
รายงานฉบับสมบูรณ

การใหขอมูลคําปรึกษาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โดย

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจําปงบประมาณ 2558



กิตกิรรมประกาศ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลใหบริการคําปรกึษาและ

ขอ มูลทาง เทคโนโล ยีการถ ายทอดความรู เพื่ อ เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธคลิ นิก เทคโนโล ยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาและหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่ใหความกรุณา

อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนและเอ้ือเฟอในทุกดานเพ่ือใหการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี

ผานไปไดดวยดี

และขอขอบคุณสํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ีท่ีทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชน

จงัหวัดกาญจนบรุ ีและหนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่เปดโอกาสใหคลินิกเทคโนโลยีไดเขารวมทํางานกับ

จังหวัดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน การบริการใหคําปรึกษาและ

เทคโนโลยีสูประชาชนในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีและคลินิกมหาดไทยและโครงการ อบจ.คืนความสุขใหประชาชน

จังหวัดกาญจนบุร ีรวมไปถึงการเปนคณะกรรมการดําเนินงานในสวนอ่ืนๆท่ีเกีย่วของกับคลนิิกเทคโนโลยี

ผูจัดทํา

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี



คํานํา

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ในงานบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจาํปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคหลกั 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

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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บทท่ี 1

บทนํา

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี

2. ช่ือโครงการ   : การใหคําปรกึษาขอมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

3. ผูรับผิดชอบและหรือผูรวมรับผิดชอบ   :

ผูรับผิดชอบ

1. อาจารยเปรมศริิ สมพรเสรมิ หมายเลขโทรศพัท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-6599625

E-mail : premsiri.som@mahidol.ac.th

     ผูรวมรับผิดชอบ

2.  นางสาวนิละชา ปรางคจนัทร ผูประสานงานคลนิิกเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัมหดิล วิทยาเขตกาญจนบรุี

     โทรศพัท 034-585060-70 ตอ 1213, 085-8627536 โทรสาร 034-585070

E-mail : nilacha_etc@hotmail.com

3.  นางสาวกรรณิการ ภาสดา ผูประสานงานคลนิิกเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัมหดิล วิทยาเขตกาญจนบรุี

โทรศัพท 034-585060-70 ตอ 1213, 084-1227130 โทรสาร 034-585070

                E-mail : apple_kp01@hotmail.com

ท่ีต้ัง : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู 9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี71150

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ   การบริการใหคําปรึกษาและขอมลูเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ท่ีตองการ

þ 5.1   เปนโครงการตอเนือ่ง

o 5.2   เปนโครงการใหม  โดยเปนโครงการท่ีดําเนินเปนปแรก

2558

mailto:premsiri.som:@mahidol.ac.th
mailto:nilacha_etc:@hotmail.com
mailto:apple_kp01:@hotmail.com
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6. หลักการและเหตุผล   :

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ . 2554 จนถึง

ปจจุบัน  ใหบริการครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือในการถายทอด

เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) ในรูปแบบตางๆ  เชน การบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี  ถายทอดเทคโนโลยี

ซึ่งเนนความตองการของชุมชนเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเปน

ที่พึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง

7. วัตถุประสงค  1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี

2) เพ่ือเปนตัวกลางและประสานการถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวาง

เครือขาย

3) เพ่ือเปนศูนยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

4) เพ่ือประชาสัมพันธโครงการคลินิกเทคโนโลยีใหหนวยงาน บุคลากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัไดรับทราบ

5) ใหคําปรกึษาแนะนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน

8. กลุมเปาหมาย   : กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจ SMEs องคการบริหารสวนทองถ่ิน และ

        ผูประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี

9. พื้นที่ดําเนินการ   : จังหวัดกาญจนบรุี

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   : วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

11. การดําเนินโครงการ   :

 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรม 1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

þ ชองทางหรือวิธีการ

Ø ทางโทรศพัท ระบุหมายเลขโทรศัพท

  1. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

                       โทรศพัท 0 3458 5060 -70

            ชวงเวลาท่ีใหบรกิารเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 .น. (เวนวันเสาร - อาทิตย)

 ช่ือเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการ   นางสาวกรรณิการ ภาสดา



3

Ø การบริการนอกสถานที่ หากมโีปรดระบุ จํานวนครั้งและความถ่ีในแตละป (ถามี)

1. การบริการเคลื่อนที่ในชุมชนพื้นที่เปาหมายและใกลเคียง อยางนอย

10 ครั้ง

2. กลุมเปาหมายไดรับบริการและเขาถึงขอมูลเทคโนโลยีความรูตาง

ๆ ผานชองทางส่ือส่ิงพิมพ นิทรรศการ เว็ปไซต

Ø เรือ่งทีจ่ะใหบริการ โปรดระบุ

     1) ดานการเกษตร               2) เทคโนโลยีการผลติกาซชีวภาพ

                                     3) ดานสมุนไพร       4) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

5)  ดานวิศวกรรมศาสตร       6) เทคโนโลยีการผลติไอโอดีเซล

     7) ดานการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร

     8) ดานการจดัการและบัญชี 9) ดานธรณีศาสตร

     10) ดานการอนุรกัษส่ิงแวดลอม

þ การรวมรวบขอมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกฯ

þ การสํารวจความตองการทางเทคโนโลยีและจัดทําขอมูลความตองการ

þ วิธีการประชาสัมพันธใหผูรบับริการรบัทราบชองทางรบับริการ โปรดระบุ

1 จัดจางเจาหนาท่ีประจําโครงการเพ่ือดําเนินงานธุรการและประสานงานของ

คลนิกิเทคโนโลยี

2 การประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยีผานสือ่ตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร

และหนังสือราชการ เปนตน

3 จัดบรกิารในลักษณะคลินิกใหคําปรึกษาแนะนําถายทอดความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับหนวยงานและชุมชน

4 จัดทําโครงการคลินกิเทคโนโลยีเคลื่อนที่รวมกบัโครงการจังหวัดเคลือ่นที่

เพื่อพบปะชุมชนและรับทราบปญหาของชุมชนพรอมหาแนวทางแกไข

ปญหาเบื้องตน

กิจกรรม  2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย

þการประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ี

เก่ียวของกบัการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

þ การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินงาน หมูบานแมขาย วท. และสมาชกิ อสวท.
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þการบรหิารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล

และรายงานผล

กิจกรรม 3) การประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับรองผูวาราชการจังหวัดที่เปน PCSO และศนูยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา

ภูมิภาค

11.2 แผนการดาํเนินงาน ( ตามตารางดานลาง)

กิจกรรม

2557 2558

รวมเงิน

(บาท)

ผลงานท่ีจะสง

มอบในเชิง

ปริมาณและ

คุณภาพ

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.ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

คําปรึกษา/ขอมูลท้ังใน/

นอกสถานท่ี

1.1ดํ า เ นิ น ก า ร จ า ง

บุคลากรนกัวิชาการคลินิก

ฯ 12 เ ดื อ น  แ ล ะ ค า

ลวงเวลา

180,000

2.การประสานงานและ

การบริหารจัดการภายใน

สถาบันการศึกษา ท่ีเปน

ค ลิ นิ ก ฯ แ ล ะ ร ะ ห ว า ง

เครือขาย

15,000

1. แผนการ

ดําเนินการ

ใหบริการ

3.ดําเนินการออกพื้นที่

เพ่ือใหบริการคําปรึกษา

และขอมลูดานเทคโนโลยี

แกชุมชนในพ้ืนทีเปาหมาย

และพ้ืนท่ีใกลเคียง

65,000

1. รายชื่อผูขอรับ

บริการคําปรึกษา

เดือนละ 1 พื้นที่

2. ปญหาความ

ตองการของชุมชน

ในพื้นที่นั้น
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเกบ็

1. จํานวนผูรับบริการขอมลูเทคโนโลยี 100 คน - แบบใบสมัครของสํานักงานปลัด

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ

- บันทกึการบริการคําปรึกษาฯ ลงในระบบ

call center ของ สป.วท

2. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี 40 คน

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 80

- แบบวัดความพึงพอใจและประเมินผลตาม

แบบฟอรมของสํานักงานปลัด

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ

4.ดําเนนิการเผยแพรและ

ประชาสัมพนัธ  งานของ

คลินิกเทคโนโลยี เพื่อให

ชุมชนเขาถึง ว.และ ท. ผาน

ชองทางสื่อสิง่พิมพ

นทิรรศการ เวบ็ไซต

เอกสารและวิทยุ

15,000

1. รวมกิจกรรมใน

การออกบูธ เดือน

ละ 1 ครั้ง

2. ประชาสัมพันธ

ผานสือ่จํานวน 5

ชองทาง

5.การติดตามและ

ประเมินผล

5,000

1. ติดตามประเมิน

3 เดือน/ครั้ง

6.จัดทํารายงาน

ความกาวหนา และ

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน

1. เลมรายงานฉบับ

สมบูรณ จํานวน 1

เลม

แผนเงิน 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000

แผนงาน (จํานวน

ผูรับบริการจะจัดสงในแต

ละไตรมาส)

50 50 50 50 200

1. จํานวนผูรับบริการ

ขอมลูเทคโนโลยี

20 20 30 30 100

2. จํานวนผูรับบริการ

คําปรึกษาทางเทคโนโลยี

10 10 10 10 40

3. รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

รอยละ 80
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13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)

(โปรดใสเคร่ืองหมาย P และระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมากท่ีสุดเพียงขอเดียว)

þ   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย สามารถนําความรูทีไ่ดไปใชประโยชนไดจริงและนําไปประกอบอาชีพ

ได

þ   ทางสงัคม   โปรดอธิบาย เพ่ือทราบปญญา ความตองการตรงจากกลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชน

วิสาหกิจ SMEs องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูประกอบการ ในการนํามาเปนโจทยที่ทางอาจารยที่มีความรูความเขี่ยว

ชาญในดานนั้นๆ สามารถนํามาแกปญหาใหกับชุมชน เกิดความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อสรางงาน สรางเงิน สราง

รายได และสรางคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก อยางยั่งยืน

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท.   จํานวน 280,000  บาท มีรายการดังน้ี

1. คาจางเหมาบุคคลธรรมดา

- ชวยงานวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรหรือสาขาใกลเคียง (15,000x12เดอืน) 180,000 บาท

2. การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

- คาวัสดุสํานักงาน   15,000  บาท

3. การบริการใหคําปรึกษาแกชุมชนและบริการเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีเปาหมายและใกลเคียง

1. - คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน/คน  x 11 ครั้ง x 4 คน)  10,560  บาท

- คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง (2,000 บาท/วัน  x 11 ครั้ง) 22,000  บาท

- คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและเครือ่งด่ืม   (160 บาท/วัน  x 11 ครั้ง x  4 คน)  7,040  บาท

- คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท/วัน  x 11 ครั้ง x 2 คน) 13,200  บาท

- คาใชสอยอ่ืน ๆ         1,200  บาท

    - คาวัสดุสําหรับลงพ้ืนท่ี (1,000 บาท x 11 ครั้ง) 11,000 บาท

4. เผยแพรและ ประชาสัมพันธ งานของคลินกิเทคโนโลยี  ผานชองทางส่ือส่ิงพิมพ นิทรรศการ เว็ปไซต

- คาจดัทําเอกสารประชาสัมพันธและเผยแพร การบริหารจัดการ   15,000  บาท

5. ติดตามและประเมินผล (5,000  บาท)

- คาติดตามและประเมนิผลและจดัทาํรายงานสรปุ                                                        5,000 บาท

รวมเปนเงิน                                         280,000  บาท*

                      (สองแสนแปดหม่ืนบาทถวน)

หมายเหตุ *ถัวเฉล่ียคาใชจายท้ังโครงการ



7

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :

รายงานความกาวหนากับสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกาํหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ

คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เว็บไซต www.clinictech.most.go.th และ

รายงานฉบับสมบรูณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก

เทคโนโลยี ในงานนิทรรศการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

( ดร.เปรมศิริ สมพรเสรมิ )
ผูรบัผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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บทท่ี 2

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรภีายใตแผนงานการบริการให

คําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาทถวน) และได

ดําเนินการต้ังแตเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดเปนขอๆดังน้ี

2.1 โครงการสรางพ้ืนฐานประกอบดวย

2.1.1โครงสรางการบรหิารและบทบาทหนาท่ีของเครอืขาย

2.1.2 ความพรอมของบุคลากร  ผูใหบริการ

2.1.3 สถานที่ใหบริการ ความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ

2.2 กระบวนการใหบริการ ประกอบดวย

2.2.1 วิธีการใหบรกิารและรูปแบบ

2.2.2 คุณภาพของการใหบริการ

2.2.3 ขอมูลเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

2.2.4 ชองทางการประชาสัมพันธ

2.2.5 การสํารวจความตองการของชุมชน

2.2.6 การประสานงานเครือขาย  หนวยงาน

2.2.7 การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

2.3 ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย

2.3.1 ความสําเรจ็ตามตัวช้ีวัด
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2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน

2.1.1 โครงสรางการบรหิารและบทบาทหนาท่ีของเครอืขาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความสําคัญกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางสูง โดย

มกีารแตงตัง้รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูบริหารสูงสุดของคลินิกเทคโนโลยี ที่ทําหนาที่ในการ

กําหนดนโยบายและทิศทางการทํางานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเพ่ือใหการดําเนินงานของ

คลินิกเทคโนโลยีเปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงวิทาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางความรู ความเขาใจ

และกระบวนการคิดอยางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสรางโอกาสใหชุมชนไดรับ

การสนับสนุนและการถายทอดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนใน

การดําเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ จนมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพ่ือดําเนินโครงการการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงในคําส่ังดังกลาวประกอบดวย

ก.) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี รองผูอํานวยการคลินิก

เทคโนโลยี ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี ท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนอํานวยความสาะดวก สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการทุกฝาย

ข.) คณะกรรมการการดําเนินงาน ประกอบดวย ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยีและผูประสานงานคลินิก

เทคโนโลยีจากสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล และ งานสงเสริมงานวิจัยและ

วิชาการ ดานงานบริหารงานวิจยัและบริการวิชาการ มีหนาท่ีดังน้ี วางแผนการดําเนินงานหรือกจิกรรมดานการให

คําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนบทบาทของคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนคลินิกเทคโนโลยี

ไปสูเปาหมายท่ีวางไวประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยีแมขาย พิจารณา

ขอเสนอโครงการและกิจกรรมตางๆของคลินิกเทคโนโลยีตามแผนงานที่กําหนด สําหรับผูประสานงานคลินิก

เทคโนโลยีระดับคณะ มีหนาท่ีเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี

 - สํารวจและรวบรวมเทคโนโลยีที่พรอมถายทอดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะเพื่อเปน

ฐานขอมูลใหคลินิกเทคโนโลยีในกรณีของการบริการขอมูลตามความตองการผูรับบริการคําปรึกษาและขอมูล

 - ประสานงานระหวางเจาของโครงการ (กรณีไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี) กับคลนิิกเทคโนโลยี สํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 - ปฏิบัติการในพื้นที่สํารวจความตองการของชุมชนเพื่อใหเปนฐานขอมูลในการเขียนโครงการเพื่อขอรับ

การส นับส นุนงบประมาณในแผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอด และแผนงานถายทอดเทคโนโล ยีของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ค.) วิทยากรประจําคลินิก มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรดานการนําวิทยาศสาตร เทคโนโลยี

และนวัฒกรรม และสนับสนุนการบริการขอมูลในทุกๆดานตามความตองการของชุมชนรวมไปถึงการเช่ือมตอ
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ประสานกบัหนวยงานหรือบคุคลทีเ่กีย่วของเพื่อการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีตามความตองการ

ของชุมชน

ง.) คณะกรรมการฝายสรุปผล- ประเมินผล และรายงานผลโครงการมีหนาที่ดําเนินการจัดทําแบบ

ประเมินผลโครงการ การรวบรวมขอมูล การประมวลผลและสรุปผลการดําเนินโครงการรวมไปถึงการจัดทํา

รายงานสรุปผลโครงการเสนอตอผูบริหารตอไป

คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ดร.เปรมศิริ สมพรเสรมิ

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารยธนากร เทีย่งนอย

รองผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ดร.วราภรณ ตรีพรหม

ผูจดัการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

     นางสาวกรรณิการ ภาสดา นางสาวสุภาพร โนรี

       ผูประสานงานคลนิิกฯ          ผูประสานงานคลินิกฯ

และเมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการหารือและมีแนวคิดในการรวม

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุร ีเขาเปนหน่ึงเดียว โดยใชชุดคณะทํางาน นําทีมโดย ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย ไชยโรจน ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการคลนิิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล

ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย ไชยโรจน

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
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2.1.2  ความพรอมของบุคลากร ผูใหบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดใหความสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมผาน

คลินิกเทคโนโลยีจึงใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหความรวมมอืใน

การใหบริการประชาชนกับคลินิกเทคโนโลยีอยางเต็มทีแ่ละเต็มศักยภาพ

จํานวนบุคลากรท่ีพรอมใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

สาขาวิชาธรณีศาสตร 7 คน

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 11 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและทรพัยากรธรรมชาติ 12 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 9 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร 11 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจดัการภัยพิบัติ 8 คน

สาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการจัดการ 12 คน

รวม 70 คน

ฐานขอมูลจาก http://ka.mahidol.ac.th/2014/unit_ka.php

2.1.3 สถานที่ใหบริการ ความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดใหการสนับสนุนหองสํานักงานพรอมเคร่ืองใชสํานักงาน

อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองปรบัอากาศ ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต ระบบโทรศัพทใหเปนสํานักงานคลินิกเทคโนโลยี

ณ หอง 1202 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในหนวยงานวิจัยและสงเสริม

วิชาการ ดานบริหารงานวิจยัและบริการวิชาการ

สถานท่ีใหบริการและความพรอมของเคร่ืองมือ

- สํานักงานพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 108 ตร.ม. พรอมระบบไฟฟาและระบบแสงสวาง

- เครื่องปรับอากาศ

- โตะพรอมเกาอ้ีสํานักงานจํานวน 2 ชุด

- คอมพิวเตอรจาํนวน 1 ชุด

- เครื่องพิมพเลเซอรจํานวน 1 เครื่อง

- ตูเก็บเอกสารจํานวน 3 ตู



13

- เครือขายอินเตอรเน็ตผานระบบแลน

- เครือขายอินเตอรเน็ตผานระบบไรสาย

- ระบบโครงขายโทรศัพทมหาวิทยาลัยและภายนอก

2.2 กระบวนการใหบริการ

2.2.1 วิธีการใหบรกิารและรูปแบบ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดกําหนดและดําเนินการวิธีการใหบริการแก

ประชาชนในทุกรูปแบบท่ีสามารถทําใหประชาชนใชบริการคลนิิกเทคโนโลยีไดงายและสะดวกท่ีสดุ

ชองทางการรับบริการ

โทรศัพท 034-585060-70 ตอ 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.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

2.2.2 คุณภาพของการใหบริการ

คลนิิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการใหบริการคําปรึกษาและขอมูล

เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงคุณภาพของการใหบรกิารโดยการใชแบบวัดความพึงพอใจของผูรับบริการคําปรึกษา

หลงัจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดใหบริการโดยใชแบบฟอรมท่ีกาํหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่วัดคุณ 3ดาน คือดานกระบวนการ ขั้นตอนใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานขอมูล

รวมไปถึงภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ การนําความรูไปใชประโยชนและลักษณะการนําความรูไปใช

2.2.3 ขอมูลเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดดําเนินการสํารวจขอมูลเทคโนโลยี

ผูเช่ียวชาญและทีป่รึกษาไปยังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ขอมูลเทคโนโลยี สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดบันทึกในฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอด

ประกอบดวย 35 รายการ

mailto:muka:@gmail.com
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ฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอด

1.เครื่องผลิตขี้เลื่อย รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท

2.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดสมนุไพร เห็ดถั่งเชา รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท และ

อ.ประภาพรรณ ซอหะซัน

3.การผลิตปุยอินทรียแบบไมพลิกกลบักอง ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ และ

วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

4.การวิเคราะหธาติอาหารในดิน ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ และ

วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

5.การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

6.ไบโอดีเซล รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท

7.การจดัการขยะมูลฝอยและการบําบัดนํ้าชะขยะ อ.วิมลมาศ บุญยั่งยืน

8.การผลิตกาซชีวภาพสําหรบัใชในครัวเรือน อ.วีรวุฒิ ชัยวัฒน และ

อ.สุธาทิพย สินยัง

9.เทคโนโลยีการปรบัปรงุสายพันธุ อ.ปรชัญา เตวิยะ และ

อ.ชลธริา แสงศิริ

10.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.เนติยา การะเกตุ

11.การปลูกพืชไรดิน ผศ.ดร.จตุรงค จันทรสี่ทิศ

12.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากสตัวนํ้า อ.เปลงสุรีย เที่ยงนอย

13.เทคโนโลยีการหมัก อ.จีรัณ กิ่งแกว

14.ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย อ.อํานาจ เจรรัีตน

15.เทคโนโลยีทางดานบรรจภัุณฑ อ.ฐิติศิลป กิจเชวงกุล และ

อ.สิรยุิภา เนตรมัย

16.การประเมินทางประสาทสัมผัสและผูบริโภค อ.เรณ ูเย็นเกษ

17.เทคโนโลยีดานแปงและการประยุกตใชในผลติภัณฑอาหาร อ.รุงทิวา วงศกรทรัพย

18.มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน อย. อ.รณชัย ยอดดําเนิน

19.Starch properties/Characterization and Utilization/Microorganisms/Wine and Cheese  flavours/

Antioxidants in tea beverage/Food Safety ผศ.ดร.ภาวีนี ดีแท

20.นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุมนํ้า/ส่ิงแวดลอมศึกษา/การสือ่สารเพ่ือการอนุรักษ อ.จฑุามาศ สุคนธปฏิภาค

21.พฤฒิกรรมสัตว/นิเวศวิทยาปาไมเขตรอน อ.จันทรเพ็ญ ศรลัมพ

22.การใชพืชบําบัดส่ิงแวดลอมปนเปอนมลพษิ อ.เจษฏา แพนาค
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23.กีฎวิทยา/การกําจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ อ.ไพพรรณ แพเจริญ

24.กีฎวิทยา/ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงชิ้นดํา อ.เสนห จิตตกลาง

25.นิเวศวิทยาสัตวเลีย้งลูกดวยนม (โดยเฉพาะคางคาว,วัว,ควาย) อ.ปยทิพย ปยพันธุ

26.นิเวศวิทยาแหลงนํ้าจดื/มีนวิทยา อ.สัมพันธ ทองหนูนุย

27.ปรสิตวิทยา/ชีววิทยาระดับโมเลกุล อ.สุภัทรา ชื่นชอบ

28.อนุกรมวิธานพืช/พชืเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร/นิเวศวิทยาปาไม อ.ธรรมรัตน พุทธไชย

29.นิเวศวิทยาและพันธุศาสตรของชาง/พฤฒิกรรมสัตว อ.ชมชื่น ศิริผันแกว

30.Accounting System Design อ.พิจักษณ พิริยะพรสิริ

31.การจัดการองคกร/อตุสาหกรรมบริการ/ธรุกิจทองเที่ยวและโรงแรม/

การพัฒนาบุคลิกภาพ/พิธีกรและการสือ่สาร อ.รณภพ เจริญบุญ

32.Marketing, Dublic Policy อ.ธีรพงษ เที่ยงสมพงษ

33.การทองเที่ยว/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เฉลิมพล ศรีทอง

34.Management, Qvality&Opevation System, Financial Analysis, อ.พรปวีณ วรเศรษฐพงศา

35.Branding, Marketing, Corporate communication อ.อนัญญา กรรณสูต

2.2.4 ชองทางการประสาสัมพันธ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 คลนิิกทคโนโลยีไดดําเนินการประชาสัมพันธคลินิกเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบ

ของการเผยแพรขาวสาร กิจกรรม วิธีการติดตอ สื่อออนไลน หรือการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธและสื่อ

สําหรับการจดันิทรรศการในโอกาสตางๆท่ีมคีวามหลากหลายและตอบสนองตอวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

ของคลินิกเทคโนโลยีดังตอไปน้ี
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- ดําเนินการจัดทาํแผนพับประชาสัมพันธคลินิก 3,000 ใบ พิมพสีสี่ 2หนา 6 ตอน
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- ดําเนินการจดัทําปายประชาสัมพันธแบบโรลอัพขนาดกวาง 0.85 เมตร × สูง 2.00 เมตร จาํนวน 1 ช้ิน
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- ดําเนินการจดัทําปอปอัพเคาเตอรประชาสัมพันธขนาด กวาง 2.30 เมตร × สูง 1.00 เมตร จํานวน 1 ช้ิน

- ดําเนินการจดัทํา X-Banner ประชาสมัพนัธขนาด กวาง 0.80 เมตร × สูง 1.80 เมตร จาํนวน 2 ช้ิน
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- ดําเนินการเปดสื่อออนไลน Facebook เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของคลินิกเทคโนโลยีซึ่งสามารถ

เขาถึงได www. Facebook.com และคนหาบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ่ึงในขณะน้ี

มีสมาชิกจาํนวน    147    คน

- ดําเนินการเปดสื่อออนไลน เว็บไซตโดยใช URL ของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ขาวสารของคลินิกเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถเขาถึงไดจาก http://ka.mahidol.ac.th

http://ka.mahidol.ac.th/
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2.2.5 การสํารวจความตองการของชุมชน

ในปงบประมาณ 2558 คลินิกเทคโนโลยีไดดําเนินการสํารวจความตองการเทคโนโลยีของ

ประชาชนผานการรวมใหบริการคําบรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีกบัโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีปฏิบัติการในพื้นที่ออกปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในทุกอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี

หมุนเวียนกันไปทุกเดือน ซึ่งในปนี้คลินิกเทคโนโลยีไดรวมปฏิบัติการบริการประชาชนและสํารวจขอมูลความ

ตองการในพ้ืนท่ีจํานวน 23 คร้ังคือ

การสํารวจความตองการของประชาชนรวมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุให

ประชาชน

18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุร ี อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบรุี

22 มกราคม 2558 โรงเรียนหวยกบ  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี

17 กุมภาพันธ 2558 โรงเรยีนบานชองดาน ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรีุ

19 มีนาคม 2558 องคการบริหารสวนตําหนองหญา ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

23 เมษายน 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรีุ

21 พฤษภาคม2558 โรงเรียนพงัตรรุารษฏรงัสรรค อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี

23 มิถุนายน 2558 เทศบาลตําบลสมเดจ็เจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี

22 กรกฏาคม 2558 องคการบรหิารสวนตําบลหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ

25 สิงหาคม 2558        โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

24  กันยายน 2558      องคการบรหิารสวนตําบลหนองเปด  จ.กาญจนบรุี

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบรีุ ออกหนวยเคลือ่นท่ีใหบริการประชาชน รวมกับจังหวัดในโครงการจงัหวัดเคลือ่นท่ีและคลินิกมหาดไทย

ณ ที่โรงเรียนรมเกลากาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี ซึ่งการเขารวมออกหนวยเคลื่อนที่ในครั้ง น้ี

มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการสัมภาษณและ

สอบถามถึงปญหาและความเดือดรอน รวมท้ังความตองการของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ รวมท้ัง ไดนําปุยอินทรีย

จากโครงการผลติปุยอนิทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําแบบไมพลิกกลับกอง พรอม วิธีการผลิต มาแจกจายและ

เผยแพรเปนองคความรูใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปนแนวทางใหพ่ีนองประชาชนท่ีสนใจ ไดนําผลิตภัณฑไปพัฒนา

สรางรายไดใหกับครัวเรือน
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 22 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดยคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนบุรี ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน รวมกับจังหวัดในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิก

มหาดไทย ณ โรงเรียนหวยกบ  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ซ่ึงการเขารวมออกหนวยเคลื่อนที่ในคร้ัง น้ี

มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการสัมภาษณและ

สอบถามถึงปญหาและความเดือดรอน รวมท้ังความตองการของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ รวมท้ัง ไดนําปุยอินทรีย

จากโครงการผลติปุยอนิทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําแบบไมพลิกกลับกอง พรอม วิธีการผลิต มาแจกจายและ

เผยแพรเปนองคความรูใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปนแนวทางใหพ่ีนองประชาชนท่ีสนใจ ไดนําผลิตภัณฑไปพัฒนา

สรางรายไดใหกับครัวเรือน
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

วันที ่17 กุมภาพันธ 2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาที่ผูประสานงานโครงการคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี พรอมคณะ ไดนํา ปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําแบบไมพลิกกลับกอง ซึ่งผลิตดวยเศษวัสดุ

ธรรมชาติทีเ่หลอืใช โดยเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี แบบงาย ๆ ตนทุนต่ํา สามารถทําไดในครัวเรือน นําไปแจก

พรอมแนะนําวิธีการผลิต ใหกับประชาชน ต.ชองดาน อ.บอพลอย และผูสนใจทั่วไปที่มารับบริการ และมีการ

สัมภาษณ ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือรบัทราบปญญาและความตองการของพ่ีนองประชาชน

previous

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 19 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดยวาที่รอยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการ

เกษตร หนวยบริหารงานวิจัยและบรกิารวิชาการ พรอมดวย นางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาท่ีคลนิิคเทคโนโลยี

พรอมทีมงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดนําผลิตภัณฑปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่า

แบบไมพลิกกลับกอง มาแจกใหประชาชน ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไดทดลองนําไปใชและแนะนํา

วิธีการผลติใหกับประชาชนท่ีมาเขารับบริการ พรอมท้ังสอบถามปญหาความเดือดรอนและความตองการของพ่ีนอง

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปพิจารณาดําเนินการหาแนวทางชวยเหลือตอไป

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00448
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00448
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00448
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00458
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดยคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยา

เขตกาญจนบุรี ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน รวมกับจังหวัดในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิก

มหาดไทย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรีุ ซ่ึงการเขารวมออกหนวยเคล่ือนทีใ่นคร้ัง

นี ้มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการสัมภาษณ

และสอบถามถึงปญหาและความเดือดรอน รวมทั้งความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ไดนําปุย

อินทรียจากโครงการผลติปุยอินทรยีนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่าแบบไมพลิกกลับกอง พรอมวิธีการผลิต มาแจกจาย

และเผยแพรเปนองคความรูใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปนแนวทางใหพ่ีนองประชาชนท่ีสนใจ ไดนําผลิตภัณฑไป

พัฒนาสรางรายไดใหกับครัวเรือน

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

วันที่21 พฤษภาคม2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. โดยวาที่รอยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการ

เกษตร หนวยบริหารงานวิจัยและบรกิารวิชาการ พรอมดวย นางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาท่ีคลนิิคเทคโนโลยี

พรอมทีมงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดนําผลิตภัณฑปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่า

แบบไมพลกิกลบักอง มาแจกใหประชาชน ณ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรไีดทดลองนําไปใชและแนะนําวิธีการ

ผลิตใหกับประชาชนที่มาเขารับบริการ พรอมทั้งสอบถามปญหาความเดือดรอนและความตองการของพี่นอง

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปพิจารณาดําเนินการหาแนวทางชวยเหลือตอไป

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00487
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00487
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00487
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 08.30–12.00 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบรุ ีไดนําผลิตภัณฑปุยหมักชีวภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใหบริการ

ประชาชน เพ่ือทดลองนําไปใช และแนะนําวิธีการผลิตท่ีสามารถผลติไดภายในครัวเรอืน โครงการดังกลาวจัดข้ึน ณ

เทศบาลตําบลสมเด็จเจรญิ หมูที่ 5 ตําบลสมเด็จเจรญิ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

previous

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เขารวม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

และคลินิกมหาดไทย ครั้งท่ี 10 ประจําปงบประมาณ 2558 ในพื้นที่ตําบลหนองโสน อําเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบรีุโดยทมีงานบริหารงานวิจัยและวิชาการ และ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ไดนําผลิตภัณฑปุยหมักชีวภาพ ซ่ึงสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใหบรกิารประชาชน เพ่ือ

ทดลองนําไปใช และแนะนําวิธีการผลิตท่ีสามารถผลติไดภายในครัวเรอืน ซ่ึง มีประชาชนเขารวมงานและรบับรกิาร

previous

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00506
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00506
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00518
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00518
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00518
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมกับคลินิกเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 11 ประจําป

งบประมาณ 2558 และ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกฎุราชกุมาร รวมกับสวนราชการในจังหวัดกาญจนบรีุ ออกใหบรกิารประชาชน ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรโยค โดย

