
ครั้งที่ ทมีที ่ วนัที่ เวลา สถานที่

1 1 8-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ นำยอนันต์  ต้ันฉ้วน หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร  
9-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม นำงสำวสุกัลยำ นำคเพ็ง     นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร  

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี นำยวรัญญู พิสฐศำสน์       นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
2 8-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล นำงสำวน้ ำทิพย์  วงเงิน      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

9-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ

 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ นำยสำมำรถ  เดชบุญ        หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต    
3 8-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู นำงขวญักมล จันทร์มำทอง     นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร  

 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก นำงศิริพร  โปร่งเจริญ            นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    
9-ม.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง นำงมำริสำ  จันทร์สนิท          นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร  

 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

2 1 5-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ นำยเกษม  อนุพันธ ์           หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช 
6-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม นำงสำวจอมขวญั  ยกศิริ      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี นำงเขมจิรำ  หมอกมืด            นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    
2 5-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล นำงสำวอำรีนำถ กุณที         นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

6-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ คณะประสานงานฯ
 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ นำยสุชิน  ฉิมไทย               หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ    

3 5-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู นำงสำวพรวภิำ รักษธรรม นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก นำงสำวเจนจิรำ ทำระนัด      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    

6-ม.ีค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง นำยเผ่ำพงษ์  กิ่งกำหลง        นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    
 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

3 1 7-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ

8-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี

2 7-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

8-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ

 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ

3 7-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู

 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก

8-พ.ค.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง

 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

ทีมที ่2

ทีมที ่1
คณะท างานนิเทศงานฯ
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ทีมที ่3



ครั้งที่ ทมีที ่ วนัที่ เวลา สถานที่

4 3 2-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ นำยอนันต์  ต้ันฉ้วน หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร  

3-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม นำงสำวสุกัลยำ นำคเพ็ง     นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร  

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี นำยวรัญญู พิสฐศำสน์       นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

2 2-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล นำงสำวน้ ำทิพย์  วงเงิน      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

3-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ

 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ นำยสำมำรถ  เดชบุญ        หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต    

1 2-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู นำงขวญักมล จันทร์มำทอง     นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร  

 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก นำงศิริพร  โปร่งเจริญ            นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    

3-ก.ค.-61 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง นำงมำริสำ  จันทร์สนิท          นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร  

 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

5 3 3-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ นำยเกษม  อนุพันธ ์           หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช 

4-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม นำงสำวจอมขวญั  ยกศิริ      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี นำงเขมจิรำ  หมอกมืด            นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    

2 3-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล นำงสำวอำรีนำถ กุณที         นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

4-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ คณะประสานงานฯ

 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ นำยสุชิน  ฉิมไทย               หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ    

1 3-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู นำงสำวพรวภิำ รักษธรรม นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก นำงสำวเจนจิรำ ทำระนัด      นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    

4-ก.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง นำยเผ่ำพงษ์  กิ่งกำหลง        นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร    

 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

6 3 5-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. อ ำเภอเมืองพจิติร

 13.30 น.-16.30 น. ตะพำนหนิ

6-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. สำมง่ำม

 13.30 น.-16.30 น. วชิรบำรมี

2 5-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพทะเล

 13.30 น.-16.30 น. บำงมูลนำก

6-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. ทับคล้อ

 13.30 น.-16.30 น. ดงเจริญ

1 5-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. วงัทรำยพนู

 13.30 น.-16.30 น. สำกเหล็ก

6-พ.ย.-62 09.00 น.- 12.00 น. โพธิ์ประทับช้ำง

 13.30 น.-16.30 น. บึงนำรำง

แผนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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