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นายธาดา  เอี่ยมอ่่า      ประธานสภาเกษตรกรจังหวดันนทบุรี 
นายสอาด  เมี้ยนแมน้     รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุี  คนที่  1 
นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมติ    รองประธานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุี  คนที่  2 
นายประหยดั  อ้นสว่าง       (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอเมอืงนนทบุรี) 
นายสมนกึ  ทิมคา่           (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอบางบวัทอง) 
นายเสนห่์  รุ่งสว่าง     (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอบางกรวย) 
นายสมพงษ์  เมน่ข่า      (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอบางกรวย) 
นายชะโอด  หลาบเจริญ     (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอบางใหญ่) 
นายสมเจตน ์ กลดัเลก็    (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอบางใหญ่) 
นายทองปลิว  ศิลา     (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอปากเกร็ด) 
นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง    (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอปากเกร็ด) 
นายประสิทธิ ์ บุญเฉย     (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอไทรน้อย) 
นายมนตร ี ศรีสม    (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอไทรน้อย) 
นายสุวิชา  จอประยูร     (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอไทรน้อย) 
นายสมพร  มัณยานนท ์   (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอไทรน้อย) 
นายบุญหลง  อาจจิต    (สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบุร ี อา่เภอไทรน้อย) 
นายชัยนาท  ทมิค่า  (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านพืช) 
นายทองสขุ  อาจหยดุ  (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านพืช) 
นายเกรียงศักดิ์  สุจรติ  (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสัตว์) 
นางสุมาลี  แดงโกเมน  (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านประมง) 
นางสมหมาย  จนีแจง้  (ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านเกษตรกรรมอื่นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 



 
 

1.  คณะท่างานประจ่าอ่าเภอเมืองนนทบรุี  จังหวดันนทบุรี  ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
 1.  นายประหยัด  อ้นสว่าง   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นางประชุม  เหมือนปั้น เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นางส่งศรี  แสงเดือน    เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายส่าเนียง  พึ่งบุญลือ   เป็นคณะท่างาน 
 5.  นางเบญจวรรณ  ออไอสูญ   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นางกฤษณา  ฟักภู เป็นคณะท่างาน 
 7.  นายภิเศก  ท้วมมา เป็นคณะท่างาน 
 8.  นายบรรจง  จิ๋วคุ่ย เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายไพฑูรย์  ชัยชนะมงคล    เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายพนม  จันทร์สอง   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายศิริพันธ์  บุญฉ่่า   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
2.  คณะท่างานประจ่าอ่าเภอบางบวัทอง  จงัหวัดนนทบุรี  ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 
 1.  นายสมนึก  ทิมค่า     เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  พ.อ.ไพฑูรย ์ เกิงฝาก   เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายเลี่ยม  ธูปแก้ว   เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายสมจิตต์  จันทร์อ้น   เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายสมเกียรติ  ทองญวน   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายสุเทพ  สะเลมัน   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นายสะอัส  อินเดริด   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นายสวสัดิ์  เด็นลีเมาะ   เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายบุญมี  สุขจีน   เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายไกรสีห์  เลิศสินชนานนท์   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นางมาลี  แสงสง่า เป็นเลขานุการคณะท่างาน  
3. คณะท่างานประจ่าอ่าเภอบางกรวย  จังหวดันนทบรุ ี ดงัรายชือ่ต่อไปนี ้
 1.  นายสมพงษ์  เม่นข่า   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายเสน่ห์  รุ่งสว่าง    เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายสาโรจน ์ ศรีสางาม   เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายจูเตี้ยน  อัครจิตตานนท์     เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายรังสี  เย็นวอน   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นางสาวน้่าทิพย์  คงเปีย   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นางสาวสชุาดา  พากเพียรกิจวัฒนา   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นางสาวลัดดาวัลย์  ค่าสม   เป็นคณะท่างาน  
 9.  นายแผน  วันสิงห์   เป็นคณะท่างาน 
 10.  นางอุไรวรรณ  ฉันส่าราญ   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายมนตรี  แย้มทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะท่างาน 

 

