียบเทียบ

กับตัวชี้วัดในข้อเสนอโครงการได้ดังต่อไปนี้ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร เป้ำหมำย 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรด ำเนินกำร 

1.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) 100 คน 634 คน 
2.จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน) 40 คน 187 คน 
 
หมายเหตุ : 1. จ านวนผู้รับบรกิารทั้งสิ้น จ านวน 821 คน 
     2. ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 821 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้รับบริการ 
สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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นวนผู้รับบริกำรแยกเป็นรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
 

จ านวนผู้รับบริการ 2558 2559 รวม 
ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ผู้รับค าปรึกษา 0 33 0 102 60 0 136 111 147 45 634 
ผู้รับข้อมูลเทคโนโลยี 37 33 0 60 0 0 57 0 0 0 187 

รวม 37 66 0 162 60 0 193 111 147 45 821 
 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรค ำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี 
           ร้อยละ 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ     85.33 
ความพึงพอใจด้านเหน้าที่ผู้ให้บริการ       86.43 
ความพึงพอใจด้านข้อมูล         81.67 
ความพึงพอใจในภาพรวม         85.80 
 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
        จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ใช้ประโยชน์ได้       821   100 
ใช้ประโยชน์ไม่ได้        0     0 
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ภำคผนวก ก. 

รำยชื่อผู้ขอรับค ำบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

ภำคผนวก ก. รำยช่ือผู้ขอรับบริกำรค ำปรึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่ำง ธันวำคม 2558 –กันยำยน 2559 

จังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม 
จ ำนวนทั้งสิ้น634  คน 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถำนที่ติดต่อ โทรศัพท์ ควำมต้องกำรเทคโนโลยี 

1 น.ส.โคมี 261/6 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในสวนมะนาวท าให้มะนาวไม่ติดลูก 
2 น.ส.หน่อย     ครัวมพงศ์ผไท 261/46 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในไร่ขม้ินและเกิดการระบาดของหนอนใต้ดิน 
3 นางใจ           บุญดา 276/4 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในสวนผลไม้ 
4 นางสมบูรณ์    เกตุเอ่ียม 258/29 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในสวนมะนาวท าให้ใบมะนาวร่วง 
5 นายค าแดง     เงาศรี 276/20 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในสวนทุเรียนและสวนส้มโอท าให้ดอกร่วง 
6 นายแต้ม       พูลชมฮล 24/16 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในสวนยางพาราและสวนมะละกอ 
7 นางสุดใจ       ข าจริง 276/42 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชยื้อราในสวนยางพารา 
8 นางถนอม      มีชัย 276/86 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเชื้ราในไร่ขม้ิน 
9 กมลทิพย์      กวีพงษ์พิพัฒน์    การระบาดของเชื้ราในไร่ขม้ิน 
10 นางติ๋ม         ชื่นสุวรรณ 264/79 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเชื้ราในไร่ขม้ิน 
11 นางส าราญ    เกือบรัม 258/8 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเชื้อราในสวนยางพารา 
12 น.ส.เฟ่ืองฟ้า   เกตุแก้ว 258/24 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเชื้อราในสวนยางพารา 
13 พิมพลอย      สุขสุวรรณ 31/7 ม.2 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การจัดการแมลงรบกานพืช เช่น แมลงวันทอง 
14 นางสมพิศ      คงคา 256/19 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของหนอนใต้ใบในไร่ฝักทอง 



43 
 

15 น.ส.ปานจันทร์     ปิโย 261/5 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 089-9967488 การระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 
16 น.ส.ค าหวาน       ปิโย 261/43 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 085-1801753 การระบาดของเพลี้ยแป้งในสวนมะนาว 
17 นางจี๋               อ่อนตา 30 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 080-9680895 การระบาดของแมลงในสวนผัก 
18 นางหล้า            โสภา 266/58 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  การระบาดของแมลงกินใบในสวนผัก 
19 นางสมศรี 100/27/พม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี  การระบาดของแมลงในสวนผัก 
20 นางบุญมา       บุตรตา 261/16 ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบเหลืองในสวนมะนาว 
21 น.ส.พิน          รักษาชนม์ 261/41 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบแห้งในสวนทุเรียน 
22 นางเครือรัต      ช้างเผือก 276/34 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบไหม้ในไร่มะเขือ 
23 น.ส.สถาพร      จันทเสน 261/36 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบไหม้ในไร่พริก 
24 นางศรี            บุญมา 260/8 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบเหลืองในสวนมะนาว 
25 นายเมษ          วงศ์ตา 254/13 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-0178807 การเกิดโรคระบาดในสวนส้มโอ 
26 นางเชย 131 ม.1 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบไหม้ในสวนเงาะ 
27 นางขณิฐา      แสวงทรัพย์ 124 ม.1 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   การเพ่ิมคุณภาพของดินในพ้ืนที่การท าไร่ 
28 นายธงชัยพิลา 262/10 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 091-6054516 การตรวจคุณภาพดิน 
29 นายณัฐพัชร์    เฉลิมสัตยดา 261/32 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 089-9858342 การตรวจคุณภาพดิน 
30 น.ส.จันหอม     บุญถึง 264/72 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   ดินในสวนยางพาราแห้ง 
31 ประทวน        ฝังภิญโญ 31/5 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
32 น.ส.ส้มโอ 100(84)/พม.1ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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33 นายบุญตา        เนเยือด 266/62 ม.4 ต.ท่าขนุนอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 087-9836723 วิธีการกลั่นน้ าส้มสายชู 
34 นายเจษณ์พร    ภานาสม 35/7  จ.นครปฐม 087-1696544 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

35 นายปัญญา      อินทร์พรหม 76 ม.2 จ.นครปฐม 089-610487 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

36 จิราพร           บุญมาอน 20/1 อ.เมือง จ.นครปฐม 085-2629030 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

37 สมเกียรติ        สระศรี 89/14-15 ม.5 ต.สนามจันทร์จ.นครปฐม 086-6955470 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

38 นันทิดา          ธงชัย 25/21 ม.2 ต.สนามจันทร์จ.นครปฐม 085-8342964 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

39 ชิดชนก         จูมรัตน์จันทร์ 81 ม.3 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูมจ.นครปฐม 087-3708340 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

40 คณัฐฎา         ทองเชื้อ 315  ต.สนามจันทร์อ.เมืองจ.นครปฐม 081-1944586 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

41 ชาญวิโรจน์     บุญพันธ์ 30/1 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 081-9873454 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

42 สุรางค์          บุญพันธ์ 30/2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

43 การจนา        ประสมการ 126/1  ต.ดอนตูมอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

44 กิ ๋               แช่อึ้ง 40/1  ต.ดอนรวก อ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

45 หมยเจิง        ชัยหา 105/1 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

46 พรศิลป์         จวงสอน 34 ม.1 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

47 นางวันเพ็ญ      โพธิจันทร์ 143  ม.2 ต.บ้านหลวงอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 081-8589798 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

48 สุรัตน์           อักษณากลาง     สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

49 วสันต์            กลิ่นถื่อก า 168/57 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

50 รัตนวรรญ       พรมโต 97 ม.1 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 086-3439876 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 



45 
 

51 ชุติการ          สิทธิชิตต ์ 71/44 ต.ท่าต าหนักอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 859514466 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

52 วาพร           ห้วยหงษ์ทอง 123 ม.2 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

53 ศุภมาศ         จัดขาน 55 ม.13 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 089-8867239 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

54 นงเยาว์         ค ากองแก้ว 40-1 ม.5 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 089-7659965 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

55 เสกสันต์        แสนค า 130 ม.1 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 089-5508517 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

56 นางเล็ก         สีอุ่นด ี 24 ม.1 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

57 นางอ านวย      ผุยรอด 94 ม.2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

58 นายฉลอง       เณรดาก้อง     สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

59 สุทิตา     เข็มแจ้งปรีชานนท์ ร.ร.วัดสระสี่เหลี่ยม 089-1607237 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

60 ละออ             ไทยปรีชา     สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

61 วรวรรณ          ศรีนวลข า 132/1 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

62 แก้วมณี         แซ่ลิว 25/1 ม.4 ต.ห้วยพระอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 081-7362963 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

63 พัด              มีคลองแจ่ง 34 ม.3 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

64 วันชัย           ทะทา     สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

65 พรพิมล        เบี่ยวทุ่งน้อย 81 ม.4 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

66 อ านวย         เล็กโตเร็ว 20/1 ม.4 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

67 นัฐวรรณ       จินตนารส   089-8362972 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

68 นสยสี          นวลจวนสอน 64 ม.1 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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69 ศักดิ์ชัย       พุ่มพระมอม 74/1 ม.1 ต.ห้วยพระอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 081-0082113 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

70 เอกศรัญ     อรัญศิริรัตนไกร   090-9930646 สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

71 วงศววิศ      พิกุลชัยรัตน ์ 27 ม.2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

72 อรัญ          เพชรประดิษ 94 ม.5 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

73 ปัญญา        ศิริพัน 56/1 ม.2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

74 สัมพิศน์      หาเจียว 33 ม.5 ต.บ้านหลวงอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
75 ปิโตชัย         อยู่รัตน ์ 24/4  ม.4 ต.ทุ่งน้อยอ.เมืองจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
76 ปราณีท        อาจหาญ 308/1  ม.3 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 098-9019367 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
77 เนตร         ดอกไม้ศรีจันทร์ 70/4 ต.แหลมบัวอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
78 นายเสี่ยม        ปีมณ ี 17/1 ม5 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
79 มลิวรรณ         นิมนา 85 ม.3 ต.สามง่ามอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
80 จิตรภณสิทธิ    วราภรณ์ 214/5 ม.4 ต.สามง่ามอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

81 นายเวียน       จันดี 56 ม.4 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

82 เสาวลักษณ์     อินทดสรรค์     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

83 สนม             แสงโสด 1 ม.1 ต.สระกระเทียมอ.เมืองจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

84 เฉลียว           แสงโสด 1 ม.1 ต.สระกระเทียมอ.เมืองจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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85 วรรณสิทธิ์         ฝ้ายป่าน 144 ม.3 อ.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