ไดนําผลิตภัณฑปุยอินทรยีนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่าแบบไมพลิกกลับกอง ซ่ึงทําจากซากพืช และมูลสัตวเปนวัสดุ

เหลอืใชจากธรรมชาติ นํามาแจกใหประชาชน ไดทดลองนําไปใช ซ่ึงประชาชนในอําเภอไทรโยคสวนมากประกอบ

อาชีพเกษตรกร และอาชีพเลี้ยงสัตว ซึ่งจะทําให เกษตรกรไมตองเผาเศษพืช และมีวิธีจัดการมูลสัตว โดยนําเศษ

พชื และมลูสัตวมาผลิตเปนปุยอนิทรีย และนําปุยอินทรียไปปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน เพิ่ม

ความอุดมสมบูรณใหกับดิน อีกทั้ง ยังสงผลใหเกษตรกรใชปุยเคมีและสารเคมีลดลง เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
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การสํารวจความตองการของประชาชนรวมกับโครงการ อบจ.คืนความสุขใหประชาชน

7   เม.ย.  58 คายสุรสีห อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

20  เม.ย. 58 สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกรียติ ร.9  ต.ทามวง อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี

7    พ.ค. 58 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

20  พ.ค. 58 โรงเรยีนสาลวนาราม  (ดอนตาเพชร) อ.พนนมทวน จ.กาญจนบรีุ

2    มิ.ย. 58 หนาท่ีวาการอําเภอดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

16  มิ.ย. 58 โรงเรียนอนุบาลบอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

30  มิ.ย. 58 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

14  ก.ค.  58 โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุี

28  ก.ค.  58    หนาทีว่าการอาํเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบรุี

14 ส.ค.  58    หนาท่ีวาการอําเภอหนองปรอื อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุี

25  ส.ค.  58 หนาทีว่าการอําเภอหวยกระเจา อ.หวยกระเจา  จ.กาญจนบรีุ

8   ก.ย.   58    อ.บ.ต.หนองเปด  อ.ศรสีวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

22  ก.ย.   58   โรงเรียนอนุบาลทีโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ คายสุรสีห อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที ่7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เขารวมโครงการ "อบจ.สัญจร คืนความสุขให

ประชาชน"ครั้ ง ท่ี 1 จัดข้ึนโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีไดนําผลิตภัณฑปุยชีวภาพ ไปแจกใหพีน่องประชาชนท่ีมารวมงาน พรอม

กับสอบถามปญหาและความตองการของประชาชนที่มารวมงาน และมีหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน มารวม

ใหบรกิารประชาชนอีกเปนจํานวนมาก

previous

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00465
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00465
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00465
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกรียติ ร.9 ต.ทา

มวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

 วันที่ 20 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เขารวมโครงการ "อบจ.สัญจร คืน

ความสุขใหประชาชน"ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี

และโครงการในคร้ังน้ีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรไีดเขารวมโครงการ โดยวาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว

นักวิชาการเกษตร นางสาวกรรณิการ ภาสดา เจาหนาทีค่ลินิกเทคโนโลยี นางสาวนิละชา ปรางคจันทร เจาหนาที่

บริการวิชาการ พรอมดวย ทีมงาน ไดนําผลติภัณฑปุยชีวภาพ ไปแนะนําใหพ่ีนองประชาชนท่ีมารวมงานไดทดลอง

ใช พรอมกับสอบถามปญหาและความตองการของประชาชนที่มารวมงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีหนวยงานทั้ง

ภาครัฐภาคเอกชน มารวมใหบริการประชาชนอีกเปนจาํนวนมาก

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา

กาญจนบุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เขารวม โครงการ “อบจ.สัญจร คืน

ความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดนําผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ปุยหมักชีวภาพคารบอนตํ่าไป

แจกฟรใีหเกษตรกรทีม่ารับบริการไดทดลองนําไปใช พรอมดวยนักวิชาการและ เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลยัมหิดล

วิทยาเขตกาญจนบุรี ไปใหคําปรึกษา พรอมรับทราบปญหาและความตองการของ พี่นองประชาชนในพื้นที่ เพื่อ

นํามาพิจารณารวมใหความชวยเหลือชุมชนในโอกาสตอไป

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00473
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00473
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00482


28

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนสาลวนาราม  (ดอนตาเพชร)

อ.พนนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีเขารวมสงมอบความสุขใหประชาชน

รวมกับ โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2558 จัดขึ้นโดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาญจนบุร ีซ่ึงมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดเขารวมนําผลิตภัณฑทางการเกษตร

เชน ปุยหมักชีวภาพคารบอนต่ําไปแจกใหเกษตรกรที่มารับบริการไดทดลองนําไปใช พรอมดวยนักวิชาการและ

เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไปใหคําปรกึษา พรอมรับทราบปญหาและความตองการ

ของ พ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ หนาที่วาการอําเภอดานมะขามเตี้ย

อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 2 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เขารวมคืนความสุขใหประชาชน

รวมกับ โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจําป 2558 จัดขึ้นโดยองคการบริหารสวน

จังหวัดกาญจนบุร ีหมุนเวียนไปในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในแตละอําเภอของจังหวัดกาญจนบรีุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนบุรี ไดเขารวมพรอมดวยนักวิชาการและ เจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นํา

ผลติภัณฑฺทางการเกษตรไปแจก และใหคําปรึกษา พรอมรับทราบปญหาและความตองการของ พ่ีนองประชาชนใน

พื้นที่อําเภอดานมะขามเตี้ย โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณหนาที่วาการ อําเภอดานมะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย

จังหวัดกาญจนบรุี

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00486
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00486
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00492
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00492
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบอพลอย อ.บอพลอย

จ.กาญจนบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเขารวม โครงการ “อบจ.สัญจร คืน

ความสขุใหประชาชน” ครั้งที ่6 ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ณ

บริเวณสนามหนา โรงเรยีนอนุบาลบอพลอย อ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ไดนํานักวิชาการดานการเกษตรและเจาหนาที่คลินิกเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบ

ปญหาความตองการของพ่ีนองประชาชน พรอมท้ังนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลกิกลับกอง ไปแจกใหกับพ่ีนอง

ประชาชนท่ีมารับบริการ โดยมีสวนราชการตาง ๆ มาใหบริการอีกเปนจํานวนมาก

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี

จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เมือ่เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยอาจารย ดร .

กรีติ ศรปีระไหม อาจารยประจาํสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ พรอมดวย อาจารย ดร.

เนติยา การะเกตุ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร และ นางสาวนิละชา ปรางคจันทร นางสาว

กรรณิการ ภาสดา เจาหนาทีบ่รหิารงานวิจัยและบริการวิชาการ พรอมทีมงาน และ คลินิกเทคโนโลยี ซ่ึงสนับสนุน

โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบปญหาความตองการของพ่ีนอง

ประชาชน พรอมทั้งนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลิกกลับกอง ไปแจกใหกับพี่นองประชาชนที่มารับบริการ โดยมี

สวนราชการตาง ๆ มาใหบริการอีกเปนจํานวนมาก ในโครงการ “อบจ.สญัจร คืนความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 7

ประจําปงบประมาณ 2558

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00499
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00499
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00510
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00510
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ

จ.กาญจนบุรี

วันที่ 14 กรกฏาคม 2558  เมือ่เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลยัมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิก

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหิดล ซึ่งรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบ

ปญหาความตองการของพี่นองประชาชน พรอมทั้งนําปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําแบบไมพลิกกลับกอง

ไปแจกใหกบัพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอทองผาภูมิท่ีมารับบริการ โดยมีสวนราชการตาง ๆ มาใหบริการอีกเปน

จํานวนมาก โครงการ “อบจ.สญัจร คนืความสุขใหประชาชน” ครั้งที ่8 ประจําปงบประมาณ 2558

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ หนาท่ีวาการอําเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ

จ.กาญจนบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  เมือ่เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลยัมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิก

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหิดล ซึ่งรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบ

ปญหาความตองการของพ่ีนองประชาชน พรอมท้ังนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลิกกลับกอง และครีมสมุนไพร

ทากันยุง ไปแจกใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเลาขวัญท่ีมารบับรกิารโครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให

ประชาชน” ครั้งที่ 9 ประจาํปงบประมาณ 2558  โดยมีสวนราชการตาง ๆ มาใหบริการอีกเปนจํานวนมาก และ

จากการไดสอบถามพ่ีนองประชาชน ในพ้ืนที่อําเภอเลาขวัญที่มารับบริการ สวนมากไดรับปญหาและความ

เดือดรอนจากสถานการณภัยแลง ท่ีเกดิข้ึนเปนประจาํทุกป

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00521
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ หนาที่วาการอําเภอหนองปรือ อ.หนอง

ปรือ  จ.กาญจนบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิก

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหิดล ซึ่งรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบ

ปญหาความตองการของพ่ีนองประชาชน พรอมท้ังนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลกิกลับกอง ไปแจกใหกับพ่ีนอง

ประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองปรือที่มารับบริการโครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 10

ประจําปงบประมาณ 2558 โดยสวนมากจะประสบปญหาในเร่ืองของการกาํจัดศัตรูพืชและปญหาภัยแลง

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ หนาที่วาการอําเภอหวยกระเจา

จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยวาท่ีรอยโท สมยศ นิลเขียวและ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง

รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบปญหาความตองการของพี่นอง

ประชาชน พรอมทั้งนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลิกกลับกอง ไปแจกใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่อําเภอหวย

กระเจา ที่มารับบริการโครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” ครั้งที่ 11 ประจําปงบประมาณ 2558

โดยมีสวนราชการตาง ๆ มาใหบรกิารอีกเปนจํานวนมาก
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บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

วันท่ี 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพ้ืนท่ี รวมสงความสุขใหประชาชน โดยเขารวม โครงการ

“อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” คร้ังที่ 12 ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวน

จังหวัดกาญจนบุร ีณ ตําบลหนองเปด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

 เมื่อ เวลา 10.00 น .  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี  และ คลินิกเทคโนโล ยี

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบปญหาความ

ตองการของพี่นองประชาชน พรอมทั้งนําปุยอินทรียชีวภาพ แบบไมพลิกกลับกอง ไปแจกใหกับพี่นองประชาชนใน

พ้ืนท่ี ท่ีมารอรับบริการเปนจํานวนมาก

บริการใหคําปรึกษาและสํารวจความตองการของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

วันที ่22 กันยายน 2558 เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิก

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีอาจารย ดร.เนติยา การะเกด

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร พรอมดวยทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งาน

เครือขายและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี ออกไปใหคําปรึกษา และรับทราบปญหา

ความตองการของพ่ีนองประชาชน ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรโยค รวมกับองคการบรหิารสวนจังหวัดกาญจนบุรี และสวน

ราชการตาง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุร ีโดยในวันน้ี มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดนําตัวอยางผลิตภัณฑ

ปุยหมักชีวภาพแบบไมพลิกกลับกอง ไปแจกเพื่อทดลองใหพี่นองประชาชนนําไปใช

 เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมีเศษวัสดุเหลือใช จากการทํา

เกษตรอาทิ ซากพืช และมูลสัตว ซึ่งปุยหมักชีวภาพดังกลาว จะเปนประโยชนกับประชาชนในชุมชน ในการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลอืใชจากธรรมชาติ โดยไมตองไปเผาทําลาย หรอืปลอยใหมูลสัตวสงกล่ินรบกวน แตนําไปใช

ผลิตเปนปุยหมักชีวภาพเพื่อใหความอุดมสมบูรณของดินกลับคืนมา โดยนําเศษพืชและมูลสัตวมาผลิตเปนปุย

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00551
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อินทรีย อีกทั้งยังเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน ที่จะสงผลใหการใชปุยเคมีและสารเคมี

ลดลง ตนทุนการผลติก็จะลดลง และนอกจากน้ี ยังชวยลดปญหาควันพิษ ในพ้ืนที่ไดอีกดวย ซ่ึงการนําปุยชีวภาพ

ดังกลาวมาแจกใหประชาชนไดทดลองนําไปใช ไดแนบเอกสารคําแนะนํา สําหรับใหเกษตรไปผลิตไวใชเองใน

ครัวเรือนอีกดวย ประชาชนท่ีสนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี งานบรหิารงานวิจัยและบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2.2.6 การประสานงานเครอืขาย หนวยงาน

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจาก

ผูบริหารทุกระดับ รวมไปถึงบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเปนอยางดีในการใหบริการคําปรึกษาและ

ขอมูลเทคโนโลยีแกประชาชน รวมไปถึงการประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคลินิก

เทคโนโลยีเครือขาย ทั้งในรูปแบบของการประชุม การรายงานผล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย การประสานงานระหวางเครือขายซ่ึงสามารถสรปุไดดังตอไปน้ี

โครงการศึกษาดูงานการทําบอหมักกาซชีวภาพ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2558 เวลา10.30-18.00 น.

อาจารยดร .วี รวุฒิ  ชัย วัฒน  หัวหนาสาขาวิชา วิศกรรมศาสตรสิ่ งแวดลอมและการจัดการภัยพิบั ติ

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ใหการตอนรับ ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท อาจารย พรอมดวยคณะ

นักศึกษา ช้ันปท่ี 4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล จํานวน

60 คน ในการเขาเขาศึกษาดูงานและเย่ียมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

  ซ่ึงกจิกรรมในวันน้ี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ จัดบรรยายพิเศษ ในเร่ือง

การสรางบอกาซชีวภาพ ใหกับอาจารยและนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล และนําอาจารยและนักศึกษา เขาศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติเรียนรูการจดัการ

สิ่งแวดลอม ไปสัมผัสพื้นที่จริงของการทดลองใชกาซจากธรรมชาติ ที่เกิดจากมูลสัตวและเศษวัสดุเหลือใชใน

ธรรมชาติ ดวยวัสดุถุงพลาสติกพีวีซี ขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมกับครัวเรือน ซึ่งจะชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ลด

ปญหาเรือ่งมลภาวะ เชน ลดกลิน่จากมูลสัตว ลดจํานวนแมลงวัน ใหกับชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบรุไีดดําเนินการจัดสรางใหกับชุมชน ไดทดลองใช จํานวนหลายบอ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและวันนี้
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นักศึกษารวมกันรวมฝกปฏิบัติการสรางบอกาซชีวภาพ ใหกับชุมชน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับชุมชน และ

นอกจากน้ี ยังเปนความรวมมือระหวางอาจารยของสาขาวิชาวิศกรรมศาสตรส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พรอมดวยอาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รวมใชทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยูรวมกันในการฝกประสบการณจากการ

เรียนรูจรงิใหกับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกดวย

ซอมแซมบอสาธิต การผลิตแกสชีวภาพ ใหกับชุมชน มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพ้ืนที่

ซอมแซม บอผลิตแกสชีวภาพ ใหกับประชาชนในอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อวันที่ 18

มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดรับแจง จากนางสวาง บุตรดี เกษตรกรในอําเภอดาน

มะขามเต้ีย วาบอสาธิต ผลติแกสชีวภาพเกิดความเสียหายเน่ืองจากในระหวางการจบัหม ูทําใหหมูหลนลงไปทับถุง

แตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยทีมงานบริหารงานงานวิจัยและบริการวิชาการและคลินิก

เทคโนโล ยี  มหา วิทยาลั ยมหิ ดล  วิทยาเขตกาญจนบุ รี  พร อมด วยการส นับส นุนงบประมาณจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดลงพื้นที่ดําเนินการซอมแซม และแนะนําวิธีการปองกัน เพื่อไมใหเกิด

ความเสียหายข้ึนอีก

 โดยบอผลติแกสชีวภาพดังกลาวมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรีโดยทีมงานบริหารงานงานวิจัย

และบริการวิชาการและ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พรอมดวยการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดสรางเปนบอสาธิต การผลิตแกสชีวภาพ

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00456
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00456
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00456
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เพ่ือเปนพลงังานทดแทน ไวท่ีบาน นางสวาง บุตรดี เพ่ือเปนตนแบบในการผลิตแกสชีวภาพ จากมูลสัตวและวัสดุ

เหลอืใชจากธรรมชาติ ใหกับชุมชน ในอําเภอดานมะขามเต้ีย ไวศึกษาเรียนรูตอไปอยางย่ังยืน

ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหม คารบอนตํ่าแบบไมกลับกอง

สบืเนือ่งมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดเขารวมสงมอบความสุขใหประชาชน

รวมกับ โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขใหประชาชน” คร้ังที่ 4 ณ โรงเรยีนสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) ซ่ึงไดมี

การเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยอนิทรียนวัตกรรมใหมคารบอนตํ่าแบบไมพลิกกลับกองไปน้ัน ทาง

โรงเรียนไดเล็งเห็นขอดีและประโยชนของเทคโนโลยีดังกลาว จึง ไดมีการติดตอผานคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีใหมีการจัดอบรมและถายทอดเทคโนโลยีองคความรูน้ีใหกบันักเรียนและ

คณะครู อาจารยในโรงเรยีนสาลวนารามในวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 โดย ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ อาจารย พรอม

ดวย วา ท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตร และทีมงาน บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดจัดอบรมถายทอด

เทคโนโลยี และฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก แบบไมกลับกอง ใหกับ อาจารยและนักเรียนโรงเรียนวัดสาลวนาราม

ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

  โดยโครงการดังกลาว นายนิพร เหน็ประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม ไดเปนประธานใน

การเปดโครงการ " การทําปุยหมัก แบบไมกลับกอง " ไดกลาววา โรงเรียนวัดสาลวนาราม ไดจัดโครงการเรียนรู
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหนักเรียนไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ทางโรงเรยีนจึงไดสงเสริม

ใหนักเรียนไดเรยีนรูการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนการลดตนทุนของการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม จึงไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการฝกอบรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการทําปุยหมัก แบบไมกลับกอง

โดยใชวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ เชนเศษหญา ใบไมและมูลสัตว ใหกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 1-3 จํานวน

52 คน พรอมดวยคณาจารยของโรงเรยีนวัดสาลวนาราม ท่ีสนใจเขารวมรับการอบรม ดังกลาว



37

ดําเนินกิจกรรมเติมเต็มความรูแกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคกลางและภาคตะวันออก

ในระหวางวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอรท หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี

ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนประธานเปดโครงการการเติม

ความรู อสวท.ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาํปงบประมาณ 2558 และใหเกีรยติกลาวตอนรบัสมาชิก อสวท.