2. รายชื่อคณะท างานประจ าสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 



  4. คณะทา่งานประจ่าอา่เภอบางใหญ่  จงัหวัดนนทบรุี  ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 1.  นายสมเจตน์  กลัดเล็ก   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายชะโอด  หลาบเจริญ   เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นต.ประยงค์  สาระพันธ์   เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายสงคราม  นาควัชระ   เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายสมศักดิ์  พุ่มเหล็ก   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายสุรินทร์  แสนกรองแก้ว   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นางสาวทิศา  เข็มใหญ่   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นางปราณี  อ่อนฉ่่า   เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายวีระพงษ์  นุชมี   เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายมานิตย์  บุญเขียว   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายมงคล  เสือพร   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
  5. คณะทา่งานประจ่าอา่เภอไทรนอ้ย  จงัหวัดนนทบรุี  ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 1.  นายบุญหลง  อาจจิต   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายสมพร  มัณยานนท์   เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายสุวชิา  จอประยูร     เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายประสิทธิ์  บุญเฉย     เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายชั้น  น้อยนวล   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายมนชัย  มัณยานนท์   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นางทองสุข  เงินทอง   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นางสาวศศิธร   จุ้ยนาม    เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายยวง  เขียวนิล   เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายเจริญ  เพ็ชรหล่า    เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายมนตรี  ศรีสม   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
 

  6. คณะทา่งานประจ่าอา่เภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบรุี  ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 1.  นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายทองปลิว  ศิลา   เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นางผ่องศรี  ธรรมวรอุดม   เป็นคณะท่างาน 
 4.  นางอัมพร  ขาวละเอียด   เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายสอาด  โตสิงห์   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายวิสิษฐ์  พุกอาษา   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นางสาวทัศนีย์  แฟงรอด   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นายบุญน่า  แย้มยิ้ม   เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายพันธุ์ทิพย์  บัวหลวง   เป็นคณะท่างาน   
 10.  นายเยื้อน  แสงงาม   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นางลัดดาวัลย์  ยันต์แดง   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
 
 



  7. คณะท่างานแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรระดับอ่าเภอ  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1.  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายสมนึก  ทิมค่า เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายสมพงษ์  เม่นข่า   เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายเสน่ห์  รุ่งสว่าง    เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายชะโอด  หลาบเจริญ   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายชัยนาท  ทิมค่า   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นางสมหมาย  จีนแจ้ง เป็นคณะท่างาน 
 9.  นางสุมาลี  แดงโกเมน  เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายวชิัย  ศรีเดช เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายสมเจตน์  กลัดเล็ก   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
8. คณะท่างานแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัด  ดงัรายชื่อต่อไปนี้ 
 1.  นายธาดา  เอ่ียมอ่่า   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายประหยัด  อ้นสว่าง   เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายสอาด  เมี้ยนแม้น เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายทองปลิว  ศิลา      เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายสมพร  มัณยานนท์   เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายบุญหลง  อาจจิต     เป็นคณะท่างาน 
 7.  นายทองสุข  อาจหยุด   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นายทวี  สีด่อน เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายชุมพร  ตาดอยู่  เป็นคณะท่างาน 
 10.  นายมนชัย  สุขปันโย   เป็นคณะท่างาน 
 11.  นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง   เป็นเลขานุการคณะท่างาน 
9.  คณะท่างานด่าเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 1.  นายธาดา  เอ่ียมอ่่า   เป็นประธานคณะท่างาน 
 2.  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต  เป็นรองประธานคณะท่างาน 
 3.  นายสอาด  เมี้ยนแม้น เป็นคณะท่างาน 
 4.  นายประสิทธิ์  บุญเฉย   เป็นคณะท่างาน 
 5.  นายมนตรี  ศรีสม เป็นคณะท่างาน 
 6.  นายสุวิชา  จอประยูร   เป็นคณะท่างาน 
 7.  นายชัยนาท  ทิมค่า   เป็นคณะท่างาน 
 8.  นายทองสุข  อาจหยุด เป็นคณะท่างาน 
 9.  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต เป็นคณะท่างาน 
 10.  นางสมหมาย  จีนแจ้ง   เป็นคณะท่างาน  
 11.  นางสุมาลี  แดงโกเมน เป็นเลขานุการคณะท่างาน  

 
 