86 มันพร             ญาติบรรทุง 55/2 ม.3 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

87 ณิชา              ญาติบรรทุง 55/2 ม.3 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูม จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

88 สมคิด            ทับชม 132 ม.4  ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

89 สรวงสุดา        พิมพา 20/2 ม.2 ล าเหยอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 098-9878044 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

90 สุพรรณี          ศรีนวลข า 132/1 ม.2 ต.บ้านหลวงอ.ดอนตูม จ.นครปฐม 098-8852869 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
91 ไพรโรจน์        สุขสบาย 46/3 ม.2 ต.บ้านหลวงอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 081-2977238 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

92 รุ้งแก้ว            มีส ี     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

93 สุภาวดี           นาคโมกุร 120 ม.2 ต.ห้วยด้วนอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 082-3468685 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

94 กัลยาณี        แนวแห่งธรรม   087-6663351 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
95 เพ็ญปภา       สิรัตทิพรกุล 68 ม.8 ต.ดอนพุทราอ.ดอนตูมจ.นครปฐม  สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

96 นางอ่ึง         เสียงรักษา     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
97 ชรนิทร        เนตรเห้ว     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
98 ส่าง             บุญอินดี 25 ต.ห้วยพระอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 089-5469574 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
99 สมจิตต์         แสนบุญส่ง     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
100 ปรารถนา      หงษ์ทอง     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

101 สกาวเดือน      ทะทา     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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102 ละอองดาว       โลหิตา     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

103 มณีรัตน์          สนสาขา     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
104 จันทร์เพ็ญ      เขี้ยวทุ่งน้อย     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
105 สันต์             บุญประลพ 8 ม.2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 081-4537328 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
106 โยธิน            วงษ์น้อย 64 ม.9  ต.ดอนตูมอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 082-3585970 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
107 นายมาลัย       แง่ด ี     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
108 นายธนวัฒน์    ปิกุลชัยรัตน ์ 27 ม.2 ต.สามง่ามอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

109 นางภัคพร       วชิรยาส ี 117/89 ม.5 ต.สามง่ามอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 080-4284564 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

110 นายสุชีพ        เสือบางพระ 32 ม.7 ต.ล าเหยอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 087-1548534 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

111 นางมาลี         ใจเยือกเย็น 62  ม.3 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 085-4099159 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

112 นายด ารงศักดิ์    ม้งอ้น 68/4 ม.6  ต.สวนป่านอ.เมืองจ.นครปฐวม 085-8067078 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

113 นายกับตวิทย์     แนสุบัตร   081-4058991 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

114 มณี               เบี้ยงทุ่งน้อย 44 ม.5 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 088-2409217 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

115 นางเล็ก           วิเชียรรัตน ์ 78 ม.4 ต.วัดละมุดอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

116 ถิรดา              วิเชียรรัตน ์ 78 ม.4 ต.วัดละมุดอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม 099-0519157 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

117 ลมัย                เหมื่อนเอ 156/1  ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

118 สุรินทร์             เหล่าสิม 19 ม.3 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.กาญจนบุรี   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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119 ดาวเรือง          ล าจวน 38 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.กาญจนบุรี   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

120 ฤทัยรัตน์          ศรีคช 144 ม.2 อ.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 085-376795 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
121 อัมพร             บุญทา   034-340050 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

122 ทวีรัตน์            ศิรปิน 37/1 ต.ดอินรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 097-1266764 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

123 นนิตา             สงโต ศาลเยาวชนจังหวัดนครปฐม 082-6447030 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

124 จันทิมา         เอ่ียมศรีเพ็ชร์ 157 ม.2 ต.ดอนรวกอ.ดอนตูมจ.นครปฐม 093-0099322 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

125 นางจ าเรียง       เสียงล้ า   087-1594976 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

126 อังคนา             กองกัลยา     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

127 สุณี                 ศรีเกษม     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

128 สุพัตรา             พัดไสว     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

129 นางเกลี้ยง         เล็กยินดี 158 ม.2 ต.ดอนรวกอ. ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

130 จ่อย                สีค านพ 118  ม.4  ต.ห้วยด้วนอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

131 นางสาวสุธาสินี    หาเขียว 33 ม5 ต.บ้านหลวงอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

132 พนอง              ศรีเฟ่ือง 65/4 ม.5 ต.ดอนรวกใหญ่อ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

133 ภัทรวดี             แก้วนาง     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

134 ด.ญ.ปลายทิพย์      มีบ่อ 1/2  ม.5 ต.ดอนรวกใหญ่อ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

135 สมคิด           ศรีอินทร์ทอง 104 ต.ห้วยพระอ.ดอนตูมจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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136 ส ารวย        รอดเทภัย 21 ม.5 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
137 ยุพา            คงคาเย็น 43/8 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
138 พิพัฒน์         น้อยพินิจ 19 ม.6  ต.บางกระทึก อ.สามพรานจ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
139 อัทฒนิตย์       ชัยวุฒ 40/18 ม.5 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-4914257 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
140 ภาสินี            ไข่สีไพร 78/19 ม.5 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
141 สกุณา           แช่มาลัย กรุงเทพมหานคร 097-3241767 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
142 กุลชญา          แจ่มใจ 34/9 ม.4 ต.บ้านใหม่อ.สามพราน จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

143 บรรจง           แสงบุญ 34/1 ม.5 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

144 ส ารวย         ทรัพย์ออ่ภัทร 36/5 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

145 จ าเรือง          เสาวด ี 37/15 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

146 ประเทือง        คัดแช่ม   086-0913241 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

147 สมบุญนาค      เรืองศรี 75 ม.5 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

148 เอ่ียมเซี้ยะ       แซ่ตั้ง 134/5 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-4988046 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

149 บุชญา            สัมฤทธิ์ดี 21/1 ม.4 ต.สาลี อ.บางประม้า จ.สุพรรณบุรี 081-4716440 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

150 ส าเริง             แจ้งเสม 46/6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 062-5019867 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

151 วัลลภา            นุ่มนวล 35/6 ม.6 089-2056112 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

152 เชาวนี        ประสิทธิแพทธ์ 23/3 ม.8 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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153 มณีพร           ดีสวัสดิ ์ 20/6 ม.8 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
154 สุทธิดา           จันทร์คงวงษ์ 46/4 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
155 สุภวิทย์           ปิยนิรันดร ์ 46/4 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
156 ด.ญ.อธิศรา       สายจ าปา 45/29 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
157 ประภาพร         พวงบุญยา 133/5 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
158 ผออมมดวง        สร้อยทอง 37/1 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 02-4188144 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
159 รุ่งนภา              ห้วยสกุล 30/12 ม.13 ต.ไร่ขิงอ.สามพรานจ.นครปฐม 02-4208008 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

160 นิตตยา              บุญชว่ย 35/2 ม.1 ต.มหาสวัสดิ์อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 098-5093081 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

161 ดาวรุ่ง               ด่างเกษี 47/572 ม.5 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

162 อาภรณ์            ร้อยประเสริฐ 89/8 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 083-8386882 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

163 เกศคง             รัตนสมบูรณ ์ สพจ.นครปฐม 034-960552 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

164 กิมฮอ              ฤทธิ์ค ารณ 46/6 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 062-5019867 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

165 ปิยพล              ศิราการ 88/432 ต.มหาสวัสดิ์อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

166 งามลักษณ ์         เล็กทุ่ง  7/14 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 092-2619920 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

167 เกรียงศักดิ ์         หอนมลด 118/25 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 081-7788217 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

168 เบญจมาศ          มีประมูล 199/95 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 02-8892141 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

169 จ านง                ส าราญหรรม์ 2/2 ม.5 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 081-4820448 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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170 จ าลอง         ประทุมทอง 85/1 ม.7 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

171 สมหมาย       ปั้นรื่น 18/5 ม.4  อ.ไทรโยคน้อย จ.นนทบุรี   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
172 ป้อม           แก้วน้ าสุก 123/6 ม.3 งิ้วรายอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

173 สระนุช        พบความชอบ 158/29 มต.นครปฐมอ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

174 วาสนา         จิระสวีสดิ ์ 44/6 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

175 เฉลียว           ทรัพย์ยอดแก้ว 36/3 ม.13 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
176 ทัศนันท์          ขุนคง 30/1 ม.7 ต.บ้านใหม่อ.สามพราน จ.นครปฐม 082-3409974 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

177 สมสกุล            แซ่เฮง 3/18 ม.5 ต.บ้านใหม่อ.สามพราน จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

178 ธนพร              ปีเจริญ 7/9 ม.2 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-7447801 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

179 จันทร์เพ็ญ       เจริญไกรกมล 155/29 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 086-4574578 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

180 ขจร                เฉื่อยใจ 43 ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 081-3834117 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

181 บุญย้ง              ป้อมทอง 33/9  ม.6 ต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

182 รัศรินทร์           วงค์ศรี 11/1  ม.3 ต.ห้วยพลูอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

183 กาญจนา           สมัยสม 88/54 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุมแบน จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

184 วัน                   ศรีงาม     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

185 ปราโมทร ์         ภิรมณ์ตอง 42/14 ม.3   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

186 สง่า                อ่วมสืบเชื้อ 49/5 ม.6 ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 081-4090504 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
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 187 บุญชู             แก้วงาม 36/2 ม.6 ต.คลองโยน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

188 ศรีสะอาด       ว่านน้ า 47/980ม.5ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

189 ธีรศักดิ์          วงษ์สง่า 40/51 ม.4 ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

190 สุวรรณ์ชัย      เอ่ียมของ 90/3 ม.5 ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

191 เจริญ           รอดไพรบูรณ์ 17 ม.5 ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

192 มาเรียม         ค้มถนอม 20 ม.5 ต.คลองโยนอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 087-4075057 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

193 กฤต             โกบแก้ว 58 ม.3 ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-8914718 สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

194 นงเยาว์          อยู่วัด     สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

