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ล ำดับ ชื่อ -สกุล บ้ำนเลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 นายประหยัด อ้นสว่าง 26/1 1 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 

2 นายปรีชา บางข่า 2 8 บางกร่าง เมือง นนทบุรี 

3 นางสาวอรุณ มะค าไก่ 49 5 บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี 

4 นางสมฤทัย เสือป่าน 62 3 ไทรม้า เมือง นนทบุรี 

5 นายรุ่งโรจน์ แก้วประดิษฐ์ 81/2 4 บางรักน้อย เมือง นนทบุรี 

6 นายชะโอด หลาบเจริญ 21/4 6 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 

7 นายมงคล เสือพอน 33/11 15 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 

8 นายสมัย ดีสวัสด์ิ 50 7 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 

9 นางสาย ทองผิว 28/4 4 บ้านใหม ่ บางใหญ่ นนทบุรี 

10 นายเฉลิม พึ่งสาระ 9/4 6 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 

11 นายสมศักด์ิ เทียมเมือง 14/2 1 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 

12 นางสาวทิศา เข็มใหญ่ 1/8 6 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 

13 นายทองปลิว ศิลา 14/3 2 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 

14 นายบุญลือ เรืองฉาย 62/1 6 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 

15 นายพิชิต โพธิวัด 13 5 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 

16 นายเผ่า ฟักข า 33 2 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 

17 นายประจวบ รอดกระจับ 8/2 2 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 

18 นายเกษม บุญมาหา 99/1 6 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 

19 นายวิสิษฐ์ พุกอาษา 48 2 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 

20 นายเสน่ห์ รุง่สว่าง 112 1 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 

21 นางผกามาศ นาคะปิ่น 36/3 2 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 

22 น.ส.สุชาดา พากเพียรกิจวัฒนา 60/1 6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 

23 นางอุษา แก้วทับ 23/1 6 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 

24 นางพรพรรณ วิวิธคุณ 28/3 6 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 

25 นางลมัย คุ้มวัน  63 4 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 

26 นายณรงค์ ค าสม 11 3 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 

27 นางอารีรัตน์ สิทธิน้อย 133/3 2 มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบุรี 

รายชือ่คณะผูป้ฏบิตังิานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ 
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ล ำดับ ชื่อ -สกุล บ้ำนเลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

28 นางช่ืน คล้ายจู 38/1 1 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 

29 นายสมยศ ชมไพบูลย์ 49/3 4 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 

30 นายมนตรี ศรีสม 17 7 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 

31 นายมานะ มัณยานนท์ 46/1 3 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 

32 นายวิฑูรย์ เมฆนิล 21/1 2 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 

33 นายบุญเสริม จาดเกิด 3 2 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 

34 นายกาเซ็ม เกษรา 15/2 5 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 

35 นายบารมี ชัยมีเขียว 48/2 10 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 

36 นางทองสุข เงินทอง 42/6 4 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 

37 นายสอาด เมี้ยนแม้น 53 2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 

38 นางประนอม นิลทัด 30 2 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 

39 นายมนตรี กลิ่นจันทร์ 3/2 11 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 

40 นางลัดดา เสือแพ 10/1 8 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 

41 นายสมหมาย เงินงาม 125 7 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 

42 นายเลี่ยม ธูปแก้ว  64 7 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 

43 นายสุเทพ สะเลมัน  30/1 8 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 
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1.  คณะท ำงำนด ำเนินกิจกำรสภำเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 
 

 1.  นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต    ประธานคณะท างาน 
 2.  นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง   รองประธานคณะท างาน 
 3.  นายสอาด  เมี้ยนแม้น    คณะท างาน 
 4.  นายสมนึก  ทิมค า      คณะท างาน 
 5.  นายสมพงษ์ เม่นข า  คณะท างาน 
 6.  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต    คณะท างาน 
 7.  นายมนตรี  ศรีสม   คณะท างาน 
 8.  นายสมเจตน์  กลัดเล็ก คณะท างาน  
 9.  นายทองสุข  อาจหยุด   คณะท างาน 
 10.  นายสมพร  มัณยานนท์   คณะท างาน 
 11.  นายประหยัด  อ้นสว่าง คณะท างาน 
 12. นายประสิทธิ์  บุญเฉย คณะท างาน 
 13. นายสุวิชา  จอประยูร คณะท างาน 
 14. นายชะโอด  หลาบเจริญ  คณะท างาน 
 15. นางอุษา ภู่กล่ิน  เลขานุการคณะท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชือ่คณะท างานสภาเกษตรกรจงัหวดันนทบรุี 
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2.  คณะท ำงำนด้ำนพืช ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