ไมนอยกวา 11จังหวัด ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบดวย 1.กรุงเทพมหานคร 2.ปทุมธานี

3.พระนครศรีอยุธยา 4. ลพบุรี 5.ราชบุรี 6.เพชรบุรี 7.ฉะเชิงเทรา 8.นครนายก 9.ชลบุรี 10.จันทบุรี และ

11.กาญจนบุรี โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจัดดําเนินโครงการที่มีการเสริมทักษะเพิ่มเติมใหกับ อสวท.ในหลาย ๆ ดานทั้งเรียนภาคทฤษฏี ทักษะ

การคิดวิเคราะหปญหา และการนําเสนอขอมูล โดย

1.) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00-15.00 น. สมาชิก อสวท.รวมกันทํากิจกรรมกลุม

สัมพันธเพื่อเรียนรูพฤติกรรมและการสรางความสัมพันธในกลุมสมาชิก อสวท. โดยวิทยากรจากองคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ

เวลาประมาณ 15.15-16.15 น. สมาชิก อสวท.ทุกคนจะไดรับการเติมเต็มความรูภาคทฤษฏีโดยการ

บรรยายเรือ่ง ทักษะการสือ่สารทางดานวิทยาศาสตร – พูดเร่ืองวิทยาศาสตรอยางไรใหเขาใจ

เวลาประมาณ 18.00 – 20.00 น. สมาชิก อสวท.ทําการเสวนาในหัวขอเร่ือง “อสวท.และแลกเปล่ียน

เรียนรูแบงปนกัน” โดยสมาชิก อสวท.ทุกจงัหวัด ดําเนินการเสวนาโดย สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีใน

พื้นที่

2.) วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 – 09.30 น.กลาวพิธีเปดโครงการโดยผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี บรรยายเรื่อง “กระทรวงวิทยาศาสตรฯใกล ชิดชุมชน”โดยผูบริหาร

กระทรวงวิทยาศาสตรและผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

เวลาประมาณ 09.45 – 12.15 น. สมาชิก อสวท.รวมกนัทํากิจกรรมความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมผานการสาธิตและนิทรรศการ

เวลาประมาณ 13.00 – 17.00 น.คณะสมาชิก อสวท. ไดลงพื้นที่ศึกษาดูงานการถายทอดเทคโนโลยีที่

ประสบความสําเร็จ – การแปรรปูผลติภัณฑจากหอยนางรม สถานท่ีกลุมผูเพาะเล้ียงหอยนางรมครบวงจร อาวคุง

กระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี - การแปรรูปสละลอยแกว ณ ตําบลชากโดน

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

เวลาประมาณ 18.30 – 20.00 น. สรุปสิ่งท่ีไดรับกิจกรรมวันน้ีโดยสมาชิก อสวท.ทุกจังหวัดดําเนิน

รายการเสวนาโดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี

3.) วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 – 10.30 น. สมาชิก อสวท.ทํากิจกรรมการระดม

ความคิด “กาวตอไปของ อสวท.” และการจัดทําขอเสนอโครงการผลักดันของ อสวท.แบงกลุมตามจังหวัด โดย
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อสวท.หรือเจาหนาที่สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีหรือคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

หรือพี่เลี้ยง อสวท.

เวลาประมาณ 10.45 – 11.45 น. การนําเสนอ “กาวตอไปของ อสวท.และขอเสนอโครงการผลักดันของ

อสวท. โดย อสวท.หรือพี่เลี้ยง อสวท.

http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00485
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00485
http://ka.mahidol.ac.th/2014/show_news.php?newsID=00485
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2.2.7 การติดตามประเมินผล และ การรายงานผล

รายงานความกาวหนากบัสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยรายงานผลการดําเนินงาน

และจัดสงขอมูลตามแบบฟอรมฯ ที่กําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป โดยรายงานในระบบ

ติ ด ต า ม โ ค ร ง ก า ร ค ลิ นิ ก เ ท ค โ น โ ล ยี อ อ น ไ ล น  ( Clinic Monitor Online : CMO) ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต

www.clinictech.most.go.th และรายงานฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุด

ปงบประมาณ

2.3 ผลการดาํเนินงาน

ผลการดําเนินงานคลินิกทคโนโลยีในปงบประมาณ 2558 สามารถสรุปความสําเร็จเปรียบเทียบ

กับตัวช้ีวัดในขอเสนอโครงการไดดังตอไปน้ี

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินการ

1.จํานวนผูรบับรกิารคําปรกึษาทางเทคโนโลยี (คน) 100 คน 667 คน

2.จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน) 40 คน 112 คน

3.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 80 87

หมายเหตุ : 1. จํานวนผูรบับริการท้ังส้ิน จํานวน 779 คน

    2. ผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 779 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูรบับริการ
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สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังน้ี

จํานวนผูรับบริการแยกเปนรายเดือน ประจําปงบประมาณ 2558

จํานวนผูรับบริการ 2557 2558 รวม

ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผูรับคําปรึกษา 17 24 35 23 42 83 110 114 114 105 667

ผูรบัขอมลูเทคโนโลยี 0 0 0 60 0 0 52 0 0 0 112

รวม 17 24 35 83 42 83 162 114 114 105 779

ความพึงพอใจของผูรับบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

รอยละ

ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 87.20

ความพึงพอใจดานเหนาท่ีผูใหบริการ 87.20

ความพึงพอใจดานขอมูล 85.60

ความพึงพอใจในภาพรวม 86.80

ดานการนําความรูไปใชประโยชน

จํานวน (คน) รอยละ

ใชประโยชนได 779 100

ใชประโยชนไมได  0   0

ลักษณะการนําความรูไปใชประโยชน

จํานวน (คน) รอยละ

เพ่ิมรายได  0  0

ลดรายจาย  114 14.63

คุณภาพชีวิต  665 85.36

แกปญหาเทคโนโลยี  0  0
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ภาคผนวก ก.

รายชื่อผูขอรับคําบริการ
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ภาคผนวก ก. รายช่ือผูขอรับบริการคําปรึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดาํเนินการ ระหวาง ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวนท้ังส้ิน 667 คน

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

1 สุวรรณ บุญศรี อ.เมืองกาญจนบรุี 087-0196783 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

2 ชนากานต        นาโสก 089-0509734 การพัฒนาดิน

3 วันเพ็ญ ภูสุวรรณ ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุี 087-9817559 ยางพารา ราคาและการตลาด

4 อนุวัฒน เจี่ยมอนุทิศสิทธ์ิ ต.หวยแขยง อ.ทองผาภูมิ 089-6873596 ยางพารา ราคาและการตลาด

5 สมพร มีนาง 089-0159809 การพัฒนาดินที่เสื่อมคุณภาพ

6 หนกูรณ สังตะโย 089-9163115 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

7 นางมณี แตมชัยภูมิ 088-4540322 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

8 นายสุกิจ ตันโสภณอดิศักด์ิ 089-9188910 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

9 รามิล พัฒนมงคลเดช 089-8368982 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมกั ปุยกําจัดศัตรูพืช

10 ธัญญรัตน เกิดสวัสด์ิ 083-0266084 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

11 เสาวคนธ ชนะรัตน 084-8601986 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

12 จัตวา ประทิ่มสิงห อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี 090-4433934 การพัฒนาดินที่เสื่อมสภาพ

13 สําเร่ียม อํามาตรุต อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบรุี 089-9222125 วิธีการจดัการขยะ

14 ดาบตรีชิษณุพงษ อินทรหวงลา 089-3780357 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

15 ดงดล วิเศษสิงห อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 087-0476267 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

16 สมชาย แกนรักษ 082-2948319 จัดอบรมการทําน้ําสมควันไม

17 สยาม สามงานอิททร อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี 081-9421592 การเพ่ิมผลผลติขาว

18 สัมฤทธิ์ วินสเตรี่ 25 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 087-1628179 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

19 จันทรเพ็ญ อุษา 67 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 087-1702194 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

20 เพ็ญศรี บุญลือชา 70 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

21 เจริญ สงางาม 14 ม.6 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

22 วิญญา หอมนานา ม.6 ต.หนองล ูอ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรูพืช

23 โสภา ลาภประโยชน 30 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

24 บัวผัน พรมแสง 22 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

25 ปรชีา คงแสนคํา 70 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

26 สมจติร เกษปญจา 19 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

27 คาน คนเท่ียง 81 ม.10 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 090-4889044 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

28 ภูวษา ประคีตะวานิน 124 ม.6 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 088-2756872 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

29 อําพร ดวงสวน 26 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 081-1236462 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

30 ไสว มานุเมาะ 68 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนรุี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

31 สุณี ปานบางพระ 112 ม.6 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

32 จุลี สังขโลทร 108/6 ม.7ต.หนองลู อ.สังขละบรุจี.กาญจนบรุี 084-5201954 การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

33 ทองเพียร รากสาคุ 15 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี การกําจัดโรคพืชและศรัตรพูืช

34 อันติกา จันทรเอี่ยมผอง 333 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 089-9840543 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

35 กัลยา เรืองวงษงาม 18 ม.4 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี 087-1632535 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

36 อัมพา องคการณ 18 ม.4 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี 087-1601524 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

37 จันทรแรม ภัทรศรวีงศ 13 ม.4 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

38 สิริพร เสาวชัย 142 ม.7 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 091-2743262 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

39 อาภา อสิธนาการ 17 ม4 ต.หนองลู อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

40 ยุวดี ลมัด 768 ม.2 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบรุี วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

41 กันติศ ภูมิพีระพัฒน 32/15 ต.หนองลู อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี 088-4550534 วิธีการทําปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยกําจัดศัตรูพืช

42 เอ่ียม สืบกลิด 78/1 ม.8 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 088-544538 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

43 จันทรสม ปนพัน 43/5 ม.7 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 061-4721468 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

44 ศิริขวัญ คุมพุม 12 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 094-1406118 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

45 เนาวรัตน นพรัตน 111/2 ม.9 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี 092-7093125 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

46 ประยทุธ จํานงกลุ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

47 สมบูรณ ถิ่นทวี 80/1 ม.12 ต.ชองดานอ.บอพลอย จกาญจนบรุี การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

48 ปราณี แจมศรี 139 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า
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49 ณัฐกานต ปนเพชร 439 ม.7 ต.หนองร ีอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

50 สมใจ แชจัง 131/2 ม.9 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี 085-7009586 การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

51 อาวรณ คุมพุม 36/1 ม.9 ตชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

52 สวิน แจมสวาง 65/2 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

53 มาเรยีม กล่ินเกษตร 33 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 081-0171395 การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

54 ประนอม นพรัตน 46/4 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

55 วงเดือน เจริญผล 141/ 2 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 080-5698191 การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

56 วิชัย พลานนท 35/6 ม.15 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี 091-2747996 การบริหารจัดการไรออย

57 ชลธิชา ถินทวี 127 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 089-9828210 การบริหารจัดการไรออย

58 เพ็ญ ชาลีกันหา 730 ม. 2 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการไรออย

59 อาวรณ คุมพุม 36/1 ม.9 ตชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรออย

60 สุภา ศรีแปน 31 ม.5 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรออย

61 โกศล คลายมี โรงเรยีนบานชองดาน การบริหารจัดการไรออย

62 ยุพัน ขานเถ่ือน 67 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 084-5407924 การบริหารจัดการไรออย

63 นํ้าเงิน ตุมทอง 103 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 085-2923203 การบริหารจัดการไรออย

64 เพ็ญ สรวยล้ํา 126 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรออย

65 สุพิน เงางาม 59/2 ม.7 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรพริก
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66 ทองดี กล่ินเกษตร 142 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการไรพริก

67 ลักษณพิษณุ แซจัง 65/2 ม.12 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

68 บุญย่ิง มีนนิลดี 107/3 ม.3 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี 089-5094453 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

69 สงกรานต ชาวพอคา 10/9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 084-3610260 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

70 เภา นาคสงูเนิน 30 ม.9 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 098-3478530 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

71 สวาง โพธ์ิภักดี 88 ม.5 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

72 ศิริพร ขันธวิสูตร 81/1 ม.12 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบุรี 061-4794793 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

73 อรทัย ใจซื่อ 95 ม.6 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 089-2581476 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

74 ดอกรัก สุขพันธ 33/2 ม.5 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

75 ยุพัน ขานเถ่ือน 67 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 084-5407924 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

76 นวน ดอกจนัทร 46/4 ม.15 ต.ชองดานอ.บอพลอยจ.กาญจนบรุี 091-2677089 อบรมการจัดาสรไมไผ

77 ลําพอง พุทิตรีภูมิ 278/3 ม.1 ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบรุี การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

78 สมาน ทองดี 100/6 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

79 อัตถาภรณ ผองใส 188/1 ม.2 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 084-0129889 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

80 มาลี ใจเกงดี 3/1 ม.7 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 098-3193483 การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า

81 สุทิน เขียวบัณฑิต 15 ม.7 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 084-4142850 การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง

82 สายหยุด ใจเกงดี 3 ม.7 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 087-1571672 การบริหารจัดการไรมันสําปะหลัง
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83 สุทิน เขียวบัณฑิต 15 ม.7 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการไรออย

84 อุบล จานมีชัย 118/5 ม.8 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 084-4142850 การบริหารจัดการไรออย

ที ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

85 สมจิต ดิษฐติเหมาะ 118/3 ม.8 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 085-4256288 การบริหารจัดการไรออย

86 อัตถาภรณ ผองใส 188/1 ม.2 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 087-1578635 การบริหารจัดการไรดีปลี

87 อนา ฉายอรุณ 154 ม.2 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 084-0129889 การบริหารจัดการไรดีปลี

88 รังสรรค พูพวง 44 ม.3 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 083-9738840 การบริหารจัดการไรดีปลี

89 ภราดร ประกอบทรัพย 64 ม.4 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 086-1630134 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

90 อารวีรรณ วัดพวง 187/3 ม2 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 087-5484898 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

91 ยุพา สงนัทที 103 ม.5 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 087-1595293 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

92 อุบล จานมีชัย 118/5 ม.8 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

93 สมจิต ดิษฐติเหมาะ 118/3 ม.8 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 085-4256288 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

94 นิดตา เหลืองไทย 25/5 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 087-1578635 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

95 รังสรรค พูพวง 44 ม.3 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 081-8575817 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

96 สําราญ พิมเวิน 17 ม.7 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 086-1630134 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

97 ไพรัตน ศิวกรโกศล 203/1 ม.6 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

98 สมพร แดงสอาด 252 ม.5 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 089-2595003 การบริหารจัดการสวนผักและผลไม