195 บัว              รอดเทไภย 28/1 ม.7 ต.บ้านใหม่อ.สามพราน จ.นครปฐม   สนใจท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
196 ไฉน             หนูขาว 7 ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี  การระบาดของเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
197 สัมฤทธิ์         อ่ิมวงค ์ 212  ม.3  ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
198 สมบัติ           จิตนิยม 43/1 ม.9  ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคใบเหลืองในไร่อ้อย 
199 หน่วย          หรีหร่อง 37/2 ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี  การระบาดของโรคใบลายที่ต้นมะม่วง 
200 มาลี            วิบลูย์อัด 14 ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอยจ.กาญจบุรี  การระบาดของเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
201 วินัย            อ่ิมวงค ์ 45/1 ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  แมลงกัดกินยอดของต้นมันส าปะหลัง 
202 ชูชีพ            วงษ์น้อย 54 ม.1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี  การระบาดของแมลงในไร่มันส าปะหลัง 
203 นิตยา            สืบแจ้ง 690/2 ม.14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  การะบาดของหนอนด้วงในไร่อ้อย 
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204 ดรุณ ี           ใบบัว 27/2 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองจ.กาญจนบุรี  การะบาดของหนอนใต้ใบในมะกรูดและมะนาว 
205 ไพริน           วรรณฉวี 141/1ม.3ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  การระบาดของเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
206 อารม           หนูขาว 101/1 ม.7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์ 
207 สมศรี           ศรีหิรัญ 482 ม.3 ต.หนองกุ่มอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์ 
208 ทองมาก        ศรีประเสริฐ 141/3 ม.10 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี  สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์ 
209 สมใจ            วรรณา 276/2 ม.8 ต.พนมทวน อ.นมทวน จ.กาญจนบุรี 087-1286705 การระบาดของเพลี้ยในต้นมะนาว 
210 น้ าอ้อย          ศรีคอนโอ่ง 94 ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 085-2915934 การระบาดของหนอนที่ต้นมะนาวและไร่สาระแหน่ 
211 สุนันท์           สินด ารง 76 ม.3 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกัดกินใบข้าวโพดแอ้ 
212 ยุภาวดี          บุญแก้ว 

1/33 ม.5 ต.ตลาดขวัย อ.เมือง จ.นนทบุรี   
การระบาดของแมลงมากัดกินดอกไม้ที่ปลูกประดับ
บ้าน 

213 วรรณฐกานต์    แก้วไทรคด 
958 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

034-630636 
การระบาดของหนอนและแมลงในแปลงปลูกผักสวน
ครัว 

214 สุรพงษ ์         นงด ี 455 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนและแมลงในสวนมะนาว 
215 สมพร           ยะนึก 90 ม.17 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกอกัดกินยอดอ่อนของอ้อย 
216 วารี             ดอกยอ 19 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยในนาข้าว 
217 กาญจนา       เปรมคิเคร์ 40 ม7 ต.พังตรุ อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกัดกินใบและดอกของดอกไม้ 
218 ปุณยานุช       โสภาพันธ ์ 324 ม.7 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกอกัดกินยอดอ่อนของอ้อย 
219 พงษ์ศักดิ์        เกตุแก้ว 94 ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 086-1722870 การระบาดของมดไฟในแปลงปลูกผักสวนครัว 
220 ฮลิบ             รักกัมสะ 164 ต.พังตรุอ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 084-4125796 การระบาดของหนอนและเพลี้ยในนาข้าว 
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221 อังคณา       สุขแพทย์ 276 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของมดไฟและแมลงในแปลงผักสวนครัว 
222 ธัญญา        พรมหมชนะ 222 ม.3 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 085-2966275 การระบาดของหนอนและแมลงที่ต้นดอกไม้ 
223 สมหญิง       เข็มทอง 9 ม.4 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-5874928 การระบาดของเพลี้ยในไร่มันส าปะหลังและใบมันแห้ง 
224 อรวรรณ์       แซ่อ้ึง 39 ม.4 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 086-1703038 การระบาดของเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
225 ศิญญา         สันเกิดสุข 76/1 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกัดกินใบมะนาวที่ก าลังออกผล 
226 ทรรศนีย์       สิงห์เสวก 65 ม.13 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนด้วงในไร่อ้อย 
227 สุชาวดี        ลุ่นปัญญา 19 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 061-6711875 หนอนกัดกินใบและดอกของดอกไม้ 
228 โอง              สุขศร ี 19/2 ม.5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 084-3941204 การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
229 นพวรรณ       เซี่ยงฉิน 48/3 ม.7ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงมากัดกินแปลงผักสวนครัว 
230 อุดม             เจ้งน้อย 59 ม.16 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยไฟและหนอนด้วงในไร่อ้อย 
231 ดร.พยุง          ใบแย้ม 

197/18 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-9101617 
เกษตรผสมผสานดินที่ใช้ปลูกเป็นดินลูกรังจึงท าให้ขาด
แร่ธาตุ 

232 น.ส.สมพิศ        ไชกิจ ศูนย์วิทยาศาตร์เพ่ือกาญศึกษากาญจนบุรี 081-5706085 สนใจท าปุ๋ยเพ่ือไปสอนนักเรียน 
233 วงเดือน          สงสิริไว 99/9 ม.5 ต.ดนขมิ้น อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 089-2546644 สนใจท าปุ๋ยเพ่ือใช้ในศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มแม่บ้าน 
234 ชนัญชิดา        นุชนา 254 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 083-5154622 สนใจอบรมการท าปุ๋ย 
235 ปริณดา        ทองเมืงหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   สนใจอบรมการท าปุ๋ย 
236 ทองขาว         ตรหวิ 424/1 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   สนใจอบรมการท าปุ๋ย 
237 น้ าอ้อย           จันทร์อ้น 110 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-7025273 สนใจอบรมการท าปุ๋ย 
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238 อัมพกา       จงมีชัยชนะ 107-108 ต.บ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบเหลืองที่ต้นมะนาว 
239 ชนัญชิดา     นชุนา 254 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 083-5154622 การเกิดโรคเชื้อราที่ต้นมะนาว 
240 เตือน          ภุมรินทร์ 

276 ม.8 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-2604923 
การเกิดโรคเชื้อราในสวนผสมผสานและการรบกวนของ
แมลง 

241 บุญเลิศ         หงษ์ษา 400 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-5607306 ไร่แตงกวาเกิดโรคเชื้อราและมีแมลงรบกวน 

242 ณิชชา           ทวีกล 215 ม.7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี   แมลงรบกวนในพริกเกิดโรคใบหยิก 
243 คูณ              ยิ้มแย้ม 18/1 ม.3 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-0449901 การระบาดของหนอนในไร่ข้าวโพดแอ้ 
244 สกาวจิตต์      เทววัฒนา 52/1 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   ต้นไม้ที่ปลูกไว้ยืนต้นตาย 
245 อัจจิมา       ทองเมืองหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ต้นไม้ที่ปลูกไว้ยืนต้นตาย 
246 รักชนก          อยู่สุข 59/12  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-0829877 ต้นดอกแก้วไม่ออกดอก 
247 ทรรศนีย์        สิงห์เสวก 65 ม.13 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จกาญจนบุรี   มะนาวและมะม่วงไม่ติดผลพอติดผลก็ผลร่วง 
248 วัชรีอวยพร 105 ม.2 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-1637390 พริกติดดอกแต่ไม่ออกผล 
249 ปราณี           โพธ์ธรรม 218 ม.5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ต้นมันส าปะหลังเน่า 
250 สมใจ             วรรณา 276/2 ม.8 ต.พนมทวน อ.นมทวน จ.กาญจนบุรี 087-1286705 พ้ืนที่ที่ใช้ปลูกพืชเป็นดินทรายไม่มีธาตุอาหาร 
251 อุทิศ              วิสญกูร 133 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ดินในพื้นท่ีที่ท านาเสื่อมสภาพ 
252 อนุชิต            ภานุสุดา 44 ม.1 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี  

การระบาดของหนอนด้วงเจาะต้นมะม่วง 
253 ประภัสสร     เรื่องพวงศักดิ์ 71/4 ม.15 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

การระบาดของแมลงที่แปลงปลูกดอกไม้ 
254 ผกาวรรรณ       สินส าเริง 333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี  การระบาดของหนอนในแปลงที่ปลูกพืชผสมผสาน 

 
 



57 
 

255 จรนิทร์          ศรแผลง 197 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงที่แปลงปลูกดอกไม้ 
256 เอ็นดู            วามพันธ์ 135 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ทา่มะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงที่ต้นดอกไม้ 
257 บุญเรือง        จันทร์โสภา 139 ม.13 ต.ตะคร้ าเอนอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนกอและเพลี้ยในไร่อ้อยและนาข้าว 
258 นิทัศน ์         พงษ์สุวรรณ 18 ต.ท่าเรืออ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยที่ต้นมะนาว 
259 ปัทมา         ธ ารัสเรืองรอง 47/8 ม.3 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยในนาข้าว 
260 สงบ            ซุ้ยเจริญ 84/2ม.6ต.เขาสามสิบหาบอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
261 มาลัย           คิ้งดอย 57/2 ม.3 ต.หวายเหนียวอ.ทา่มะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 
262 เสาวลักษณ์     คุ้มเพ่ง 37/1ม.1ต.เขาสามสิบหาบอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 098-2497485 การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 
263 บีวกีรัตน         ศรีสกุล 37/1ม.1ต.เขาสามสิบหาบอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
264 ปิยวรรณ         ศรแผลง 197 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนที่ต้นดอกไม้ 
265 เบญจรัตน์       เครือเมฆ 22 ม.4 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
266 เรมะ            บุญมาเลิศ 137/2 ม.4ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 089-8085127 การระบาดของหนอนกอในไร่อ้อย 
267 บุญมา           ทองสาย 28/1 ม.3ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยแป้งที่ต้นมะเขือและต้นพริก 
268 บุญเตือน        แก้วสว่าง 137/7 ม.4 ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 083-4208610 การเกิดโรคใบของดอกไม้ด่างและดอกไม้ไม่ออกดอก 
269 ดรุณ ี             ใบบัว 27/2 ม.4  ต.หนองป้องอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 081-3827650 การเกิดโรคใบไหม้ที่ต้นมะกรูด 
270 อรุณ             งามงอน 5 ม.12 ต.แสนตออ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 098-6488742 การเกิดโรคเชื้อราที่ต้นมะนาว 
271 สุวณ ี            รัตนอารีกุล 123 ม.4 ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 034-640344 การเกิดโรคเชื้อราในไร่กุ้ยช่าย 
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272 สุชาดา            ยอดสกุล 79/2 ม.3 ต.หวายเหนียว อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคเชื้อราในไร่เผือก 
273 หวานใจ          บุญมาเกิด 173/2 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคใบเหลืองในไร่อ้อย 
274 ทวีพจน์       นาคทองอินทร์ 346 ม.1 ท่ามะขามอ.เมืองจ.กาญจนบุรี  การเกิดโรคใบเหลืองที่ต้นมะนาว 
275 เฉลิม              เสริมสุข 294 ต.ท่ามะขามอ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ต้องการตรวจธาตุอาหารในดิน 

