
ท่ี

นายธนวัฒน์  ทะอินทร์

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นายทองสุข  แก้วค าแสน6

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย
หมู่ 8 ต.ห้วยโรง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่                   

โทรศัพท์  084-374-6566
นายจ๋าว  แซ่หาญ7

บ้านห้วยก้ี  หมู่ 1  ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

โทรศัพท์ 081-027-0359
นายสมบัติ  ทะสุตะ

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

บ้านอ้อย หมู่ 11 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์ 086-196-7905

บ้านป่ากล้วย หมู่ 6 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์ 087-189-9937

นายสมาน  ถ่ินแฝง

นายมงคล  วิกาหะ

นายจ าเริญ  กุณาหล่าย

8

5

แบบส ำรวจควำมต้องกำรกิจกรรม/โครงกำร ของชุมชน ในเขตอ ำเภอร้องกวำง

1

2

3

4

บ้านน้ าเลาเหนือ หมู่ 2 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

โทรศัพท์ 082-006-2587
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นายประยูร  ท้าวใจแปง
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง      

จ.แพร่ โทรศัพท์ 062-182-5091
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ช่วงวันจัดกิจกรรม วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30น. - 16.30น.

วันธรรมดา เวลา 08.30น. - 16.30น.

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

ระยะเวลำจัด 1 วัน

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน                                        

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30น. - 16.30น.

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

วันธรรมดา เวลา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

บ้านน้ าพุสูง  หมู่ 5  ต.ห้วยโรง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  

  โทรศัพท์  081-028-8119

บ้านน้ าพุน้อย หมู่ 7 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์  097-943-8796

ช่ือ-นำมสกุล ท่ีอยู่ ควำมต้องกำร ช่วงเวลำจัดกิจกรรม

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน



13 นายวชิรพงศ์  ดวงบุญ
บ้านแม่ยางกวาว หมู่ 7 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง  

จ.แพร่ โทรศัพท์  093-314-9195

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

14 นายบุญส่ง  สันป่าแก้ว
บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง   

จ.แพร่ โทรศัพท์  084-740-2414

4. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

12 นายนิเวศ  ยะวัน
บ้านแม่ยางโทน หมู่ 4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง   

จ.แพร่ โทรศัพท์  089-853-1234

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4. ด้านภาษาต่างประเทศ

บ้านแม่ยางม่อน หมู่ 6 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง   

จ.แพร่ โทรศัพท์  089-266-9775

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30น. - 16.30น.

ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

นายชัยพร  พริบไหว

นายนิธิพล  สิงห์คาน

9
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11

3. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

นายสมศักด์ิ  พร้อมอนุวงศ์

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

ระยะเวลำจัด 1 วัน

ระยะเวลำจัด 1 วัน

บ้านหนองอ่อน หมู่ 9 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง    

จ.แพร่ โทรศัพท์  081-952-0553

บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ 8 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 

จ.แพร่ โทรศัพท์ 088-778-5856



4. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

นายเอกศักด์ิ  ค าหล่อใจ
บ้านสันติสุข ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่            

โทรศัพท์ 089-561-3257

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโยลีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.
21
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วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

1. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

ระยะเวลำจัด คร่ึงวัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

ผู้ใหญ่จ าปา  สุธรรมปัน

นายพงษ์ศิลป์  อินทเจริญศานต์

บ้านห้วยเอียด  ต.ไผ่โทน  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่

บ้านไผ่โทน  หมู่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่      

   โทรศัพท์  087-188-8745

บ้านร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่             

    โทรศัพท์  081-366-2460

บ้านอ้อย หมู่ 10 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

โทรศัพท์ 087-174-6370

บ้านห้วยซึม หมู่ 3 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่      

โทรศัพท์  084-804-6993

บ้านไผ่ย้อย ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่             

โทรศัพท์ 093-2899963
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17

18

19

20

นายชัยรัตน์  วงศ์สุข

นายวิฑูลย์  ข่วงบุญ 

นายนรินทร์  กาสาร

ก านัน ต.ร้องเข็ม

นายเชิด  ชนสยอง

บ้านแม่ยางตาล หมู่ 1 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง   

จ.แพร่
15

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา 08.30น. - 16.30น.
ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย



1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. ด้านภาษาต่างประเทศ

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บ้านแม่ยางฮ่อ หมู่ 4 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง      จ.