 1.  นายประสิทธิ์  บุญเฉย    ประธานคณะท างาน 
 2.  นายสมพงษ์  เม่นข า   รองประธานคณะท างาน 
 3.  นายสมพร  มัณยานนท์    คณะท างาน 
 4.  นายทองสุข  อาจหยุด      คณะท างาน 
 5.  นายทองปลิว  ศิลา  คณะท างาน 
 6.  นายชะโอด  หลาบเจริญ    คณะท างาน 
 7.  นายสมนึก  ทิมค า   คณะท างาน 
 8.  นางสมหมาย  จีนแจ้ง   คณะท างาน  
 9.  นายประหยัด  อ้นสว่าง   คณะท างาน 
 10.  นายบุญหลง  อาจจิต   คณะท างาน 
 11.  นายเสน่ห์  รุ่งสว่าง คณะท างาน 
 12.  นายสมเจตน์  กลัดเล็ก  คณะท างาน 
 13.  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต คณะท างาน 
 14.  นายมนตรี  ศรีสม   คณะท างาน 
 15.  นายปรีชา  บางข่า คณะท างาน 
 16.  ว่าท่ี ร.ต.เอนก  สิงหากุล  เลขานุการคณะท างาน 
 
 
 

3.  คณะท ำงำนคณะท ำงำนปศุสัตว์และประมง  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

  1.  นายสอาด  เมี้ยนแม้น      ประธานคณะท างาน 
  2.  นายพีระพัฒน์  ยันต์แดง    รองประธานคณะท างาน 
  3.  นายสวัสด์ิ  เด็นลีเมาะ    คณะท างาน 
  4.  นายชัยนาท  ทิมค า     คณะท างาน 
  5.  นายเกษม  นิยมราษฎร์    คณะท างาน 
  6.  นายสมบัติ  เลาะเฮาะ    คณะท างาน 
  7.  นายทองปลิว  ศิลา    คณะท างาน 
  8.  นางสุมาลี  แดงโกเมน    คณะท างาน 
  9.  นายสอาด  โตสิงห์  คณะท างาน 
  10.  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต  คณะท างาน  
  11.  นายพรศักดิ์  บุญมาหา  คณะท างาน 
  12.  นายสง่า  คนตรง  คณะท างาน 
  13.  นายมนตรี  มิงสะเมาะ  คณะท างาน 
  14. นายมนตรี  ศรีสม  คณะท างาน 
  15. นางสาวรัตนาภรณ์  จุ้ยนวล   เลขานุการคณะท างาน 
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4.  คณะท ำงำนพัฒนำเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหำเกษตรกร  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

 1.  นายสมเจตน์  กลัดเล็ก   ประธานคณะท างาน 
 2.  นายสืบพงษ์  จิตวิมลนิมิต   รองประธานคณะท างาน 
 3.  นายชะโอด  หลาบเจริญ   คณะท างาน 
 4.  นางสาวลัดดาวัลย์  ค าสม   คณะท างาน 
 5.  นางสมหมาย  จีนแจ้ง   คณะท างาน 
 6.  นายบุญหลง  อาจจิต คณะท างาน 
 7.  นายชัยนาท  ทิมค า   คณะท างาน   
 8.  นางสาวทิศา  เข็มใหญ่   คณะท างาน 
 9.  นายเกรียงศักดิ์  สุจริต   คณะท างาน 
 10.  นายเกียรติชาย  ชมเชย คณะท างาน 
 11.  นายมนตรี  ศรีสม   คณะท างาน 
 12.  นายสมนึก  ทิมค า   คณะท างาน 
 13.  นายสมพงษ์  เม่นข า  คณะท างาน 
 14. นายสอาด  เมี้ยนแม้น คณะท างาน 
  15.  นางสาวศิริรัตน์  อาจหยุด    เลขานุการคณะท างาน 
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ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร อ ำเภอ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/
องค์กรเกษตรกร 

เบอร์โทรศัพท ์

1. ใบบัวบกทอดกรอบ วิสาหกิจชุมชนน้ าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ไทรน้อย คุณรัชนก  ศรีดาวเดือน 084-5596525 

2. สบู่ใบบัวบกบก/สบู่รางจืด วิสาหกิจชุมชนน้ าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ไทรน้อย คุณสุเทพ  เพ็ชรเพ็ง 084-9254649 

3. ไข่เค็มพอก กลุ่มอาชีพบ้านคลองปลายบาง บางกรวย คุณแผน  วันสิงห์ 086-0365529 

4. ไข่เค็มสูตรดองน้ าเกลือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลบ้านใหม่ บางใหญ ่ คุณจารุณี  นุชม ี 087-4995464 

5. ขนมไทยโบราณ วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท บางบัวทอง คุณสุนทร  กาเซ็มตีมะ 085-1206483 

6. กระเทียมโทนดอง/มะนาวดอง วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง เมือง คุณวรรณา  แจ่มนาม 086-0052000 

7. เห็ดหยอง/แหนมเห็ด กลุ่มอาชีพการเพาะและแปรรูปเห็ด ปากเกร็ด คุณราชัญ  เย็นมี 086-3748315 

 
 
 
 
 
 
 

รายชือ่ผลติภณัฑจ์ากการพฒันาสนิคา้สูเ่กษตรอตุสาหกรรม 

 