99 มา บุญพิทักษ 56 ม.1 ต.หนองหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการสวนผักและผลไม
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100 ทิตพร หมทอง 74/6 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

101 จเร หมทอง 74/6 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

102 รําเพย ชูอน 57/192 ม.5 ต.เกาะสําโรงอ.เมอืง จ.กาญจนบรุี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

103 สายฝน ศรียมะ 109/2 ต.ดอนแสลบอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

104 สุณี ปานพรม 285 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบรุี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

105 วันเพ็ญ จันทรมาดล 285 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบรุี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

106 กนกวรรณ สืบสุข 134/4 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

107 รสสคุนธ เหมาเพช็ร 144/11 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

108 นันทวรรณ สุริยธน 208/12 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

109 อดุลศักด์ิ ฤกษติย 59/6 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี โรคพืชและศัตรพูืช คุณภาพของผลผลิต

110 เชย จําปาพันธุ 808 /89 ม.2 ต.ทามวง อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

111 จําเนียร อยูสถิตย 3/2 ม.4 ต.ทุงทอง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

112 งามนิติ ขอนิกิจ 96/1226 ม.1 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

113 อิสรยี กองเกษ 1/4 ม.1 ต.ทาตะครอ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

114 รัญจวน ผองใส 37/1 ม.5 ต.ทตะครอ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

115 ดวงรัตน สมสมัย 1010/1 ม.3 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การเพ่ิมผลผลติในชวงฤดูกาลและนอกฤดูการ

116 แสงเดือน แซอิ๊ว 64 ม.5 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี การเพ่ิมผลผลติในชวงฤดูกาลและนอกฤดูการ
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117 นงลกัษณ ชาญศรี 4/18 ม.1 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี การเพ่ิมผลผลติในชวงฤดูกาลและนอกฤดูการ

118 ทิพยวรรณ ศรีฐาน 96/991 ม.1 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การเพ่ิมผลผลติในชวงฤดูกาลและนอกฤดูการ

119 นงลกัษณ ชาญศรี 4/18 ม.1 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี การกําจัดและแกไขปญหาโรคพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

120 เล้ียง คนคง 150/29 ม.1 ต.ทามวง อ.เมือง จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

121 พรฤทัย เอ็นสวาง 20 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 085-3857224 การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

122 สุทัน คําเท่ียง 54/9 ม.7 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 087-0708030 การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

123 ประทุม กล่ําเอม 69/4 ม.7 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

124 เนย ทับกริ 56 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

125 อรุณ ตะกอง 56/3 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

126 หอม เจริญจิตต 13/1 ม.2 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

127 บังอร แกวแดง 64/1 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 089-0871046 การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

128 สารภี ชาวเจรญิ 59/3 ม.1 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 080-1107088 การกําจดัศัตรูพืชและโรคพืช

129 แกวตา ชูกระจั้น 56/4 ม.3 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

130 ลําใย คุมคํา 5 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

131 จิรศักดิ์ เอกพันธชัยเดช 28/2 ม.4 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 087-1525966 การกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช

132 ย้ิว แซเจน 69/4 ม.7 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

133 เนย ทับกริ 56 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจดัการนํ้า
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134 หอม เจรญิจิตต 13/1 ม.2 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

135 อรุณ ตะกอง 56/3 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

136 ธนิสร ปานพุก 74/2 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 081-9314062 การบริหารจัดการนํ้า

137 เนย ทับกริ 56 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

138 สมลิ้ม โจเบ็น 30/2 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 085-2992993 วิธีการทําปุยหมักชีวภาพ

139 พา เสือกลั่น 62 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 085-3821696 วิธีการทําปุยหมักชีวภาพ

140 ดวงพร ชีพศักด์ิ 27/1 ม.2 ต.ยางมอง อ.ทามะกิ จ.กาญจนบุรี 086-0368024 วิธีการทําปุยหมักชีวภาพ

141 วิไล ศรสีงสาร 39/5 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 087-1567848 การอบรมสอนทําลูกประคบ

142 ภิมเอ้ียง บุษดุ 35 ม.2 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

143 บุญรอด นกทอง 100/2 ต.หวายเหนียวอ.ทามะกาจกาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

144 สุรณิา จันทรมา 3/2 ต.เขาสามสบิหาบอ.ทามะกาจ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

145 สวิลกัษณ แสงทอง 52/3 ม.9 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

146 ประยูร นํ้าใจสุข 50/7 ม.8 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

147 จําเรญิ ไพรวัต 50/1 ม.2 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

148 โกสุม เปยมทาน 68/11 ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

149 พิกุล พุทธคุณ 44/1 ม.10 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

150 อรุณ งามงอน 52 ม.12 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช
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151 สาลี่ เอกสาร 37/4 ม.3 ต.ดอนชะเอมอ.ทามะกาจ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

152 สวุิทย ผองใส 53 ม.8 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

153 สุรพีพร เซี่ยงหวอง 1 ม.8 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

154 รุงเรือง ภิญโญ 41/1 ม.1 ต.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

155 อรษา ขําเจริญ 2/7 ต.คอกตะบอง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

156 รําเพย รัศมี 14/3 ม.9 ต.ยางมวง อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

157 ดวงกมล ดุสิต 151/1ม.1 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

158 อําพร เงาตปยะโอ 9/10 ม.3 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

159 หอม บุญบํารุง 28 ม.5 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจดัการนํ้า

160 สํารวย ย้ิมแพร 43 ม.2 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

161 ลภัสวีณ หอทองเลิศวัฒนา 109 ม.4 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การตรวจสอบคุณภาพของดิน

162 อรุณ พินสาย 41 ม.6 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การตรวจสอบคุณภาพของดิน

163 สายรุง เอกจัน 59 ม.4 ต.สนามแย อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การตรวจสอบคุณภาพของดิน

164 เสนอ สุวรรณนัจศิริ 15/2 ม.6 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

165 ยุพิน สุวรรณนัจศิริ 15/4 ม.6 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

166 สําเริง อยูเย็น 22 ม.4 ต.แสนตอ อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

167 สําเริง จันทรแยม 13 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 081-0084149 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช
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168 จารุภา เมมสงค 12 ม.3ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-5480159 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

169 บรรทัด สืบนาค 217ม.6ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน จกาญจนบุรี 086-0788012 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

170 อรอนงค มาบุญ อบต.พนนมทวน 092-4573556 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

171 สินีนาฎ เพ็ญพาด ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-2321080 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

172 ชง เจนจรีะนนท ต.ทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

173 ลําเลียง สุทธิบุตร ต.ดอนตาเพชร อ.พนนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-9160316 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

174 เบญจวรรณ บุญมา ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

175 แปน อินเจรญิ 25 ม.2 ต.ทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

176 ประสิทธิ์ สดชื่น 33 ม.3 ต.ทุงสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

177 นํ้าผ้ึง พรหมประดิษฐ 152/2 ต.ดอนตาเพชอ.พนนมทวนจ.กาญจนบุรี 098-2930651 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

178 บุญมา พึ่งพา 190 ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

179 พิกุล จันทรยวง 135 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 081-1970355 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

180 วารินทร ออนตีบ 63 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 091-2813974 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

181 อวยพร คุมจินดา 34 ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 084-3175997 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

182 เสนห คุมจินดา 242 ม.7ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจกาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

183 บุญศรี ดอกยอ 186ม.7ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรตัรพูืช

184 สวิง แผมศักดิ์ 54ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนนมทวน กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช
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185 ศริิ สุขสมัย 14 ม.6ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-1582674 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

186 บุญผอง แซเจา 89ม13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 085-5184547 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

187 สวิง แผมศักดิ์ 27ม.7ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 084-3165005 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

188 ทองเรียม บุญไพศาสชัย 49 ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

189 อารีรตัน ชนิลี 11 ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน กาญจนบุรี 085-7044126 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

190 สมาน พานไพร 256ม.16 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 084-5707558 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

191 สุนัน มณทาทัศน 41/1ม.16 ต.รางหวายอ.พนมทวนจ.กาญจนบรุี 086-1659008 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

192 กรองแกว เซี่ยงฉิน 66/2 ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทว กาญจนบุรี 082-2950162 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

193 รําพัน สุขชัยศรี 49/7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

194 แววตา ดอกแกว 10ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

195 สัมพัน สุขใส 128ม.7ต.ดอนาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

196 พรสงิห อยูศรี 17 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 090-0567115 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

197 สุรีพร คุณพันธ์ิ 79 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 080-1110295 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

198 สุรศักด์ิ คนโทแท ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 088-0186987 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

199 ลูกคัด วรรณะ 55/2ม.3ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน กาญจนบรุี 080-2665079 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

200 พยุง พรหมประดิษฐ 250ม.6ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบรุี 084-5415683 การแกปญหาดินเปร้ียว

201 โสรยา สืบนาค 252ม.13ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวน กาญจนบรุี 082-2908635 การตรวจคุณภาพของดิน
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202 สุกัญญา ไชยพล 88/2 ม.4 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

203 ชุติกาญจน แสงจันทรงาม 9/1 ม.9 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 087-9369098 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

204 สน รตโร 111/6 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

205 อุษณี ชตูระกูลธรรม 65 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

206 เทียน นันนาจ ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

207 พรรรณี มูลสวัสดิ์ 76/1 ม.3 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

208 สุนทร เสอืใจ 83/3 ม.8 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

209 วันเพ็ญ ศลิลา 13 ม.6 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 089-5067153 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

210 คาํแปลน แผนคลมั 137/1 ม.9 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 087-0374865 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

211 สมศักดิ์ คาํเคลือน 41/4 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 087-0740256 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

212 ยูนิชย ศลิลา 41/3 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวงจ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

213 สุนันท ทองนก 10/6 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

214 นิตย วงษสุธน 91 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

215 สทีอง นุชนุม 10/2 ม.9 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 061-4956399 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

216 ลําจวน สุมเมา ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญนบรุี การบริหารจัดการน้ําใหพอใช

217 บุปยา อุนอบ 5/7 ม.9 ต.พังตรุ .ทามวง จ.กาญจนบรุี 087-4109327 การบริหารจัดการน้ําใหพอใช

218 นิคม มณีงาม 43/3 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.มามะกา จ.กาญจนบุรี 086-3763731 การบริหารจัดการน้ําใหพอใช
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219 วันทา สกุลณี 64 ม.5 ต.ทาตะครอ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการน้ําใหพอใช

220 นสิา นุชนุม 10/12 ม.9 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 084-0824719 การบริหารจัดการน้ําใหพอใช

221 ละออง ญคุม 87/4 ม.8 ต.พังตรุ อ.ทามมวง จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

222 สุดใจ มีฟก 186 ม.5 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

223 รสรนิ ดอนพรายเพชร 41/7 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

224 ภดัชลี ศุภเนียน 28/1 ม.1 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 061-3864589 การกําจดัและแกไขปญหาโรคพืช

225 เสาร บุญศิริ 19 ม.2 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 086-0949728 การกําจัดศัตรูพืช

226 สมศักดิ์ พรหมเงิน 381/2ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี 086-1785196 การกําจัดศัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

227 ผองสรี ย้ิมไพร 64/8ต.จรเขเผือกอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

228 กาญจนา ปยะสาล ต.ดานมะขามเต้ียอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 081-5814303 การกําจัดศัตรูพืช

229 วรีะ ภศูรี ต.ดานมะขามเต้ียอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 085-0766560 การกําจัดศัตรูพืช

230 ประกอบ วองประเสริฐ ต.ดานมะขามเต้ียอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

231 อารีย เภาดวง ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี 081-1941908 การกําจัดศัตรูพืช

232 ประหยัด สุขขา ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ียกาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

233 วินัย โคตวัด ต.ดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

234 อา แซเอ้ียว ต.ดานมะขามเต้ียอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

235 พิน ศริรีภาค ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช
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236 ปาน ราชการดี ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

237 ทองจันทร ธรรมโกศล ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

238 ชินวัฒ อูตะเภา 33 ม.1ต.หนองไผอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

239 สมบติั นอมลักษณ ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

240 ฐิติรัตน บุญชูเชิด 43ม.7ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี 089-5251531 การเดิกโรคพืช

241 ฐิตาภา สเุขตภรณ ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

242 ละออง ลัสติ ต.ดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

243 เดือนเพญ็ แซหยอง ต.หนองไผอ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 089-0337880 การกําจัดศัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

244 ปราณี ใจอารีย ต.ดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

245 เย็น สืบยิ้ม ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี 086-1604721 การกําจัดศัตรูพืช

246 ถนอม ทองคงหาญ ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 080-6603675 การกําจัดศัตรูพืช

247 นุชนารถ วัดมวง ต.จรเขเผือกอ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

248 เซหมา ผองใส 159 ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 089-1070523 การกําจัดศัตรูพืช

249 พงสิทธิ์ ออนละมัย ต.ดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

250 สายทอง พรหมชนะ 32/1ต.กลอนโด อ.ดานมะขามเต้ียจ.กาญจนบรุี 084-3312737 การบริหารจัดการนํ้า

251 บุญสม แจมศรี 219 ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ียจ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

252 ณุจชรีย สังขทุงชนานันท 48/1ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จกาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า
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253 กนกวรรณ บุญศรี 24/1 ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ียจ.กาญจนบรุี 093-0394219 การบริหารจัดการนํ้า

254 ศศินิภา ชํานาญ 57/1ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ียจ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

255 บญุยงต เกตศุรี 52/2 ต.กลอนโดอ.ดานมะขามเต้ียจ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

256 จันทรลดา ขจรไพศาล 22 ม.4 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 085-5474858 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

257 วิเชียร ใสภา 22 ม.13 ต.หลุมรงั อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 081-9433245 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

258 สวาย คงขํา 153 ต.วงัดง อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 087-9323746 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

259 สุโชค หอมทวนลม 51/1ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 087-1532041 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

260 พัทรีภรณ วิทยาเกยีรติเลิศ 823/5 ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 091-6123908 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

261 สมนึก ทองแท 27/11 ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

262 สุพัตรา รัตนการ 9/5 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบบรุี 083-6599815 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

263 ทิพย หวยหงษทอง 29 ม.2 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 081-8558471 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

264 สุดารนิทร หมื่นโครต 115 ม.7 ต.หนองร ีอ.บอพลอย จ.กาญจนบบรุี 083-3160839 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

265 รัตนา วันนา 51 ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 081-7571603 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

266 สุณี บุญมาก 593/3ม.1ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 087-9044186 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

267 มาลี เอี่ยมเดชา 25/2ม.3ต.หนองกรางอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

268 กําพรา โหรา 774/1 ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 082-2503293 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

269 ประภาส ปฐมบวรกลุ 613/1 ม.2ต.ชองดานอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศัตรูพืช
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270 โสภา แซผงุ 100 ม.10 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 084-5691014 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

271 มานิตย นิโกรธา 56 ม.12 ต.ชองดาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 089-9882216 การกําจดัแมลงศัตรูพืช

272 รุจี โพธิราช 336/1ม.1ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การกําจดัแมลงศัตรูพืช

273 สมาน แซอื้อ 158ม.3ต.หนองกราง อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี การรักษาและแกปญหาโรคพืช

274 ลําพึง พิสตรี 161/1 ม.12 ต.วังดง อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 086-1641848 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

275 พิมพพิชชา รัฐพิสูตร 99/1 ม.12 ต.วังดง อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 086-1732683 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

276 สมพร จันทรสุคนธ 113/2 ม.4 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 081-1927783 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

277 ประถม ทองอยู 75/4 ม.3 ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 081-1997199 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

278 จํารสั อยูอิ่ม 839 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การรักษาและแกปญหาโรคพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

279 บุญชู เทียมทอง 183/1ม.5ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 083-7011477 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

280 อําภาวรรณ นาโสก 11 ม.3 ต.หนองกราง อ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 089-5237028 การรักษาและแกปญหาโรคพืช

281 บุษบา ภูศี 352 ต.ปากพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

282 นพพร แซตัน 141 ม.3 ต.หนองกรางอ.บอพลอยจ.กาญจนบรุี 087-1631272 การบริหารจัดการนํ้า

283 สุวรรณา เกิดหนู 37/109 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี การแกปญหาดินเสือ่มคุณภาพ

284 กัตติกา ศรีเสริฐ ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี การแกปญหาดินเสือ่มคุณภาพ

285 บังอร อินทนิล 105/8 ม2ต.บอพลอยอ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี อบรมวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ

286 วรรณา พิมพจันทร 9 ม.1 ต.หนองร ีอ.บอพลอย จ.กาญจนบรุี 090-7736631 ตรวจดินวาเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด
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287 สําราญ ครุฑวงษ 4 ม.5ต.หนองปลาไหลอ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 089-8220060 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