276 ปัทมา          ธ ารสัเรืองรอง 47/8 ม.3 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี  ต้องการตรวจธาตุอาหารในดิน 
277 พจนิต            กล้าสร้อย 36 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี  ต้องการตรวจธาตุอาหารในดิน 
278 กิมลุ้ย            สิงหลวง 49/3 ม.8 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม   การระบาดของหนอนด้วงกัดกินยอดของต้นมะพร้าว 
279 เล็ก              ก้อนทอง 18/12 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม   การระบาดของแมลงในนาข้าว 
280 สุภาพร          ตาทองศรี 42 ม.2 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 081-9865102 การระบาดของเพลี้ยแป้งที่เกาะกัดกินต้นมะเขือ 
281 ดวงเดือน        เทวพันธ์ 59/4 ม.5 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม   การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
282 พรรณี            วิมูลชาต ิ 151 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 089-8843627 การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
283 ยุบล             จันทร์อยู่จริง 142 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 081-7424525 การระบาดของแมลงเต่าทองในแปลงปลูกผักสวนครัว 
284 วิชิต              มะโนใน 33 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม   การระบาดของเพลี้ยในนาข้าว 
285 ประพันธุ์         วิมูลชาต ิ 1/1 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 086-0255868 การระบาดของเพลี้ยในนาข้าว 
286 สายทอง         วิบูลย์ชาต ิ 63 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม   การระบาดของแมลงในแปลงปลูกบัว 
287 แววมยุรา         ศรีบัว 20/1 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 081-7428649 การระบาดของไรแดงในนาผักบุ้ง 
288 ลออ               สมใจเพ็ง 73 ม.8  ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม   การเกิดโรคแคงเกอร์ในสวนมะนาว 
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289 วันนา            วิบูลย์ชาต ิ 65/1 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม   การเกิดเชื้อราในนาข้าว 
290 ประพันธุ์         วิมูลชาต ิ 1/1 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 086-0255868 การเกิดดโรคไวรัสในนาข้าว 
291 ไพฑูรย์           วิมูลชาต ิ 49/3 ม.8 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 086-5432724 สนใจเข้ารับการอบรมการท าปุ๋ยเพื่อบ ารุงดิน 
292 ณัฐพงษ์          หาญกล้า 124 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 089-0870080 สนใจอยากอบรมการปลูกพืชไร้ดิน 
293 สาคร             ยางเอ่ียม 207/1 ม.3 ต.บ้านเก่าอ.เมืองจ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 
294 โสภณ            สัตย์ซื่อ 16 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 092-2566767 การเกิดโรคเชื้อราและการระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 
295 สันต์             โพธิ์เงินงาม 41/11 ต.บ้านเก่า อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 092-7190577 การระบาดของหนอนกอและเพลี้ยไฟในไร่อ้อย 
296 สมชาย          หล าบร ี 69/7 ม.15 ต.บ้านเก่าอ.เมือง จ.กาญจนบุรี 087-1525010 การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 
297 ไมโซ             สมรูป 444/9 ม.115 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การะบาดของแมงที่ต้นมะม่วง 
298 สุวิมล           จงไมตรีพร 6743 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยแป้งที่ต้นมะเขือ 
299 สุเทพ            นะทีทอง 198 ม.15 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงในปลงปลูกพริกมะกรูด มะนาว 
300 ดรุณ ี             ดือสาย 75/1 ม.6 ต.สิงห์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยไฟในไร่มันส าปะหลัง 
301 ปิยวรรณ         ศรแผลง 197 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 087-1649121 การระบาดของแมงทีต้นดอกไม้ที่ปลูกประดับบ้าน 
302 ปรเมศ            คุ้มวงศ ์ 100/1 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 
303 ปราณี             สุขแพ่ง 134/5 ม.12 ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยที่ต้นมะนาว 
304 ร าพึง               แซ่อ้ือ 244 ม.15 ต.บ้านเก่า อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 062-3412887 การระบาดของแมลงและเพลี้ยแป้งที่ปลูกไว้รับประทาน 
305 สุขสมาน           ค าด ี 112 ม.15 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 098-2913475 เกิดใบมะม่วงแห้งครึ่งใบ 
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306 โสภณ          สัตย์ซื่อ 16 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 092-2566767 การเกิดโรคเชื้อราในนาข้าว 
307 สุภาพร         สงบจิต 6/4 ม.1 ต.บ้านเก่าอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 092-7983997 การเกิดโรคเชื้อราในบะกรูด 
308 วันชัย           สี่จันทร ์ 32/4  ม.15 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคเชื้อราที่ต้นมะกรูด 
309 เหรียญ          เหลืองแดง 89/9 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   การเกิดโรคใบหงิกในไร่พริกกระเหรี่ยง 
310 วันเพ็ญ           นิทุรา 300 ม.5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองจ.กายจนบุรี   การเกิดโรคใบเหลืองที่ต้นมะกรูด 
311 เจนจิรา          ฉัตรไชย 20/10 ม.13 ต.บ้านเก่า อ.เมืองจ.กาญจนบุรี   มะกรูดและมะนาวเกิดโรคใบเหลือง 
312 วลัยภรณ์        วัยวัน ร.ร.อบจ.กายจนบุรี (บ้านเก่า) 087-1694430 สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง 
313 อาภัศรา          พวงมาลี อบต.วังด้ง ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 087-8097665 สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง 
314 สุธิดา              พ่ึงรักษา 545 ม.1 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี   สนใจการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกอง 
315 ประวิง           เหมือนคล้าย 10/2 ม.9 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
316 แจ๋ว               วงติ่ง 116 ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
317 เชื่อน             ปทุมสูตร 112/3 ม.14 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
318 แต                นามจตุรัส 28/2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
319 ไท ้                สืบแจ้ง 468/2 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
320 กาญจนา         วิบูลย์อัด 14 ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอยจ.กาญจบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
321 พงษ์พัฒน์         สืบแย้ม 14 ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอยจ.กาญจบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
322 วิระดา               วิบูลย์อัด 14 ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอยจ.กาญจบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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323 พนม            ปานธรรม 168 ม.2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

324 สุสินรัตน์        แซ่ลิ่ม 696 ม.14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

325 กนกวรรณ      ช านาญเชื้อ 696 ม.14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

326 ฝ้าย              สืบเรือง 696 ม.14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

327 ขจรศักดิ์         จิระศิริโรส 147/1 ม. ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จกาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

328 เยาวมาลย์        ทองนุ่ม 737 ม.1 ต.บ่อพลอยอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

329 ส าเนา             ปานธรรม 723 ม.2 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

330 กาญจน           พรหมชนะ 98 ม.8  ต.ล าเหยอ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

331 มินตรา            ไมลี 708 ม.14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

332 สริตา              นามวงษ์ 15 ม.4 ต.ทุ่งกระบ่ าอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

333 สุพรรณ           แซ่เซียว 118 ม.10 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

334 มาลี                พุ่มเกาะ 124/10 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

335 บุญรอด           วังปลาทศ 660 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

336 ยุทิน                กล้าหาญ 17/1 ม.11 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

337 สนอง              หรีหร่อง 50 ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

338 มะลิ                คล้ายม ี 24 ม.3 ต.หนองกุ่มอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

339 สุกัญญา          เหมือนเขียว 22 ม.8 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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340 สมจิตร          สีตองอ่อน 23 ม.14 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรยี์ 

341 จารุณี           เปรมมา 45/3 ม.3 ต.จรเข้เผือกอ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

342 มณีรัตน์        แตงออ่น 23 ม.14 ต.หนองกุ่มอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

343 สมคิด          โคกแก้ว 22/2 ม.12 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมปุ๋ยอินทรีย์ 

344 เกสร           โคกแก้ว 20/2 ม.12 ต.ช่องด่านอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

345 ปิยวรรณ       ศรแผลง 197 ม.3 ต.ท่ามะขามอ.เมือง จ.กาญจนบุรี _ สนใจอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ 

346 ประจวบ        ดอกแก้ว 76/1 ม.1 ต.วังกระแจะอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 089-808690 การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 

347 สรยุทร          วังขนาย 11/3 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่ามวงจ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงวันทองมากัดกินยอดของผลชมพู่ 

348 ผกาวัลย์         เหลืองเสงี่ยม 132  ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-1596592 การระบาดของเพลี้ยมากัดกินดอกของผลไม้ 

349 จ าลอง           เทพทับทิม 81 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี   การระบาดของแมลงวันทองในไร่อ้อย 

350 มณี               เสมค า 60/5 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 092-6711452 การระบาดของหนอนมากัดกินใบและยอดของต้นล าใย 

351 จรรยารักษ ์     วินิตวรเวศม์ 81 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 089-1173959 การระบาดของหนอนในไร่ข้าวโพดอ่อน 

352 วิลาวัลย์         แต่แดงเพชร 110/5 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 090-9388667 การระบาดของแมลงวันทองมากัดกินผลชมพู่ท า 

353 มานพ            เทพทับทิม 81 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 081-9332801 การระบาดของเพลี้ยไฟในนาข้าว 

354 ชนิตา            ภัทรพงศ์สิริ 154 ม.5 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 084-8842147 การระบาดของเพลี้ยไฟและหนอนในนาข้าว 

355 วรวรรณ          สิรักฤกษา 279/53 ม.8 ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.กาญจนบุรี   ตัวด้วงเจาะล าต้นและแมลงมากัดกินยอดของมะม่วง 

356 บัณทัด            กลีบเมฆ 136 ม.3 ต.ทุ่งสมออ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 081-3654573 การระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 
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357 ละออ           น าเจริญ 19/21 ม.7  ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-3654573 การระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 
358 จรรยารักษ ์    วินิตวรเวศม์ 36 ม.7 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 
359 กรัณฑรัตน์      สระทองฮือ 2/149 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของหนอนและเพลี้ยไฟในไร่ข้าวโพดอ่อน 
360 สมจิต 110/1 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   การระบาดของด้วงมากัดกินต้นอ้อย 
361 สุดใจ             ดาฤทร ์ 19/3 ม.5 ต.วังศาลาอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-9156989 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการปลูกอ้อย 
362 กัญญา           บูรณะแพทย์ 32/4 ม.6 ต.ทุ่งทองอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง 
363 สมชาย           จ าลอง 36/1 ม.9 ต.ปากแพรกอ.เมือง จ.กาญจนบุรี 087-1666106 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการปลูกต้นมะม่วง 
364 อาดุลย์           สืบสิง 11/1 ม.4 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 087-1537098 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท านาใช้น้ าบาดาล 
365 ประสิทธิ์         เกิดสังข ์ 57/9 ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการปลูกอ้อยเพราะใช้น้ าฝน 
366 นิตยา             คุ้มต้อย 73/4 ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 092-6307483 การเกิดโรคเชื้อราในสวนชมพู่ 
367 อานนท์           พันธ์พุฒ 238 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 081-9416933 การเกิดโรคข้าวดีดในนาข้าว 
368 ธนัสพร            รักด ี 16/1 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-012136 การเกิดโรคข้าวดีดและเชื้อราในนาข้าว 
369 สมนึก             ใจรื่น 71 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

370 ทองเจือ          ก๋งจ้อง 73/4 ม.4 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

371 ดาวรุ่ง             เสนา 101 ม.10 ต.ตะคร้ าเอนอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 087-5944633 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

372 อารยา           ผดุงม่วงทอง 217 ม.6 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
373 อารีย์             ขวัญเมือง 208 ม.6 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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374 สมบัติ            นกเทศ 119/2 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
375 สัญญา      สมบูรณ์ทรัพย์ 110/1 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-7572765 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
376 ลอน              อาศัยป่า 23/4 ม.8 อ.พิมายจ.นคราชสีมา 087-4588077 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
377 สุณีอาภรณ์      พิศาล 130/10 ม.5 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
378 วันชัย            รอดรื่น 128/3 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 082-7227320 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
379 วลีพร            ดวงแก้ว 3/6 ม.4 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
380 ซ่อนกลิ่น       พระชนะ 309 ม.9 ต.ดอนแสลบอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 089-9869174 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
381 บุญรัตน์       สวัสดิ์ด ารงค ์ 995/40  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
382 สมชัย            สว่างเนตร 80 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
383 อัมพร            ไกรสรณ์ 37/11 ม.4 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
384 สมร              จ้องรักษา 37/9 ม.4  ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
385 รุ้งเพชร 2/19 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กายจนบุรี 081-0176089 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
386 ไชยชนะ         ช้อยเครือ 57/14 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 097-9188492 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
387 เจษฏา            ธนกิจกร 254 ม.6 ต.วังขนายอ.ทาม่วง จ.กาญจนบุรี 084-9580108 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
388 วิมล         ก าเนิดกาญจน์ 31/2 ม.7 ต.ทุ่งทองอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 092-2653172 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
389 สิรินยา           จิตตกสบ 149/70 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
390 เอ้ือย            แท้บริรักษ์ กศน.อ าเภอท่าม่วง 084-3184711 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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391 ชิญารี              บุญเลิศ กศน.อ าเภอท่าม่วง 090-1437018 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

392 รักษ์สุดา          พรานเจริญ กศน.อ าเภอท่าม่วง 082-2422036 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
393 แสงเดือน         บูลทองชุน 772/2 ต.วังขนายอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 085-2639858 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

394 อารมณ์            อ้นปรางค์ 108/8 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 083-8120431 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

395 อ าไพ               สมงาม 108/7 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 080-0252047 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

396 แสงดาว            อินพงค์ 2/149 ม.3 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 061-6353251 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
397 สดารัตน์           คงใจ 39/3 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 080-6565558 เขา้รับน้ าหมักชีวภาพ 

398 วิไล                 ผ่องใส 1/1 ม.8 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

399 เพลิน             สว่างเนตร 53/5 ม.10 ต.วังศาลาอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-2608076 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

400 จันทร์เพ็ญ        อาจปักษา 39 ม.5 ต.ทุ่งทองอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 085-7045100 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

401 เพ็ญนภา          หมวดเอ่น 153/12 ม.5 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 091-6025638 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
402 สุมามาลย์        แซ่โค้ว 87/2 ม.1 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 088-4543358 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

403 พิชัย               พรมมา 146/1 ม.5 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 082-2480456 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

404 มลฑา            น้อยเปลี่ยน 129 ม.2 ต.วังขนายอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

405 สายสุนีย์         เพลงปาน 25 ม.3 ต.ปากแพรกอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 081-1970191 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
406 อรวรรณ        เหลืองปราชัย 129 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 091-0760978 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

407 เรืองศักดิ ์        ปิ่นกระ 114/9 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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408 ฌัฐกานต์        วัฒนะ 1126/54 ม.5 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

083-3160150 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

409 จุฬามณ ี        เหมือนช้าง กศน.อ าเภอท่าม่วง 083-3135150 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
410 สมใจ            วรสิน 217/2 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

411 เอกชัย          รัตนพรชัย 33/17 ม.5 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 098-9072156 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

412 ฐิติมา           บุญนายาง 1/1 ม.12 ต.พระเท่น อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 089-6113734 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

413 วลัยพร         แสงทอง 91 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-1999810 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
414 อารมณ์         ชมจันทร์ 91/12 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 061-5305301 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

415 ปรุงสมร         ชนประเสริฐ 30 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี 081-2941894 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

416 เปรมจิต          เลือคง 13/2 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-1978159 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

417 เนื้อทอง          อ่ามเกตุ 111/6 ม.3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 095-7028423 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

418 สุจิตรา            ชาภูวงษ ์ 68 ม.2 ต.ทุ่งทองอ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี 087-9234591 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
419 สุนันท์           เกิดไพรบูรณ์ 160/7 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 089-8123794 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

420 สุดาพร            ทบจันทร์ 108/5 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 080-6581539 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

421 วันเพ็ญ            ทบจันทร์ 108/11 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 092-4927449 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

422 พิณสุดา            สินโต 108/2 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 092-5511539 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
423 มนทิรา             ภูผาน 158 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 090-1428073 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

424 สุชิน                ปานใจ 16/1 ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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423 เฉลียว            จอมวัน 123/5 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กายจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
424 อุบล              เสือดาว 124/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
425 สมคิด            อยู่เย็น 123/1 ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
426 จันทิมา          นะด ี 10/2 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
427 แฉล้ม            กลั่นหุ่น 63/2 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
428 ยุพิน             อ้นปั้นส์ 295 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารบัน้ าหมักชีวภาพ 
429 เสาวลักษณ์     อินใจเอื้อ 160/4 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
430 เสาวภา         ระวิวังษีอรุณ 91/5 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
431 พวงทิพย์       ถนอมแหยม กศน.อ าเภอท่าม่วง   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
432 อุดม              อินบุญ 135 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
433 ขยาย            สมทระ 238 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
434 ศรีนวล          ก้อนม ี 38/3 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
435 เวียง             สาริกา 38/1 ม.7 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
436 วงเดือน        สงสิริไว 99/9 ม.5 ต.ดนขมิ้น อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 089-2546644 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
437 จรรยา          พิมพ์ห่วง 134 ต.ห้วยกระเจาอ.ห้วยสกระเจา จ.กาญจนบุรี 086-1379488 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
438 อัมพกา         จงมีชัยชนะ 107-108 ต.บ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
439 ส านิ             แสงดี 162/6 ม.7 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 087-1621979 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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440 ชนัญชิดา          นชุนา 254 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 083-5154622 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
441 ปิยวรรณ           ศรแผลง 197 ม.15 ต.ท่ามะขาม อ.เมืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 087-1649121 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
442 วรรณฐกานต ์    แก้วไทรคด 958 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-630636 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
443 อุทิศ               วิสญกูร 133 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
444 วารี                ดอกยอ 19 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
445 หนูเล็ก            พานแก้ว 12 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
446 อัจจิมา        ทองเมืองหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
447 ปริณดา         ทองเมืงหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
448 รักชนก          อยู่สุข 59/12  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-0829877 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
449 เตือน            ภุมรินทร์ 276 ม.8 อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 089-2604923 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
450 บุญเลิศ         หงษ์ษา 400 ม.8 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-5607306 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
451 อรทัย          เนยไชสงค ์ 891 ม.12 ต.พังตรุอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 061-5045845 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
452 แมว            ทองโชต ิ 49 ต.พังตุ อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
453 เตือง           บุตรตา 175/1 ม.5 บ้านทุ่งเล็ก 089-2581444 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
454 น้ าทิพย์        คู่ชัย 175/1 ม.5 บ้านทุ่งเล็ก 088-5419501 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
455 สมจิต         สีดอนโป่ง 88/1 ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
456 สายชล        แป้นทอง 11/4 ม.2 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 082-9270752 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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457 วัชรี                 อวยพร 105 ม.2 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-1637390 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
458 บุญจันทร์          ทวีวงษ ์ 157 ม.2 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
459 คูณ                 ยิ้มแย้ม 18/1 ม.3 ต.หนองโรงอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-0449901 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
460 ล าพึง               พานแก้ว 190 ม.3 ต.หนองโรงอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-620315 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
461 ล าพอง             พานแก้ว 190 ม.3 ต.หนองโรงอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-620315 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
462 ทองเย้ย            ตันเนียม 40/1 ม.10 ต.รางหวายอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 091-5815047 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
463 สร้อย               พรมหมชนะ 32 ม.10 ต.รางหวายอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 081-1981341 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
464 ฉองค ์              ปาละพันธ์ 56 ม.2 ต.รางหวายอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