288 มานพ อรามศรี 57 ม.6 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 081-6719303 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

289 ดลพร กลบัมา 76 ม.6ต.สมเดจ็เจรญิอ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 081-6340086 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

290 พิง ซาคํา 133 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 084-4223193 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

291 สุนทร คุมเจริญ 37 ม.12ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 087-9713055 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

292 ไพรโรจน เจริญสรรค 33 ม.7 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

293 สมคิด ขวัญแกว 57/1 ม.7ต.หนองปรืออ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 087-1402697 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

294 จตุพร ชาวโพธิ์สระ 25/7 ม.3 จ.สุพรรณบรุี 080-7880752 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

295 นวพร สุวรรณสงิห 58 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

296 ไชยา เซี่ยงฉิน 22 ม.1 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 084-0198045 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

297 ศรีสุต ศรสีงคราม 110/1ต.สมเดจ็เจริญอ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 084-5696480 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

298 อารีย มีอิ่ม 14/1 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 092-6393452 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

299 สุภาภรณ คงทน 170 ต.สมเด็จเจริญอ.หนองปรอืจ.กาญจนบรุี 092-7254865 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

300 สมยศ เซี่ยงหลิว 51 ม.22ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 098-4878291 การบริหารจัดการนํ้า

301 อัญมณี สมคิด 098-3849895 การบริหารจัดการนํ้า

302 สถิต วิเศษสิงห 33 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 087-1659976 การบริหารจัดการนํ้า

303 นันทพรรษ ภูมิรินทร 81 ต.หนองปลาไหลอ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 082-2410845 การบริหารจัดการนํ้า
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304 สายไหม ระเวกโฉม 57 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

305 แกว ขุนพิทักษ 28ม.11ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี การรกัษาโรคพืชตางๆ

306 ณัฐญา ปามะโน 58/9ม. ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 086-1644028 การรกัษาโรคพืชตางๆ

307 ละอองเพชร บัวทอง 19/1 กาญจนบุรี 086-9920552 การรกัษาโรคพืชตางๆ

308 สายยนต คําฝอย 65 ม.16ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี การรกัษาโรคพืชตางๆ

309 กาญจนา เพ็ชรงาม 106 ม.1ต.สมเดจ็เจรญิอ.หนองปรือ กาญจนบุรี 084-9969770 การแกปญจหาหนาดินดานและดินเค็ม

310 อนุชา สมบัติ 180 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 082-2428926 การแกปญจหาหนาดินดานและดินเค็ม

311 บรรจง ทารักหา 25/2 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 085-2316856 การแกปญจหาหนาดินดานและดินเค็ม

312 พล วงคจันทร 4 ม.7 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 092-7217648 อบรมวิธีการทําปุยหมัก

313 เสวก ลํ่าสนัต 29ม.3ต.สมเด็จเจริญอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อบรมการทํายาฆาแมลงจากพืชสมุนไพร

314 วุฒิชัย แจงดอนไพร 98/3 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 086-1618529 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑเซร่ัมจากไหม

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

315 บญุสง ศิริเพ็ญ 65 ม.1 ต.หนองล ูอ.สงัขละบรุี จ.กาญจนบุรี 058-4280159 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

316 อรุณ สังขพละ 8 ม.3 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี 080-6531401 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

317 ประยงค สันตะเกรียบวงศ 112 ม.3 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรตัรพูืช

318 อารีย พันธนาค 14 ม.2 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 087-1229545 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

319 วิกานดา ถาวรเรอืงรุง 281/8 ต.หนองล ูอ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

320 เอ สังขขจร 9 ม.1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช
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321 ใหม สังรุจริา 14 ม3 ต.หนองล ูอ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

322 มวยน้ี ตันวองพานิช 19/4 ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-649162 วิธีการรักษาโรคพืช

323 ทวน เนี่ยมการ 31/1 ม.8 ต.หนองล ูอ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

324 สุขศรี สังขธํารง 6/2 ม.1 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

325 ชวัณลักษณ กาญจนบุญ 144 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 084-9405549 วิธีการรักษาโรคพืช

326 ชุตินันท อธิปตชาภิรักษ 2/1 ม.3 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 081-1949388 วิธีการรักษาโรคพืช

327 นอย 212 ม.3 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

328 ปน แดงตัง 8 ม5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี การบริหารจัดการนํ้า

329 กิมฮวย เทียนลาย ม.5 ต.ดอนขม้ิน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 080-6531431 การบริหารจัดการนํ้า

330 วีระศักด์ิ กิจวัฒนา 68/4 ม.5 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี พันธพืชที่สามารถปลกูไดในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก

331 ต้ิม ไกรสังขพรโมดก 6/1 ม.1 ต.หนองล ูอ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยหมักชีวภาพ

332 เกศณี ประธาน 22 ม.1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 034-595303 อบรมการทําปุยหมักชีวภาพ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

333 จุฬา พรหมมา 80/1 ม.6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี อบรมเกีย่วกับการทําอาหารเพ่ือเปนรายไดเสริม

334 แดง จินดาเพ็ง 38 ม.9 ต.หนองล ูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 089-2183830 อบรมการฝกอาชีพเพ่ือหารายไดเสริม

335 สํารวย คลายสุบรรณ 18/5 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

336 สมหมาย ไชยวังราช 34/1 ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

337 เดชาวัตร ทองผาขจิต 16 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช
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338 พัชรีภรณ นวลคํา 3 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

339 ถา นอบกะบง 36 ม.6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 089-5473462 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

340 พรศักด์ิ ทองผาสมภพ 11/4 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

341 บุญสม ชุดโต 21/25 ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

342 ประวิทย ต.สหกรณนิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

343 ชมพูนุช แกวมุพร 1/1 ม.7 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 093-5036289 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

344 เพ็ญ เมเสงา 33/10 ม.4ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 084-4311617 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

345 แหมม แกวภิรมณ 38 ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

346 วิสรอน เมเสงา 33/10ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

347 สุชาติ ภศูรี 26 ต.สหกรณนิคมอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

348 ดําเนิน ฉัตรเพ็ชร 34 ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 082-2915309 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

349 วิภาดา ไผลอม 94 ม.6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 090-4489254 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

350 วิเชียร รอนแกว 41/1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

351 ละออง ใจดี 7/7 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

352 อารีย อนิเกาะชาง 3/3 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

353 อารมณ หนองชาดี 19/5 ม.4 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

354 กนกวรรณ ประถม 6/1 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 061-6604421 วิธีการรักษาโรคพืช
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355 ภาวิณี สารสุม 1 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 080-6591216 วิธีการรักษาโรคพืช

356 สายทอง ถ่ินธารใสเย็น 36/11ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 087-9733922 วิธีการรักษาโรคพืช

357 พงศกร ทองยาสุขุม 24/2 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี 085-2399205 วิธีการรักษาโรคพืช

358 วรรณพร สุนันตะ 69/2 ม.7 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 086-0473307 วิธีการรักษาโรคพืช

359 สุชิน มวงงาม 262 ม.4 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-026088 วิธีการรักษาโรคพืช

360 จินดา เมอืงแน 13/4 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-0140298 วิธีการรักษาโรคพืช

361 มาลัย บุญพิทักษ 7/7 ม.1ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

362 อําพัน 21 ม.2 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

363 ยุทธนา บุญเขียว 13/29 ม.1ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี วิธีการแกปญหาหนาดินดาน

364 เสวย เรืองฤทธิ์ 13/2 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี วิธีการแกปญหาหนาดินดาน

365 บุญเอ่ียม 15/3 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุี วิธีการทํายากําจัดเช้ือรา

366 สําพต สายคงดี 90/1 ม.6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตรวจสอบคุณภาพดิน

367 วาสนา คําอาจ 61 ม.6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-7787618 อบรมวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

368 จาริณี บุญญาอินทร 17/4 ม.5 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 89-2567388 อบรมงานฝมือเพ่ือหารายไดเสริม

369 อนินท ประเสรฐิ 31/3 ม.4 หนองโสน อ.เลาขัญ จ.กาญจนบรุี 085-995-1419 การกําจัดศัตรูพืช

370 ชุติมา งามขํา 60 ม.15 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-260-8195 การกําจัดศัตรูพืช

371 กลอยใจ มะลลิา 56 ม.15 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช
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372 สุรินทร บุญสง 100/1 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

373 วิมล จันทรคํา 204 ม.7 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 092-8739514 การกําจัดศัตรูพืช

374 สมเกียรติ หิรัญออน 9 ม.15 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 086-135-8287 การกําจัดศัตรูพืช

375 ประทวน พลทวี 69/1 ม.8 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

376 บรรทัด วงคสุภาพ 72 ม.5 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 081-740-4102 การกําจัดศัตรูพืช

377 สมคิด ทองสุข 31 ม.5 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 090-791-3007 การกําจัดศัตรูพืช

378 สมคิด เมียงแก 142/4ม.1ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

378 นาวา ศริิจักรดลุย 36/4 ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 082-254-6135 การกําจัดศัตรูพืช

380 บวัแดง จันทรศรี 25 ม.15ต.หนองปลิง อ.เลฃาขวัญ จ.กาญจนบุรี 086-758-8864 การกําจัดศัตรูพืช

381 สุรินทร ขวัญจาก 87 ม.4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

382 สมพร ศรีลมรัส 92 ม.4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การกําจัดศัตรูพืช

383 บังอร กลับวงค 38 ม.11 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดศัตรูพืช

384 เกลยีว เผือกพันธมุก 70 ม.2 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

385 ทัศนีย ลํ้าสขุดี 100/3 ม.9ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 085-4087285 การบริหารจัดการนํ้า

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

386 เสวย ศิลปพงษ 176 ม.4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

387 จอง คลายสทีอง 49/1 ม.4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 098-5247939 การบริหารจัดการนํ้า

388 นํ้าฝน ราเริง 13 ม.3 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 083-338-0515 การบริหารจัดการนํ้า
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389 ดง จันทรออ 53/1 ม.6 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

390 มะละ ศรีคํา 32/2 ม.1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การบริหารจัดการนํ้า

391 ดํารงค ปรางศร 75/2 ม.1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 085-2915624 การบริหารจัดการนํ้า

392 สุรยี ใจตรง 122ม.5ต.หนองนกแกวอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 086-098-7493 ทําปุยหมักชีวภาพและยาฆาแมลงจากสมุนไพร

393 วรรณา ย้ิมพราย 100/5 ม.9ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 096-074-7717 วิธีการทําปุยอินทรียและปุยนํ้าหมักชีวภาพ

394 วรรณา เจริญธรรม 97/8 ม.9 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 061-548-0371 วิธีการทําปุยอินทรียและปุยนํ้าหมักชีวภาพ

395 โสภา ปนเสือ 24/1 ม.10ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-506-2344 การทําปุยหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนในการผลิต

396 ลูกปลา ทับทิมดี 17 ม.6 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี วิธีการทําปุยอินทรีย

397 อําไพร แพนศรี 2/2 ม.11 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 090-814-6535 ทํากระเปาและการสารตะกราจากวัสดุเหลอืใช

398 จําปา จอยศรีเกตุ 70 ม.6 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 062-501-9903 ประดิษฐของใชจากวัสดุท่ีเหลือใชภายในชุมชน

399 ย้ิม รุงสวาง 76 ม.9 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 092-490-3567 อบรมการทําอาหารเพ่ือเปนอาชีพเสริม

400 ลัมลทา ม่ันคงดี 31/1 ม.10ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อบรมการทํางานฝมือเพ่ือหารายไดเสรมิ

401 อุดม โมกสุข 15/1 ม.11ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 082-246-7410 อบรมการตรวจสอบคุณภาพของดิน

402 พัชลา ทรัพยอนิทร 78 ม.17 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-7855496 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา

403 ณรงค แสงพระจันทร 74/1 ม.5ต.หนองประดูอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

404 สมหมาย แสงพระจันทร 74/ ม.5ต.หนองประดู อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 083-3178337 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

405 จินภูนา ทองหลอ 156 ม.1 ต.ทุงกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ
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406 กาหลง ชีพเพชร 151 ม.7 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

407 มงคล วินษากุณ 238/1ม.14ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 085-2655295 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

408 สําเริง ทเีหล็ก 106ม.12 ต.หนองประดูอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

409 สะอาด ผองแผน 320/3 ต.คลองขลุงอ.คลองขลุงจ.กําแพงเพชร อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

410 นิเวศ หลักเพ็ชร 285/2 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

411 ตูม สมษะภัย 299/1 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

412 ตวน บุญมาก 49/1 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา

413 หอย รักชี 302 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

414 สมหมาย เจาโมรา 39 ม.7 ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 092-8930936 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

415 เล็ก วิทยานนทร 265 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

416 วิภารัตน เหรียญเคลือ 85/1 ต.หนองนกแกวอ.เลาขวัญจ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

417 นัน พินิจนาถ 274 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

418 ทองใบ ดอกมกํา 43/1 ม.5ต.ทุงกระหบ่ําอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-7762554 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

419 ทักษพร สมรูปดี 26 ม.7ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 080-1757130 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

420 หัด ริตชะ 19 ม2 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 085-1716052 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

421 เตียว บุญมาก 342 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 034-576327 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

422 เบ่ียง แกวเณร 2 ม.2 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 084-4623989 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ
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423 นํ้าคาง โพธิ์ทอง 88/2 ม.2 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

424 สนิก รักอู 82 ม.1 ต.ทุงกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

425 สุมลทา ม่ันคงดี 51/1 ม.10ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดเพลี้ยไฟในไรมันสําปะหลัง

426 ฐิติมา มาไพศาลสิน 36/2 ต.หนองนกแกวอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 086-0817003 วิธีการกําจัดเพล้ียไฟในไรมันสําปะหลัง

427 พิมพรรณ มาไพศาลสิน 36/2 ต.หนองนกแกวอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี 080-6536595 การกําจัดเพล้ียไฟและหนอนกอในไรมัน

428 รุงฟา แซเลา 14 ม.7 ต.หนองประดู อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 087-1676030 วิธีการกําจัดเพล้ียไฟในไรมันสําปะหลัง

429 โสพา พิ่นเสือ 24/1ม.10ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-9062344 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

430 จําเนียร ม่ันคงดี 22 ม.10 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

431 พิมพ พูลบุญ 111/2 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 081-9923429 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

432 บุญชวย เขตเทียน 380/1 ม.7 เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

433 ดี อําพรวงค 357/1ม.1ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

434 สุภาพร ไทรชมภู 202 ม.14 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัย จ.กาญจนบุรี 087-0256896 การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

435 สวิง รักอู 17 ม.2 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

436 แปน โพธิ์ทอง 50 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี การกําจัดแมลงศรัตรูพืช

437 สายใจ บิณฑะสิริ 142/1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 085-4257000 วิธีการทําปุยชีวภาพ

438 โพธิ์ ทองสูง 103 ม.4 ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 082-2455302 วิธีการทําปุยชีวภาพ

439 ประนอม คมจาํปา 115 ม.1 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี วิธีการทําปุยอินทรีย

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี
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440 ประยุธ พูลบุญ 111/2 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 089-9823429 วิธีการทําปุยชีวภาพ

441 วนิดา กัลยาณมิตร ต.ทุงกระบ่ําอ.เลาขวัญอ.เลาขวัญจ.กาญจนบรุี 082-2424779 วิธีการทําปุยอินทรีย

442 สําเนียง คชินทร 43 ม.5 ต.หนองปลงิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 084-9043122 วิธีการทําปุยชีวภาพ

443 ลักษณา วงษิกัลยา 48/1 ม.3 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 088-5426829 แนะนําวิธีหารายไดเสริมจากการทํางานฝมือ

444 สุธารัตย ศรีติ 66/3 ม.1ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 081-0192806 อบรมการทํางานฝมือ

445 นํ้าฝน ธําวงษ 104/1 ม.1ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 092-6963035 อบรมการทํางานฝมือ

446 ศรีไพร พัชมา 31/2 ม.10ต.หนองโสนอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-2183644 อบรมการทํางานฝมือ

447 ศิพรดา คชินทร 49/3 ม.5ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 087-0652448 พืชท่ีปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้านอย

448 ไหมพรหม ดอกกุหลาบ 63/3 ม.3 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี พืชท่ีปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้านอย

449 สนัด เสสิน 18/1 ม.3ต.หนองปรืออ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 098-5507435 วิธีการกําจัดหนอนในไรสบัประรด

450 สุรภัทร ศรีสวัสดิ์ 24 ม.5 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 087-9041517 วิธีการกําจัดเพล้ียแปงในไรมันสําปะหลัง