465 ปราณี              โพธ์ธรรม 218 ม.5 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
466 กนกพร             แสงน้อย 59/1 ม.16 ต.รางหวายอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-1657944 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
467 วิภาดา              ผลเจริญพงค์ 279 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-8575307 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
468 มรรยาท             สีสวย 45 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
469 หมาชิง              ภุมรินทร์ 105/1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
470 สมโภชน์           พวงมาลัย 216 อ.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
471 สุชัน                บุญส่ง 317/1 ม.5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 086-1718365 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
472 ทองขาว           ตรหิว 424/1 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
473 สกาวจิตต์         เทววัฒนา 52/1 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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474 ธันดาลักษณ์          สว่างเนตร 1/4 ซ.แสงชูโตอ.เมืองจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
475 พยุง                    ใบแย้ม 100/83  ต.หวายเหนียว อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
476 ประภัสสร            เรื่องพวงศักดิ์ 71/4 ม.15 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
477 จรินทร์                ศรแผลง 197 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
478 ฐานิดา              สนโอนุเคราะห์ 138 ต.ปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอนิทรีย์คาร์บอนต่ า 
479 นิวัตร                 บุญเสนันท์ 35/1 ม.2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
480 ถาวร                 สงเคราะห ์ 50/55 ม.3 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
481 เอ็นดู                 วามพันธ์ 135 ม.5ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
482 ประมวล              พุ่มรัตน์ 116 ม.6 ต.ดอนขมิ้นอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
483 พัชณี                  ยินด ี 43/2 ม.8 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
484 อุรัยรัตน์             นภาพรรุ่งเรือง 7 ม.4 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 085-1985664 เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
485 เสาวลักษณ์         คุ้มเพ่ง 37/1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 098-2497485 เขา้รับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
486 เฉลียว               คุ้มเพ่ง 37/1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
487 บันเทิง               เสลาคุณ 27 ม.6 ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี 089-8365340 เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
488 ปิยวรรณ            ศรแผลง 197 ม.5 ต.ท่ามะขามอ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
489 สุชาดา              ยอดสกุล 79/2 ม.3ต.หวายเหนียวอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
490 หวานใจ            บุญมาเกิด 173/2  ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   เข้ารับปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนต่ า 
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491 ละวิท             องอ่อมใหญ่ 104/2 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
492 ฝุ้ย                พ่ึงนุสนร ์ 105 ม.4 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
493 สวาทชุ่           มกมล ร.ร.การบินอ.ก าแพงแสนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
494 ประจวบ         ออมสิน ร.ร.การบินอ.ก าแพงแสนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
495 จงจิตร           เมขราทอง ต.บางปลาอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
496 ศิริเพ็ญ           แดงมุตตา ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
497 อนงค์              เทชน ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
498 ประมวล           จ้อยทองมูล 1/1 ม.1 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
499 มนต์ชัย             แสงอาทิตย ์ 20/2 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 094-7129186 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
500 ดวงรัตน์            แสงอาทิตย ์ 20/2 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
501 อภิรมย์              ไทรเมือง 85 ม.6 ต.ดอนข่อยอ.บางเลนจ.นครปฐม 084-6355006 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
502 ขวัญใจ              ภูวา 61 ม.11 ต.ล าพญาอ.บางเลนจ.นครปฐม 090-0878174 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
503 ปภาดา            ศรีหงษ ์ 28 ม.12 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 098-2366079 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
504 ขวัญกุล            อร่ามวงค์ 46 ม.12 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 096-469025 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
505 สุมล                ชุราศร 87 ม.12 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
506 บุญมา             เพียรทอง 19/1 ม.8 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
507 อ้อยใจ             คงรวมญาต ิ 58 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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508 รดสน              ศรีสุรา 44 ม.2 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 088-8594778 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
509 ปรเสด             สิหมก 121 ม.8 ต.หินมมูลอ.บางเลนจ.นยรปฯม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
510 ประนอม           วิบูลย์ชาต ิ 38 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
511 สานันต์             วิมูลชาต ิ 74/1 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 086-1422151 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
512 ล าจวน            มูลทองค า 21 ม.11 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 081-1920926 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
513 สมใจ             วิบูลย์ชบาต ิ 1/1 ม.8 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
514 เจริญ           สมพงษ์นวกิจ 108/18 ม.4 ต.ล าพยาอ.เมือง จ.นครปฐม 081-9816126 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
515 พเยาว์             จันทร์แฝก 93 ม5 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 083-6939164 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
516 รัตนา             จันทร์แฝก 163 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 085-1953904 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
517 วีระเจตย์        แจ้งประจักษ์ 88/136 ม.8 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
518 กัญญา         เพราะส าเนียง 8 ม5 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
519 อุบล              เทศพันธ์ 196 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 088-4556647 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
520 สมจิตร          ฟักแตงอ่อน 5 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
521 ทองจื้อ          มูลทองสุข 38/1 ม.4 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
522 เนือง            มูลทองสุข 38/1 ม.4 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
523 รุ่งรัตน์          นุ่มน้อย 62/3 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 084-7074836 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
524 อุบลวิ           มูลชาต ิ 93/1 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 092-3137182 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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525 จรรยา         ศรีสวัสดิ ์ 119 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 085-1389370 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

526 ศิริมะ          โนมิน ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

527 วรารัตน์       เพชรคง 173 ถ.ทวารวดี ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

528 โต๊ะ             วิมูลชาติ 33/1 ม.5 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

529 กฤษณา        กล้ารอญ 111/9 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การรบกวนของแมลงและเพลี้ยในสวนของส้มโอ  

530 สุภาพ          วงศ์เขียว 222 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 092-7439737 การรบกวนของเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 

531 ณภัทร         พรหมผกูล 239 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 092-7439737 การรบกวนของเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 

532 ปรีดา           เดชา 11 ม.8 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การรบกวนของเพลี้ยแป้งในสวนฝรั่ง 

533 เพ็ญพร        ไพลิน 49/3 ม.6 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 086-4565272 การรบกวนของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 

534 พรพัฐชา    วงษ์ศิริปภังกร 42  ม.6  ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 098-4349462 การระบาดของหนอนด้วงแจะต้นกล้วย 

535 พยงค ์        ค าเกลี้ยง 121/1 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การระบาดของหนอนด้วงแจะต้นกล้วย 

536 รุ้งนภาพงศ์     สิริวัฒนา 412 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 098-8653231 การระบาดของเพลี้ยในไร่มันส าประหลัง 

537 เที่ยง            มาลัย 44/17 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 086-1644440 การระบาดของเพลี้ยในไร่มันส าประหลัง 

538 วรรณภา       สุขทรี 81/2 ม.5   ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 062-3628275 การระบาดของหนอนและแมลงในไร่ผัก 

539 สุวรรณา       ศรีแดง 134 ม.12 ต.ปากแพรกอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 086-0264513 การระบาดของเพลี้ยแป้งในสวนฝรั่งกิมจู 

540 ฉัตรารณ์       พูณทอง 59 ม.3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 082-2989768 การระบาดของแมงที่แปลงผักสวนครัว 

541 ภู่ฟ้า          ดอกกระจาบ 26/3 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 062-5239451 การระบาดของแมลงในไร่ปลูกพืชไม้ผล 
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542 สมพงษ ์          พรมเงิน 793 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 085-9741590 การระบาดของเพลี้ยแป้งในสวนผลไม้ 

543 ฐาณะพัฒณ์     สาละสาลิน 99/16 ม.3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 086-1728552 การระบาดของเพลี้ยในไร่มันส าปะหลังและในสวนส้มโอ 

544 อโณทัย           เอ่ียมละออ 189/25 ต.ปากแพรกอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 081-7471557 การระบาอของหนอนในไร่มะเขือ 

545 ศักดิ์ชัย            ประทีป 9 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การระบาดของแมลงในสวนเงาะและสวนส้มโอ 

546 สมศักดิ์          พรานเจริญ 14 ม.6 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การระบาดของแมลงในสวนส้มโอ 

547 ลันทม             นิลเพชร 123 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-6521531 การระบาดของแมลงในแปลงปลูกผักสวนครัว 

548 นัฐภรณ์           จ านงจิต 89/2 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 081-2798214 การระบาดของแมลงในสวนทุเรียนมะนาว และในไร่กาแฟ 

549 จิราภรณ์         ยุติธรรม 98 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-0617310 การเกิดโรคเชื้อราที่ต้นส้มโอท าให้ใบของต้นส้อมโอลาย 

550 มาลี 63 ม.1 ต.บ้องตี้อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง 

551 สมพิศ            รชัตรังส ี 123 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การเกิดโรคใบเหลืองในไร่มันส าปะหลัง 

552 เสาวรส           โตส าส ี 85/6 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 061-4989619 การเกิดโรคเชื้อราในสวนเงาะท าให้เงาะดอกร่วงไม่ติดผล 

553 พลัษลักษ์     ตะนิภาสิริโชติ 80/1 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การเกิดโรคเชื้อราในต้นมะเขือท าให้ใบหงิก 

554 ประภาวัลดิ์      ทองมณโท 54 ม4 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 087-9150752 การเกิดโรคเชื้อราในสวนส้มโอและไร่พริก 

555 จุฑามาศ         ยางนิยม 44/44 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจบุรี 080-0726864 การเกิดโรคเชื้อราในไร่ไพร 

556 อุทัย             สิงห์ทอง 480 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-6525737 การเกิดโรคเชื้อราในในสวนทุเรียน 

557 ปราณี           วรพรโชต ิ 49/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี − การเกิดโรคเชื้อราในสวนส้มโอ 

558 โสภี              พูนทอง 33/18 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การเกิดโรคเชื้อราในไร่ไพร 
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559 อารีย์            สุขชัย 4/1 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-6725635 การเกิดโรคเชื้อราในไร่ของขมิ้น 

560 จิรา            พัชรสุขเสริม 109/4 ม.1 ต.สิงห์อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 082-4414224 การเกิดโรคเชื้อราในสวนส้มโอ 

651 วาสนา         แก้วอ่ิม 331 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 087-1597023 การเกิดโรคเปลือกแห้งในสวนยางพารา 

562 จิราภรณ์        ยุติธรรม 98 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-0617310 การเกิดโรคเปลือกแห้งในสวนยางพารา 
563 กัลยา            ยุติธรรม 10/1 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การเกิดโรคเปลือกแห้งในสวนยางพารา 

564 สมพิศ           นิลรักษา 85/1 ม.6 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 085-2885061 การเกิดโรคเปลือกแห้งในสวนยางพารา 

565 จันทร์แรม      กลิ่นพุฒซ้อน 5/1 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − การระบาดของหอยทากมากัดกินฝักของถั่วพลู 

566 ปิยวรรณ        ยอดค าเน่น 33/7 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 082-2473037 การระบาดของหอยทากมากัดกินฝักของถั่วพลู 

567 วิโรจน์           พวงสุวรรณ 10/92 ม.4 ต.แก่งเสี้ยนอ.เมืงจ.กาญจนบุรี 086-0097322 อยากทราบวิธีการดับกลิ่นของบ่อปลา 

568 แสงเดือน       เอ่ียมเพชร 26 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 089-9132017 สนใจการท าน้ าหมักชีวภาพ 

569 ภัทรวดี          ชนประเสริฐ 90/1 ม.7 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − ปัญหาการเสื่อมคุณภาพของดิน 

570 ยุทรการ          ค าเสียง 48/1 ม.2  ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 098-2912734 สนใจการท าน้ าหมักชีวภาพ 

571 อนงค์            เงินเหรียญ 99/19 ม.3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − ปัญหาการเสื่อมคุณภาพของดิน 

572 วันนา            สาระ 3/2 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 084-8222022 ปัญหาหัวมันส าปะหลังไม่โต 

573 ประนอม       แดงจันทร์ศร ี 3/3 ม.2 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 089-5890503 ปัญหาหัวมันส าปะหลังไม่โต 
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574 อังคณา         สวุรรณราย 159 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 081-7634549 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
575 เลน             โชติศิริพร 81/3 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
576 กิตติคุณ        ศีวงษ์สิริกุล 81/2 ม.5   ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
577 โสภี              พูนทอง 33/18 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
578 วันทกานต์        อ่อนตา 4 ม5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 093-5807891 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

579 ศักดิ์ชัย          ประทีป 9 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

580 สมศักดิ์        พรานเจริญ 14 ม.6 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
581 ลันทม           นิลเพชร 123 ม.3 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-6521531 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
582 อารีย์             สุขชัย 4/1 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 080-6725635 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

583 นัฐภรณ์          จ านงจิต 89/2 ม.5 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 081-2798214 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
584 จิราพัชร           สุขเสริม 109/4 ม.1 ต.สิงห์อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี 082-4414224 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

585 ศิรินทิพย์          สว่างเนตร 49 ม.3 ต.วังกระแจะอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
586 ณรงค์              ลิ่วเวหา 104 ม4 ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
587 ฉัตร์                เมฆสับ 25/1 ม.6  ต.ไทรโยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

588 แจ่ม                บุญทุม 18 ม.6 ต.ไทรดยคอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี − เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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589 วรรณฐกานต์   แก้วไทรคด 958 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-630636 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
599 สุรพงษ ์         นงด ี 455 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
591 อุทิศ             วิสญกูร 133 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
592 วารี              ดอกยอ 19 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
593 หนูเล็ก          พานแก้ว 12 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

594 อัจจิมา       ทองเมืองหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

595 ปริณดา        ทองเมืงหลวง 214 ม.7 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

596 ปุณยา         นชุโสภาพันธ ์ 324 ม.7 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 085-7914278 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
597 พงษ์ศักดิ์       เกตุแก้ว 94 ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 086-1722870 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
598 รักชนก          อยู่สุข 59/12  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-0829877 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

599 เตือน            ภุมรินทร์ 276 ม.8 อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 089-2604923 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
600 บุญเลิศ          หงษ์ษา 400 ม.8 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-5607306 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
601 อรทัย           เนยไชสงค ์ 891 ม.12 ต.พังตรุอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 061-5045845 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

602 แมว             ทองโชต ิ 49 ต.พังตุ อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
603 อังคณา         สุขแพทย ์ 276 อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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604 เขมจาวี         สุขเจริญ 126/9 ต.ล าพญาอ.บางเลน จ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
605 ประดับ         พรดาวเรือง วก.บางแก้วฟ้าอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม 089-4137130 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
606 อนงค์            ทองสายบัว 31/1 ม.2 ต.บางพระอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
607 กัญญา            แตงยิ่ง 74/2 ต.บางแก้วฟ้าอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
608 ถวิล               ทองสายบัว 31/1 ม.2 ต.บางพระอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

609 บุญชู              เทียมเวหา 28/32 ม.1 ต.บางพระอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

610 บุญช่วย           เจริญวัย 16/7 ม.1 ต.บางพระอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
611 มนตรี             หลวงหม่อง 123/9  ม.1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   เขา้รับน้ าหมักชีวภาพ 
612 ศศิธร             คลินถือกิจ 21/7 ม.6 ต.บางแหลมบัวอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 097-4469466 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
613 นิภาวรรณ       รักเจริญ 3 ม.5 ต.บางแก้วฟ้าอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
614 สมรมุม           บ้านเช่า 31/3 ม.2 ต.บางแก้วฟ้าอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
615 จักรพันธ์      สุนทรสารกุล 240/3 ม.1 ต.ห้วยพลูอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
616 วิไล            สุนทรสารกุล 240/3 ม.1 ต.ห้วยพลูอ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
617 ประภาพรรณ     คะนัย 57/1 ม.3 ต.บางพระอ.นครชัยศรี จ.กาญจนบุรี 089-5240624 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
618 มณฑา         เพ่ิมเจริญวงศ์ 2/1 ต.บางแก้วฟ้าอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม   เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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619 ละวิท        องอ่อมใหญ่ 104/2 ม.6 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เขา้รับน้ าหมักชีวภาพ 
620 ฝุ้ย            พ่ึงนุสนร์ 105 ม.4 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
621 สวาท         ชุ่มกมล ร.ร.การบินอ.ก าแพงแสนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
622 ประจวบ      ออมสิน ร.ร.การบินอ.ก าแพงแสนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
623 จงจิตร         เมขราทอง ต.บางปลาอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

624 ศิริเพ็ญ        แดงมุตตา ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

625 อนงค์           เทชน ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
626 ประมวล       จ้อยทองมูล 1/1 ม.1 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
627 มนต์ชัย         แสงอาทิตย์ 20/2 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 094-7129186 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
628 ดวงรัตน์         แสงอาทิตย์ 20/2 ม.3 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
629 อภิรมย์           ไทรเมือง 85 ม.6 ต.ดอนข่อยอ.บางเลนจ.นครปฐม 084-6355006 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
630 ขวัญใจ           ภูวา 61 ม.11 ต.ล าพญาอ.บางเลนจ.นครปฐม 090-0878174 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
631 ปภาดา           ศรีหงษ ์ 28 ม.12 ต.หินมูลอ.บางเลน จ.นครปฐม 098-2366079 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
632 ขวัญกุล          อร่ามวงค์ 46 ม.12 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 096-469025 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
633 เล็ก              ก้อนทอง 18/12 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม −  เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 

634 สุภาพร         ตาทองศรี 42 ม.2 ต.หินมูลอ.บางเลนจ.นครปฐม 081-9865102 เข้ารับน้ าหมักชีวภาพ 
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 ภำคผนวก ข. รำยช่ือผู้ขอรับข้อมูลเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25589 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่ำง ธันวำคม 2558 –กันยำยน 2559 
จังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม 

จ ำนวนทั้งสิ้น 128 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถำนที่ติดต่อ โทรศัพท์ ควำมต้องกำรเทคโนโลยี 
16 ณรงค์            โพอุ่ม 13 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
17 สังเวียน         ใจหนักดี  ต.หนองปลาไหล  อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
18 สมาน           พรหมมา 20 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 061-4972495 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
19 อนงค์           อาจคงหาญ 17 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
20 สัมฤทธิ์         ละอองนวล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
21 สังเวียน         เทียนบุญนาค 25 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
22 บรรจง          ลาภปัญญา  ต.หนองปลาไหล  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
23 ศิริรัตน์          สระทองแก้ว 99 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 085-4262435 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
24 สมศักดิ์          เซียงโหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
25 ประสาน         ใจหนักดี ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
26 ล าจอง           ปรางทอง  ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 063-1647255 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
27 พิจิตรา          น้ าดอกไม้งาม 87 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 087-1616908 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
28 ศิริโฉม          นาคสัมพันธ์ บ้านศูนย์รวมทรัพย์ ต.หนองปลาไหลอ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี 081-2991646 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
29 จันทร์ฉาย      ล้ าเลิศ  ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 086-0881865 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
30 ละออง          แสงโสด ต.หนองปลาไหล  อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
31 กาญจน์         เสถียรอินทร์ 56 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 089-2325397 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
32 อารี             นักจะเฆ้ 72 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 061-6137877 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
33 เบญจมาศ     ใหญ่ล ายอง 29 ม.10  ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 084-1412319 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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34 สมจิต             นักจะเฆ ้ 82 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

35 วิภารัตน์          นักจะเฆ ้ 77 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
36 น้ าทิพย์           ดอนรอดไพร 63 ม.10 ต.หนองปลาไหลอ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี 086-0896812 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

37 กิติศักดิ์           ทองศรี 99 ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 081-8618499 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

38 วิรัช               กางอ่อน 36/1 ม.3 ต.ทุ่งกระบ่ า อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 096-8205307 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

39 วัฒนา            มะลิอ่อง 62 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-7143806 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
40 จ าเนียร          จันทร์แก้ว 79 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-1387233 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

41 แดงอ่อน         จันทร์แก้ว บ้านขุนด่าน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-5288216 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

42 ประนอม         เมฆลอย 60 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 090-7896895 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

43 ล าจวนจันทร์     เปรมปร ี 19 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-0415234 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