451 จันทรทิพย วสัสอง 40/6 ม.5ต.หนองปรืออ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 089-8378972 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

452 สมใจ จ่ิวเกล้ียง 66 ม.6 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 080-7809308 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

453 สุนันทา ตุมวงษ 118/2 ต.หนองปรืออ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี 087-0192194 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

454 สาคร บงสระบง 449 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

455 ฉลวย ลัยนันทร 34 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 081-1712961 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

456 จันทร แดงกุล 12 ม.1 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 089-9059671 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

457 นงเยาว ทําจะดี 423/4ม.8 ต.หนองปรืออ.หนองปรือกาญจนบรุี 085-4264968 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

458 นงนุช ศรีมะวัน 136 ม.4 ต.ทุงกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 084-5703857 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

459 ลัดดา ขาวมัย 89 ม.8 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 085-7028984 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

460 พรสวาง บุญมามาก 224 ม.2ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

461 บรรจง เชื้อรอด 204/3 ต.หนองปรอื อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

462 กรน ทําจะดี 55/1ม.8 ต.หนองปรืออ.หนองปรือจ.กาญจนบรุี 084-4631104 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

463 อุไร หมื่นอาจ 698/1 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

464 ไพเราะ แกวบังดี 48 ต.หนองปลาไหลอ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 089-8281937 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

465 สายใจ ระพลิ 589/2 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี 085-2966498 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

466 ลามตา วรรณเลิศ 43/5 ต.หนองปรือ อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

467 สมคิด สุขหอม 65 ม.18ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 086-0825258 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

468 เส้ียว สระทองแกว ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

469 แสน ปานเพชร 6/2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 089-5156010 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

470 บุญเลิศ สระทองแกว ต.หนองปราไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 082-8861253 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

471 บุญผอง จันสวาง 160ม.1ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 080-0164066 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

472 สุคนธ สืบปาน 89 ม.9 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

473 กอย คลายมะลึก 12/1 ม.4 ต.ทุงกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

474 วรรณา ดีสุขสาม 12/18 อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี 083-3098654 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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475 บุญชวย ภูฆัง 14 ม.18ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจดัแมลงศรตัรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

476 อุดม กันสิงห 5 ม.18 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 094-1387238 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

477 สาํรอง อิ่มออน 65/2ม.1ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีทําปุยอินทรียเพ่ือท่ีจะนําไปใชในเพ่ือบํารุงดิน

478 สังวรณ บุบผา 116/2 ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 080-6577166 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

479 กฤษณา สืบดา 48/4 ม.5ต.หนองปรื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 092-7543022 วิธีการทําปุยอินทรียเพ่ือท่ีจะใชบํารุงดิน

480 พรเพ็ญ ศรีสงา 204/1 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยชีวภาพ

481 คอนสวรรค ศรีลาวงศ 91/3 ต.หนองปรืออ.หนองปรอืจ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยชีวภาพ

482 แสงเทยีน ศิลานนท 29/1 ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 080-7885850 อบรมการทําปุยชีวภาพ

483 ศวมิล สุนทรวจิารย 327 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยชีวภาพ

484 ประยูร พวงมอญ 23/1 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 089-2245112 อบรมการทําปุยชีวภาพ

485 สมจติร พลหริ 126/2 ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยชีวภาพ

486 ธีรลกัษณ อินนา 38 ม.1 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

487 ฐิดาภา อินนา 43/1ม.1ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

488 ประกอบ บัวอุทัยศิลป 44/1ม.2ต.หนองปรืออ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 084-7173039 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

489 จงรกั มะลิกอด 104/1 ต.หนองปรืออ.หนงปรอืจ.กาญจนบุรี 089-9130091 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

490 ประสิทธิ์ กสิกิจพาณิชย 6 ม.11 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี 094-1242236 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

491 สายยัน บุญประเสรฐิ 193 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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492 สุดใจ หนานเสน 124 ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

493 พล วงศจันทร 4 ม.7 ต. หนองปรอื อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

494 นราทิพย มงุพล ต.หนองปรอื อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 098-4302264 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

495 สมบูรณ วิทยายนต 28/2 ม.4 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

496 สมนึก หมดทุกข 386 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

497 เมตตา มีศรี ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจดัแมลงศรตัรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

498 นอม จันทรกลิ่น 42/3 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

499 บังอร สุขพุก ต.ดอนแสลบอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

500 รําพึง รอดหงษทอง 6ม.20ต.ดอนแสลบอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

501 ลูกกัน ยังอยู 9/1 ม.5 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

502 สาธิตา คงดี ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

503 ลักษมี จันทรหอม 28ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

504 สายทอง สืบเรือง 61 ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 088-5072710 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

505 วันดี พยัคฆวงค 435 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

506 คืน มากลัด 23 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 085-2917379 วิธีการกําจดัแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

507 วินัย ใครครวญ 34 ม.1 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 086-0023787 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

508 นิตยา จักรพุทชา 22 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 082-2428039 วิธีการกําจดัแมลงศรตัรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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509 จันทรา ศรีอน 22 ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 088-4535641 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

510 สมทรง พวงแกว 54 ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 085-5142985 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

511 วันเพ็ญ พราคํา 95 ม.11 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

512 จิราพร อยูเอ่ียม 101 ม.5 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 086-1728350 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

513 ภัทรนันท เชียงเงิน 121 ม.11 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 099-8865897 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

514 ศศิธร มากลัด 23 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 080-1107705 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

515 อําไพ รอดหงษทอง 6 ม.20ต.ดอนแสลบอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 089-3782658 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

516 กําพรา แสงทิศ 80/1 ม.5 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

517 จําเนียร อยูเอ่ียม 94/3 ต.สระลงเรืออ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 084-5725095 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

518 หลอ สืบเรือง ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรตัรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

519 บุญสม กุศลมา 129 ม.5 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 086-516326 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

520 แมน บุตรพุม 33 ม.2 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

521 จรินทร เลียงใหญ 40 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

522 อําไพ ใครครวญ 159 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 089-0670137 วิธีการรักษาโรคพืช

523 รสสคุนธ เชื้ออยู 164 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 081-3614285 วิธีการรักษาโรคพืช

524 ธนาภรณ อาจคงหาญ 336 ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 081-7950622 วิธีการรักษาโรคพืช

525 เพรียว แผนสมบรูณ 55 ม.5 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 089-5461617 วิธีการรักษาโรคพืช

526 ชลธิชา คาํเปลว ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี 087-0678939 วิธีการรักษาโรคพืช
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527 สมุล เปาเพ็ชร 246 ต.สระลงเรอื อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

528 มา กํามณี 201ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

529 วิวัติ ปองกัน 55 ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

530 ลัดดา รุงสวาง ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 092-6059869 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

531 สัญญา คงดี 87 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

532 ธัญพิสิษฐ ทองนุม 89 ต.ดอนแสลบอ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 082-2970468 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

533 ขวัญจิต จันทรหอม 7/1 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

534 สน ปองกัน 57ม.8ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบรุี 086-1226785 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

535 เรอืง สืบเรือง 61 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 087-1655645 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

536 สมพร หอมทวนลม 55 ต.หวยกระเจาอ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

537 ไพบูล รูปขําดี ต.สระลงเรืออ.หวยกระเจาจ.กาญจนบุรี 087-9185181 อบรมวิธึการแกปญหาหนาดินจืด

538 สะทอน ใครครวญ 73 ม.2 ต.วังไผ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบรุี อบรมการแกปญหาดินเส่ือมคุณภาพ

539 สมคิด มีโพธิ์ 74/1 ม.5 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 081-3004093 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

540 บุปผา ทวมเพ็ชร 13/1 ม.5 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 087-1561178 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

541 ยม พัฒนา 141 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 082-2408719 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

542 รัชดา ถ่ินกาญจน 114 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 081-3657344 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

543 สละ เกตเุจรญิ 208 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 080-6586874 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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544 วีนา แยมทิพย 100/3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 083-7824488 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

545 สายหยุด วาวสนิท 86 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 090-4489828 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

546 สุดารตัน นิลออน 166 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 092-2901982 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

547 สมจติร เสตะสุทสั 15 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-5464583 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

548 ทองเพิ่ม จินตะหลา 92 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1686862 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

549 ธนวัฒน ตัง้เจรญิกจิวงษ 175 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-7630182 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

550 สุรินทร สารนิตย 99 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 086-1612681 วิธีการรักษาโรคพืช

551 ราตรี ไกรวิวัฒ 187 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 085-2998088 วิธีการรักษาโรคพืช

552 สุรินทร ราสวาง 8 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 089-9133942 วิธีการรักษาโรคพืช

553 นัยนา โพธิ์แทน 65/1 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 088-5424243 วิธีการรักษาโรคพืช

554 มยรุา นักเพียร 441 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 082-2405815 วิธีการรักษาโรคพืช

555 มยรุี วีระพันธุ 81/1 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 081-1972312 วิธีการรักษาโรคพืช

556 อรพิน ผายเยน็สกลุ 65 ม.2 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

557 นิตยา วงษอัยรา 14/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 080-6570983 วิธีการรักษาโรคพืช

558 อุษา บานาค 83/2 ม.3 ต.วงักระแจะอ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

559 บุญยมี เชื้อถิระพงษ 386 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 083-0407458 อบรมการวางแผนการบรหิารจัดการน้ํา

560 ลําพวน โมรา 47/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 098-3725628 ดินไมอุมนํ้าและขาดสารอาหาร
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561 กัลยา กลิ่นหอม 117 ม.7 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 089-5057980 ดินขาดสารอาหาร

562 นวลนอย ใหญนํ้า 523 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี อบรมทําน้ําหมักชีวภาพ

563 ตุม เกงนํา 75 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 086-1746719 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

564 สํานวล จันทวงษ 24 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 087-4013412 วิธีการกําจัดแมลงศรตัรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

565 ประไพ อ่ํากล 49 ม.1 ต.หนองโรง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

566 อรสา สุนทรสนิท 132 ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบรุี 084-3179947 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

567 สมยศ 50/1 ม.3ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-9295670 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

568 นองสวรรค จินตรอง 40/3 ม.2ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 092-7517763 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

569 พรนภา ศรีประกอบยทุร 6/1 ม.1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

570 เรวดี เต็มสิงขร 27/1 ม.1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 061-5862237 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

571 ประนอม พานสงา 237 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 080-8909195 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

572 สุพัตรา ปนแกว 50 ม.1ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 087-1605137 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

573 บุยลอม พรหมชนะ 42 ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

574 ภิญโญ เหลือสิงหกุล 275 ม.5ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 087-0554118 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

575 อุไร ขวัญชัย 114 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

576 อดุลย กากี 257 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 085-2645355 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

577 สายสดุา วัจนะ 82 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-9108677 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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578 ทิพยมาศ พิศูจน 83 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 098-9042402 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

579 ราตรี เบิดทอง 144 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 084-5389842 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

580 อนงค สุขไพบรูณ 89 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 084-7260519 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

581 รัตนา ผองประสบโชค 12 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

582 ฐิติรัตน สบิสบืผล 200 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 082-297551 วิธีการรักษาโรคพืช

583 สํารวย ทองแท 76 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

584 ลั่ง พวงทอง 177ม.2 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 088-5442259 วิธีการรักษาโรคพืช

585 อรทัย สวัสด์ิทิพยธาร 4/1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

586 ณัฐพัชร ทองอินตํา 82 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 095-8860639 วิธีการรักษาโรคพืช

587 แตงออน อุนแกว 128ม.1 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 089-9133541 วิธีการรักษาโรคพืช

588 พรวิมล คําหาญ 52/2 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-9027636 วิธีการรักษาโรคพืช

589 ประยูร ชะเทียนรัมย 14/1 ม.2ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 085-2665580 วิธีการรักษาโรคพืช

590 ไชยุทร คําหาญ 52/2 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

591 สุทน ลิ่มสุข 14 ม.2 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 087-1566296 วิธีการรักษาโรคพืช

592 ณัฐริตรา บุญมา 55/2 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 085-7024569 วิธีการรักษาโรคพืช

593 ลําพัน สิงหา 127 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

594 เบญจมาศ บัวขาว ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 061-1492243 วิธีการรักษาโรคพืช
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595 สายณัห กุลประดิษฐ 21 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 086-1619435 วิธีการรักษาโรคพืช

596 เจริญ สมัครการ 4 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 081-1986821 วิธีการรักษาโรคพชื

597 ดรุณี บุญน่ิม 21 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 085-2942305 วิธีการรักษาโรคพืช

598 อารีย สาลีออน 98 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-2538469 วิธีการรักษาโรคพืช

599 ลําพรรณ กุมราภรณ 26/1 ม.5 ต.แมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 083-3134259 วิธีการรักษาโรคพืช

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

600 เนตร สุขเมือง 132 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 080-0750271 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

601 นิยม ดอกชัยภูมิ 35 ม.6 ต.แมเปน อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

602 นงลกัษณ เกตงาม ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 081-0179938 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

603 สุรยิา วงคเครืองศร 127 ม.2ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 086-2206429 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

604 จินตนา อามาตยทัศน 163 ม.1ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

605 พรทิพย ชมชวลติ 19 ม.1ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 086-1708698 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

606 แส มรกฎ 159 ม.5ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 082-0396129 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

607 ฮวง ประดิษฐ 10 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

608 มาลี ทศทิศ 72 ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-0374797 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

609 ไพเราะ จันทรบี 6 ม.3 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบรหิารจัดการนํ้า

610 จินดา หลองสาย 66 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

611 ละแมน สิงหา 127 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ
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612 อนันต การสง 16 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 087-1843468 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

613 อําพา แสงทอง 30/13 ม.4ต.หนองเปดอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 089-5427373 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

614 ประไพ ทะการดี 83 ม.4ต.ดานแมแฉลบอ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 089-5285393 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

615 รุงนภา หมื่นหาญ 50 ม.1ต.ดานแมแฉลบอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 085-2904826 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

616 แกว วงษอนันต ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 099-0169036 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

617 สงคราณ ตุมพุก 55 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 083-3173826 อบรมการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ

618 ประเสรฐิ ชัยมงคล 149ม.5 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 081-2532830 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

619 หนูปง สิระภูมิ 55 ม.2 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

620 สายัณ หนูขาว 137ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

621 วินัย วลัลา 15 ม.2 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 081-8427436 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

622 เต้ียง สุดวิไล 87 ม.4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 081-2525904 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

623 แกวใจ บัวบาน 35/9 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 081-2657826 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

624 จีรนันท ทองมี 154 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 086-1640886 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

625 วาจา บุญฤทธิ์ 23/4 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 087-0554838 อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

626 สุรังค ชมชื้น 141 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อบรมวิธีการทําปุยอินทรีย

627 สุนันทา พวงนิล 51/1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี การอบรมทํายาฆาแมมลงจากสมุนไพร

628 สุรีวัลย อารีศาล 24 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 092-6528055 การอบรมทํายาฆาแมมลงจากสมุนไพร



79

629 บุญปง ทาสณไพรศาล 2/3 ม.1 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 086-1631619 การอบรมทํายาฆาแมมลงจากสมุนไพร

630 ชยาภรณ ตํารารัมย 30 ม.5 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 080-7883734 การอบรมทํายาฆาแมมลงจากสมุนไพร

631 ศิริไลศ พิริยภาพงศ 163/2 ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี การอบรมทํายาฆาแมมลงจากสมุนไพร

632 นิยมพร ขําเพ็ง 3/3 ม.2ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 081-8562577 อบรมการใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตร

633 สุรีทพิย พุมกลอม 24 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 84-31945436 การตรวจคุณภาพของดิน

634 วารุณี รักษากลุ 6/2 ม.1ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบรุี 092-2828235 การตรวจคุณภาพของดิน

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

635 หาม วันประเสริฐ 11/1 ม. ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 082-1670653 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

636 รุงนภา พุกรอด 278 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

637 ทิพวรรณ ปฐมประสงค 12/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

638 ประไพร อ่ํากุล 49 ม.1 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

639 บุญเรือง ผองใส 4/2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

640 ประเทอืง เขาแกว 75/6 ม.1 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจดัแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

641 จรินทิพย วงสาโรจน 88 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโขค จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

642 ปยวรรณ พระบญุมี 2 ม.2 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 088-1114529 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

643 ประทิน สามคัคี 10/1 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

644 ปราณี ดีมี 23 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 080-1481055 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

645 สุนทร ศรีวนันต 35 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร
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646 นันทา จันทรดี 58/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

647 อัมพร ภิรมยวัน 220/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาจจนบรุี 085-1926045 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

648 พงษนภา ประครอง 42 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

649 วาสนา แวอึ้ง 323 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 083-3641836 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

650 ทอง หรีดบุญลือ 57/1 ม.6 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

651 ผองศรี เปยสวน 25/3 ม.1 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 085-7045418 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

652 มาลี มิ่งโมรา 338/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-8274298 วิธีการกําจัดแมลงศรัตรูพืชชนิดตางๆในพืชไร

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

653 เตือนจติ เอียมเจรญิ 137ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1713820 วิธีการรักษาโรคพืช

654 ศิรีลกัษณ ขุนทอง 268/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

655 ลําเพย พุมกลอม 61 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี วิธีการรักษาโรคพืช

656 สมปอง สนิีล 48 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 086-9764523 วิธีการรักษาโรคพืช

657 นันทภัค รัตนไทรแกว 55/4 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 085-8368188 วิธีการรักษาโรคพืช

658 สมศักดิ์ นําพา 22 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 085-4196727 วิธีการรักษาโรคพืช

659 บรรพต กลิ่นมีศรี 299/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วิธีการรักษาโรคพืช

660 ทัน นันพระ 36/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1629447 วิธีการรักษาโรคพืช

661 สมบูรณ ชนิกุล 27/2 ม.6 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-1388169 ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน

662 มนัญ สินรตัน 26/1 ม.6 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 088-5266878 ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน
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663 ฉวีวรรณ ตึกดี 15 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน

664 เอ้ียง เชียงใม 274 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน

665 พันธ สีกา 338/1 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-0013547 ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน

666 นํ้าวัก เหลอืงแดง 35 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน

667 แสน ดานไผ 205/4 ม.4 ต.ศรมีงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 080-8863579 ตรวจสอบคุณภาพและสารอาหารในดิน
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ภาคผนวก ข.

รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี
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ภาคผนวก ข. รายชื่อผูขอรับขอมูลเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดาํเนินการ ระหวาง ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558

จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวนท้ังส้ิน 112 คน

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

1 จิตรวรรณ  เอ็งนวน 70/1 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ. กาญจนบรุี 086-0293513 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

2 รจรินทร   อินทรหอม 78 ม.10 ต.ดอนตาเพชร   อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-5685685 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

3 วิมพวิภา   พุมพวง 86 ม.7ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 062-4946863 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

4 ธนัท     สาระศาลนิ 155 ม.3 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 089-4044035 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

5 ณัฐวุฒิ    ชํานาญเรือ โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

6 นภัส     แกวภมร 190 ม.13 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 092-8849613 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

7 เมธาสิทธ์ิ   คะเรโมข โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 092-5585372 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

8 วิศรุต     แซจันทร โรงเรยีนวัดสาลวนาราม  ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

9 สหชาติ    สมโภชน 195 ม.7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

10 ชลิต     เพลงปาน 60 ม.10 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

11 ธนภัทร    โสมนาย 263 ม13 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 091-2268134 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

12 ณัฐวุฒ ิ   ทีดูเวียง 51 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 098-6398861 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

13 บดินทร    ภานุมาศ 70 ม.6 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 098-3989974 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

14 ปราโมทย  ชํานาญเรือ 286 ม.3 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบรุี 081-0118750 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

15 ปยะวรรณ   รอดภัย 249/1 ม.7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 084-5728159 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

16 ประกายดาว  เมืองนิล 36 ม.13 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 061-1733857 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

17 พรนภา    มีบาง โรงเรยีนวัดสาลวนารามต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 091-2041712 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

18 วาสกร    ชํานาญเรอื 187/1 ม.7ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 061-4472894 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

19 อนนท    รอดภัย 95 ม.13ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

20 ชษณุพงศ  สมบัติ 37 ม.10ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 082-2420126 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

21 ปณิตา    อรณุรตัน 107/1 ม.13 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 098-3199383 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

22 ศตวรรษ   สืบนาค โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 061-6733745 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

23 อมรเมศร  รุงเรอืง 48 ม.6 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

24 อุมาพร   ใจบุญมาก 87/3 ม.13 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 061-6410748 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

25 ทิพยา   พรหมชนะ 50 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 085-6842820 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

26 ธีรไนย   ศรีชนนท โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 098-4259174 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

27 สหรัฐ    พุทธพงษ 77/7 ม.7ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

28 กิตติ    ลลดัดากุล 19/2 ม.6 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

29 ศิวกร    สืบนาค โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชรอ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

30 พรชัย    พุมกระจันทร โรงเรียนวัดสาลวนารามต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

31 ขจรศักดิ์   เซี่ยงจง 163 ม.3ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

32 ภูริณัฐ    ศรีชมพู 53/1 ม.6 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

33 ศริิจรรยา   ตราเงิน 53 ม.6 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 062-2584287 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

34 ปณิตา    สุทธิจักร 96 ม.13ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 092-4346070 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ โทรศัพท ความตองการเทคโนโลยี

35 พฤกษา   เกศูนย โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

36 ชาคริต    สุขดินทร โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 090-2319200 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

37 พันธเดช   แจมใสสุขสิริ โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 086-1082344 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

38 ณัฐวัตร    จิตนิยม 70/4 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 080-6584985 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

39 เนตรดาว   เปยมพรอม 187/1 ม.7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

40 กนกวรรณ   ราชช่ืน โรงเรยีนวัดสาลวนารามต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

41 ไพรินทร    ทาวสุวรรณ 151/1 ม.7ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 092-9784549 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

42 กฤษณะ    ชํานาญเรอื โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

43 สนธยาย เขือะสันเทียะ 86 ม.10ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 085-2538785 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

44 ชัญญา     กาญจนจิตร 86 ม.10ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี 092-7411624 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

45 นัฐธิดา     ศรีพุม โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 089-2436925 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

46 กรรณิการ    ชื่นใจ โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 084-5706913 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

47 นลวรรณ    กรสงแกว โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 092-4081895 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

48 อลงกรณ    เกตุรตัน โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 083-3130731 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

49 สหรฐั      เสตะพนัธ 193 ม.7 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

50 นฤพล      เมอืงนลิ โรงเรยีนวัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 089-5480794 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

51 สุวิมล      สืบนาค 89 ม.3 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 092-7630829 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

52 จีรศักดิ์ โคกแกว 44 ม.7 ต.ดอนตาเพชร  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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53 สมชาย  เชาวไวพจน 88/17 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 089-2032813 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

54 ดวงรวย  แชดาน 40 ม.6 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 081-9130845 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

55 ละมัย     ขาวดี 125 ม.1 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 080-0696635 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

56 เอือ้       ออนเทศ 40 ม.6 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 081-4065246 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

57 สุดารัตน  ลุงทรัพยไพศาล 30/3 ม.4 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

58 มรยีา    มัดมุม 128/1 ม.4 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม 081-9864543 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

59 วัณทนา   ตรีสนิ 82/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 092-4381911 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

60 พลริน     งิว้ทอง 55 ม.8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 081-0058652 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

61 ลําใย เทพโพธิ์ออย 152/2 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-4805091 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

62 เสวย      เกษลาศ 75/12 ม.4 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-9110668 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

63 มาโนช   ทองประเสริฐ 61/1 ม.4 ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-8898523 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

64 ศรีนวล  อังเก 159/410 ม.6 ต.คลองใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม 081-0098245 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

65 สายชล     ไทรฟก 98/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

66 มณเทียร  นามอาย 99/2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 086-8932913 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

67 ประเสริฐ   อังปทอง 28 ม3 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

68 สุวารี     เสนาธรรม 116 ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แมทะ  จ.ลาํบาง 084-8082553 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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69 อมรเกลส  ไทยสร 32/1 ม.5 ต.บางเตย  อ.สามพราน จ.นครปฐม 089-8274476 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

70 กิติรัตน ไทยสร 32/1 ม.5 ต.บางเตย  อ.สามพราน จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

71 เทพรัตน  รอดเหตุภัย 175/3 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 087-4100470 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

72 สุรศักดิ์    พรหมสมจิน 98/5 ม.4 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-2479271 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

73 นัญชิตา    คงดาศรี 68/1 ม.4 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-9625071 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

74 มณี          อิสโร 72 ม.4 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 081-9438594 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลบักอง

75 ภารตัน    เชือมมา 88/5 ม.3 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 084-7748833 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

76 อรนุช      ทิงสมิา 74/3 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 098-9494899 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

77 วรวิทย     พลชัย 16/1 ม.1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 086-7596213 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

78 ฉวี   เชาวไวพจน 88/20 ม.3 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 034-297051 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

79 สุรพล     ทองสนิ 74/3 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 098-9494899 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

80 ทองคํา  คุมสืบสาย 86 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 081-7707315 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

81 จุทา       แมทาไม 104/1 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 084-7101266 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

82 ประสูตร    พัลภานุสร 13/1 ม.2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 087-8268234 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

83 สิริลักษณ    อินเสือ 50 ม.2 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-7684746 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

84 บุญมา    เหรียญประชา 14/5 ม.3 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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85 จิราภรณ    ศรสุข 165/5 ม.1 ต.ธรรมศาลา  อ.เมอืง  จ.นครปฐม 084-8841235 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

86 มาลี พงศยศธร 32/2 ม.1 ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 081-1975851 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

87 นฤมล      สัมมารรัิท 34 ถนนราชดําริ  อ.เมอืง  จ.นครปฐม 081-3839972 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

88 บุญตา      แสงสวาง 95 ม.4 ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 086-5089660 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

89 วันเพ็ญ     มูลชื่นพันธ 129 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 081-3780639 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

90 สนิท ภินับสือ 13 ต.หวยจรเข  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 089-0047955 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

91 สันภร      แกวระเอยีด 40/2 ม.2 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 083-9292123 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

92 นพดล      อินดบิ 114/1 ม.5 ต.ทัพหลวง  อ.เมอืง  จ.นครปฐม 089-6109108 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

93 กิติศักดิ ์    ทรัพแส 14/4 ม.3 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

94 สันทดั       ประเสริฐ 110 ม.6 ต.นราภิรมย อ.บางเลน   จ.นครปฐม 081-4270636 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

95 ภารดี เอี่ยมเทศ 48 ม.2 ต.ลําพยา อ.เมือง   จ.นครปฐม 0839717499 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

96 กิตติ          คอานาค 74/4 ม.3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 086-6626647 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

97 ธิติมา         น่ิมทอง 47 ม.3 บานยาง  อ.เมอืง  จ.นครปฐม 089-9870228 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

98 อาจรีย       พวงโพธิ์ 2/17 ม.6 ต.กําแพงแสน  อ.กําแพงแสน  จ.นครปฐม 088-4491698 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

99 มูล            วัฒนสนิแต 17/9 ม.1 ต.คลองโยน  อ.พุทธมณฑล    จ.นครปฐม 081-9425768 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลบักอง

100 บุญเลศิ        บานรสั 88 ม.3 ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี   จ.นครปฐม 081-0299776 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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101 สุทิน      ดําคลองคัน 25/5 ม.3 ต.เกษตรพฒันา  อ.บานแพว  จ.สมทุรสาคร 081-7708692 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

102 เชนรัตน    บุญนิยม 55/2 ม.5 ต.บานยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

103 ณิชาภัทร    โสมา 54/6 ม.2 ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 082-4905703 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

104 อารมณ   เที่ยงสมพงษ 41/16 ม.1 ต.คลองโยน อ.พุทธมนฑล   จ.นครปฐม 080-7853935 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

105 เพ็ญศรี    เต็มรง 15 ม.3 ต.บานยาง   อ.เมอืง   จ.นครปฐม 089-8362398 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

106 ลํายอง     ยางงาม 3/1 ม.1 ต.บานยาง  อ.เมอืง จ.นครปฐม 089-0023589 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

107 เฉลา        มาเจรญิ 88 ม.3 ต.ไทยาวาส   อ.นครชัยศรี   จ.นครปฐม 081-7058158 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

108 ละออง   ทองดอนพวง 6/1 ม.5 ต.บานยาง อ.เมอืง  จ.นครปฐม 085-2669370 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

109 วาสนา     บางเค็ม 109 ต.บานยาง อ.เมอืง  จ.นครปฐม อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

110 พรหมเมศ  เย็นสุข 176/12 ต.หมาชัย  อ.เมอืง   จ.สมุทรสาคร 062-3419589 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

111 มณเทียร    ศรสีุข 165/5 ม. ต.ธรรมศาลา อ.เมือง  จ.นครปฐม 089-0070070 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง

112 บุษญา       สัมฤทธ์ิดี 2/1 ม.4 ต.สาลี   อ.บางปลามา  จ.สุพรรณบรุี 081-4716440 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมกลับกอง
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ภาคผนวก ค.

ฐานขอมูลความเช่ียวชาญของบุคลากร
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ฐานขอมูลติดตอผูเช่ียวชาญ บุคลากร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล อีเมลล เบอรโทรศัพท

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

2 ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 083-6356441

3 อาจารยประภาพรรณ ซอหะซัน prapapan.saw@mahidol.ac.th 080-5207772

4 อาจารยวิมลมาศ บุญย่ังยืน wimonmas.boo@mahidol.ac.th 081-9066678

5 อาจารยวีรวฒุิ ชัยวัฒน weerawut.cha@mahidol.ac.th 084-5223098

6 อาจารยสุธาทิพย สินยัง suthatip.sin@mahidol.ac.th 087-6098008

7 อาจารยปรัชญา เตวิยะ pratchya.tay@mahidol.ac.th 081-3991811

8 อาจารยชลธริา แสงศิริ chontira.san@mahidol.ac.th 089-5330454

9 อาจารยเนติยา การะเกตุ netiya.kar@mahidol.ac.th 085-8440330

10 ผศ.ดร.จตุรงค จันทรสี่ทิศ charturong.cha@mahidol.ac.th 085-8017890

11 อาจารยเปลงสุรีย เท่ียงนอย plengsuree.thi@mahidol.ac.th 081-7275321

12 อาจารยจีรัณ กิ่งแกว jeerun.kin@mahidol.ac.th 081-8482990

13 อาจารยอํานาจ เจรีรตัน amnat.jar@mahidol.ac.th 086-0381084

14 อาจารยฐิติศลิป กิจเชวงกลุ thitisilp.kij@mahidol.ac.th 090-9865764

15 อาจารยสิริยุภา เนตรมัย siriyupa.net@mahidol.ac.th 081-2974697

16 อาจารยเรณ ูเย็นเกษ renoo.yen@mahidol.ac.th 084-3575342

17 อาจารยรุงทิวา วงศกรทรัพย rungtiwa.won@mahidol.ac.th 082-4707341

18 อาจารยรณชัย ยอดดําเนิน ronnachai.yod@mahidol.ac.th 0818899867

19 ผศ.ดร.ภาวีนี ดีแท pawinee.dee@mahidol.ac.th 089-1108711

20 อาจารยจุฑามาศ สุคนธปฏิภาค chutamas.suk@mahidol.ac.th 087-4950560

21 อาจารยจันทรเพญ็ ศรลมัพ chanpen.sar@mahidol.ac.th 087-5090665

22 อาจารยเจษฏา แพนาค chetsada.pha@mahidol.ac.th 080-0762169

23 อาจารยไพพรรณ แพเจรญิ paiphan.pae@mahidol.ac.th 081-2557694

24 อาจารยเสนห จิตตกลาง sanae.jit@mahidol.ac.th 085-1427395

25 อาจารยปยทิพย ปยพันธุ piyathip.piy@mahidol.ac.th 089-7809410

26 อาจารยสัมพันธ ทองหนูนุย sampan.ton@mahidol.ac.th 089-1171006

27 อาจารยสุภัทรา ช่ืนชอบ supatra.chn@mahidol.ac.th 085-0989419
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28 อาจารยธรรมรัตน พุทธไชย thamarat.phu@mahidol.ac.th 086-0265623

29 อาจารยชมชื่น ศิริผันแกว chomcheun.sir@mahidol.ac.th 081-6361778

30 อาจารยพิจักษณ พิริยะพรสิริ pichak.pir@mahidol.ac.th 091-7866161

31 อาจารยรณภพ เจริญบุญ ronnaphop.cha@mahidol.ac.th 081-8804343

32 อาจารยธีรพงษ เที่ยงสมพงษ teerapong.tea@mahidol.ac.th 089-2031121

33 อาจารยเฉลิมพล ศรทีอง chaldempon.sri@mahidol.ac.th 089-7041141

34 อาจารยรปวณี วรเศรษฐพงศา pornpawee.wor@mahidol.ac.th 080-6222155

35 อาจารยอนญัญา กรรณสตู ananya.kan@mahidol.ac.th 081-9369149

36 วาท่ีรอยโทสมยศ นิลเขียว Somyot.nil@mahidol.ac.th 087-0829088
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