44 สมฤดี            จันทร์เปรมปรี 19 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-0415234 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
45 หนุงหนิง         ชื่นใจ 95 ม.2 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

46 เสนียน           อินทร์พันค า 32/1 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

47 สมคิด            ทองสุข 31 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 090-7913007 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

48 สมพงค ์         ยศวิชัย 35 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-2607856 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
49 บุญมี            ยศวิชัย 35 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

50 อนงค์           ถมทรัพย์ 38 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

51 สุดใจ           อินทร์อ่อนวงษ์ 48 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 087-0956216 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 



83 
 

 
 
 

52 มัด               แก้วปานกัน 78/2 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

53 ส ารวย           จันทร์แกว้ 79/1 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 090-1424811 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
54 นงค ์             จันทร์แก้ว บ้านขุนด่าน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 091-6132760 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

55 ละมัย            แสงทองดี บ้านขุนด่าน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 061-6624953 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

56 บุญมาก          แสงทองดี 72 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

57 หลา              หงษ์เวียงจันทร์ 73/2 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
58 ทองม้วน         อินทร์พันค า 371 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

59 บรรเจิด          จันทรัตน ์ 165/2 ม.12 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

60 สนิท              แซ่ลี้ 130 ม.5 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

61 แตงอ่อน         วันเกิด 51 ม.8 ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

62 บรรจง           ตู๋เจริญ 13 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
63 วันชัย            อินทร์แหยม 70 ม.8  ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

64 ทองม้วน        โพธิ์ศรี 78/1 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุร ี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

65 บุญช่วย         อยู่เกต ุ 55 ม.12 ต.หนองปลิง  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

66 กัลยา           นุชพันธ ์ 6 ม.8  ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 083-3138571 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
67 มะยม           มีศรี 18 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

68 หลวน          เขียวไสว 14 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

69 สุรินทร์         จันทา 57/2 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี   อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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70 ประจวบ          มณีวงษ์ 27 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-8975872 อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

71 ธวัชชัย          ความสุขล้ า 3 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
72 มาลี             ทองเมธารัตน์ 58/3 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

73 อภิชาต          ใจหาญ 54 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูม จ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

74 วันเพ็ญ         ประดับทองผา 62 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

75 วันดี             ศรีเรือน 40/1 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
76 ค าสาว      แสนส าราญทองผา 62/10 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

77 ปราณี         ทองผานิธิ 63 ม.5 ต.ห้วยเขย่งอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

78 สมคิด         ทองผานิธิ 64/1 ม.5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

79 ละเอียด       ทุนเมือง 41/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

80 ประสิทธิ์       ตั้งเจริญ 29/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
81 วิเชียร           ตาตะกรุด 23 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

82 สมศักดิ์         ทองผามณีรัตน์ 23/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

83 หฤทัย           คงควร 25/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

84 โกมิน            สีนวล 29/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
85 ศักชัย           รัตนสุนทร 55 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

86 จิรายุ             เรียนเจริญ 26 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

87 รังสิยา           ประดิษฐ์ค่าย 25/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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88 ชะณานาง       ประดิษฐ์ค่าย 47/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

89 วรรณี            บุญโพธิ์ 49 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
90 ชาตรี            ทองผามณีรัตน์ 24 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

91 บุญสม           เยือกเย็น 22/4 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

92 สุคนธ์            ทองผามณีรัตน์ 24/4 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

93 ทองใส           เกียรตินอก 10/3 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
94 กัณฐิมา          นิธธิัญกรณ์ 89/11 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

95 มัลลิ              กาภู่ทอง 2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

96 ยุพิน             บุญธรรม 89/6 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

97 จิรภา            ค าอ้าย 8/7 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

98 ใจ                ค าอ้าย 8/7 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
99 ข า               เต้นปักษ ี 10/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

100 มลิวรรณ        เรียนเจริญ 6/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

101 สนั่น             สมภา  86/26 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

102 ครรชิต          จันทร์ปัญญา 67/7 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
103 สมศักดิ์         เทียมสอน 2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

104 อาทิตยา        กีรติชนิกกุล 5 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

105 นิล              ทรัพย์ดี 4 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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106 อารี               นันนิกา 26 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

107 วีระพัน          จิตรใจเจริญบญุ 67 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
108 บุญ              ส่งแสงขวัญ 13/5 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

109 ขินซาน    สุ่ยขวัญมงคลล้ าเลิศ 100/25 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

110 มาลัย            ชัยสีหา 18 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

111 สมภพ           สะอาด 30/4 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
112 บุญชัย           เยือกเย็น 22 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

113 นิพนธ์           จารุชีระวัฒนา 19/6 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

114 อารี              เปรมสวัสดิ ์ 67/21 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

115 ปราณี           ครอาพิไลสกุล 100/13 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

116 อานายคมน์     ศรีวิวัฒน ์ 22/8 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
117 สมใจ            น้อยรินทร์ 33 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

118 มณี              เยือกเย็น 22/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

119 วรลักษณ์       ทองบ่อ 6/7 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

120 สันติ             ค าอ้าย 8/4 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
121 จิตติมา         ขุนสิงห์โต 8/9 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

122 ณติภัทร์        กีรติสวรยา 2/9 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

123 เสมอ            สืบด้วง 35 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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124 ชัยภ์ทร         ประดิษฐ์ค่าย 48 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

125 ศุภัสรา         สรายุภรณ ์ 40/1 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
126 จิหล่อ          ขจรโมษิตกุล 41/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

127 ประเสริฐ       ขันทอง 25/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 

128 ทรงฤทธิ์        น้อยรินทร์ 19/2 ม.7  ห้วยเขย่งทองผาภูมิ กาญจนบุรี  อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
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ภำคผนวก ค. 
ฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 
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ฐำนข้อมูลติดต่อผู้เชี่ยวชำญ บุคลำกร มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ 

1 รศ.ดร.ถาวร           วินิจสานันท์ taworn.vin@mahidol.ac.th 087-0460444 

2 ผศ.ดร.นงนุช          สังข์อยุทธ์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 083-6356441 
3 อาจารย์ประภาพรรณ ซอหะซัน prapapan.saw@mahidol.ac.th 080-5207772 
4 อาจารย์วิมลมาศ      บุญยั่งยืน wimonmas.boo@mahidol.ac.th 081-9066678 
5 อาจารย์วีรวุฒิ          ชัยวัฒน์ weerawut.cha@mahidol.ac.th 084-5223098 
6 อาจารย์สุธาทิพย์      สินยัง suthatip.sin@mahidol.ac.th 087-6098008 
7 อาจารย์ปรัชญา       เตวิยะ pratchya.tay@mahidol.ac.th 081-3991811 
8 อาจารย์ชลธิรา        แสงศิร ิ chontira.san@mahidol.ac.th 089-5330454 
9 อาจารย์เนติยา        การะเกตุ netiya.kar@mahidol.ac.th 085-8440330 
10 ผศ.ดร.จตุรงค์        จันทร์สี่ทิศ charturong.cha@mahidol.ac.th 085-8017890 
11 อาจารย์เปล่งสุรีย์    เที่ยงน้อย plengsuree.thi@mahidol.ac.th 081-7275321 
12 อาจารย์จีรัณ         กิ่งแก้ว jeerun.kin@mahidol.ac.th 081-8482990 
13 อาจารย์อ านาจ      เจรีรัตน ์ amnat.jar@mahidol.ac.th 086-0381084 
14 อาจารย์ฐิติศิลป์      กิจเชวงกุล thitisilp.kij@mahidol.ac.th 090-9865764 
15 อาจารย์สิริยุภา      เนตรมัย siriyupa.net@mahidol.ac.th 081-2974697 
16 อาจารย์เรณู         เย็นเกษ renoo.yen@mahidol.ac.th 084-3575342 
17 อาจารย์รุ่งทิวา      วงศกรทรัพย์ rungtiwa.won@mahidol.ac.th 082-4707341 
18 อาจารย์รณชัย       ยอดด าเนิน ronnachai.yod@mahidol.ac.th 0818899867 
19 ผศ.ดร.ภาวีนี         ดีแท ้ pawinee.dee@mahidol.ac.th 089-1108711 
20 อาจารย์จุฑามาศ    สุคนธปฏิภาค chutamas.suk@mahidol.ac.th 087-4950560 
21 อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ศรลัมพ์ chanpen.sar@mahidol.ac.th 087-5090665 
22 อาจารย์เจษฏา       แพนาค chetsada.pha@mahidol.ac.th 080-0762169 
23 อาจารย์ไพพรรณ    แพเจริญ paiphan.pae@mahidol.ac.th 081-2557694 
24 อาจารย์เสน่ห์        จิตต์กลาง sanae.jit@mahidol.ac.th 085-1427395 
25 อาจารย์ปิยทิพย์     ปิยพันธุ์ piyathip.piy@mahidol.ac.th 089-7809410 
26 อาจารย์สัมพันธ์      ทองหนูนุ้ย sampan.ton@mahidol.ac.th 089-1171006 
27 อาจารย์สุภัทรา       ชื่นชอบ supatra.chn@mahidol.ac.th 085-0989419 
28 อาจารย์ธรรมรัตน์     พุทธไชย thamarat.phu@mahidol.ac.th 086-0265623 
29 อาจารย์ชมชื่น         ศิริผันแก้ว chomcheun.sir@mahidol.ac.th 081-6361778 
30 อาจารย์พิจักษณ์      พิริยะพรสิริ pichak.pir@mahidol.ac.th 091-7866161 
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31 อาจารย์รณภพ       เจริญบุญ ronnaphop.cha@mahidol.ac.th 081-8804343 
32 อาจารย์ธีรพงษ์      เที่ยงสมพงษ์ teerapong.tea@mahidol.ac.th 089-2031121 
33 อาจารย์เฉลิมพล     ศรีทอง chaldempon.sri@mahidol.ac.th 089-7041141 
34 อาจารย์รปวีณ์       วรเศรษฐ์พงศา pornpawee.wor@mahidol.ac.th 080-6222155 
35 อาจารย์อนัญญา     กรรณสูต ananya.kan@mahidol.ac.th 081-9369149 
36 ว่าที่ร้อยโทสมยศ    นิลเขียว Somyot.nil@mahidol.ac.th 087-0829088 

 