แพร่  โทรศัพท์  086-195-3493

บ้านแม่ยางเตาปูน หมู่ 5 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง  

จ.แพร่  โทรศัพท์  086-131-0223

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 โทรศัพท์ 093-295-0659

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

โทรศัพท์  093-131-5224

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สวนป่าแม่ค ามี  จ.แพร่   

โทรศัพท 062-242-4760

27
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29

30

นายธานิล  กิติเงิน

นายนฤพนธ์  บุญศัพย์

นายธนาสินธ์  กาสาร

นายสมนึก  ดวงใน

นายชัยชนะ  โสภา

6. ด้านภาษาต่างประเทศ

7. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

26

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

นายชัยยาภูมิ  ถ่ินกา
บ้านแม่ยางเปร้ียว หมู่ 6 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง   

จ.แพร่  โทรศัพท์  083-564-8751

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด คร่ึงวัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

นายสิพจน์  ก าระวะ
บ้านน้ าเลาใต้ หมู่ 6 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่    

โทรศัพท์  088-252-3526
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นายวิโรจน์  ทรายอินทร์
บ้านแม่ยางโพธ์ิ หมู่ 3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 โทรศัพท์ 085-723-1465

25

นายเอกศักด์ิ  ค าหล่อใจ (ต่อ)

23

24



4. ปลูกต้นไม้ท่ีสาธารณะประโยชน์

5. สร้างถนนยางพารา เข้าสระหนองสะเลียม

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการท่องเท่ียว36 นายสมโพธ์ิ  นาพรม
บ้านหางนา หมู่ 7 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่      

โทรศัพท์  084-368-2930

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

1. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ด้านภาษาต่างประเทศ

3. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

1. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ด้านภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

5. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

31

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ส านักงานท่ีดิน สาขาร้องกวาง จ.แพร่                  

 โทรศัพท์  084-923-6792

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์                                

โทรศัพท์ 081-961-5183

เทศบาลต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จ.แพร่      

โทรศัพท์  098-645-6466

นายครรชิต  รัตนาพีระพัฒน์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาร้องกวาง 

โทรศัพท์ 083-356-1131
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นายโยธิน  อินทร์จันทร์

ว่าท่ี ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง

นางจารุวีย์  รุจิเรขวัตร

32



1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

นายเกียรติศักด์ิ  อินทา

นายเดชฤทธ์ิ  บังวรรณ

1. อยากให้มีการอบรมท าแหนมให้กับทางกลุ่มสตรี

2. อบรมการท าเห็ดฟางในตระกร้า

3. อบรมการท าน้ าพริกให้กลุ่มสตรี

1. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2. การอบรมการหารายได้เสริมจากท้องถ่ิน

1. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

44

45

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

4. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

ระยะเวลำจัด คร่ึงวัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

แม่ยางกาด หมู่ 3 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์  080-673-2030
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

บ้านผาหมูเหนือ หมู่ 10 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง    

จ.แพร่  โทรศัพท์  084-040-0147

บ้านเวียงเหนือ หมู่ 14 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง     

จ.แพร่  โทรศัพท์  081-025-9008

บ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ 12 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง  

จ.แพร่  โทรศัพท์  097-962-6787

บ้านสวนป่า หมู่ 6 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่    

โทรศัพท์  086-429-8727

บ้านห้วยโรงเหนือ หมู่ 3 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง     

จ.แพร่  โทรศัพท์  081-289-4145

บ้านห้วยแก๊ต หมู่ 2 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

โทรศัพท์  061-345-1988

39

40

41

42

43

นายอดุลย์  ชัยมงคล

นายทักษิณ  พันธ์ุดี

นายมานิตย์  วันชัย

นายประทิน  พรมรักษา

นางจีราภรณ์  กรุงศรี

38 นายชัยวัฒน์  มูลเมือง
บ้านกาศใต้ หมู่ 12 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

โทรศัพท์ 081-993-4550

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

37 นางวันเพ็ญ  ปักกาเว
ส านักงานประมง อ.ร้องกวาง จ.แพร่                    

โทรศัพท์ 097-973-9318
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.



4. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

5. การส่งเสริมการท่องเท่ียวถ้ าผานางคอย

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถ้ าผานางคอย

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

4. การก าจัดหรือจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากซังข้าวโพด

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ด้านภาษาต่างประเทศ

3. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

4. อยากได้เคร่ืองกระเทาะเปลือกกาแฟท่ีทันสมัย

5. อยากได้เคร่ืองอบแห้งและเคร่ืองสีสารเมล็ดกาแฟ

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

4. ระบบประปาท่อสูง (มีบ่อประปาแต่ขาดถังสูง)

5. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
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1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

บ้านปางยาว หมู่ 6 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่     

โทรศัพท์  089-997-9877

บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่   

โทรศัพท์  084-894-2308

บ้านนาฝาย หมู่ 8 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์  091-412-9187

บ้านผาหมู หมู่ 8 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่    

โทรศัพท์  087-187-3192

นายสมศักด์ิ  เมืองแก้ว

นางอรุณศรี  ตายัน

นายศิริชาติ  พุฒตาล

นายดนุพล  ทาบุญ

นายทองหล่อ  นะอิ
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บ้านจ าวาย ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่              

โทรศัพท์ 094-759-4628
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

1. การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

3. กิจกรรมท่ีส่งเสริม ร.ร. ผู้สูงอายุ

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ                    

โทรศัพท์ 088-253-6911

หน่วยสัสดีอ าเภอร้องกวาง                                

โทรศัพท์  087-727-8215
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4. นวัตกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ

1. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

2. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร้องกวาง

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

2. เคร่ืองย่อยสลายก่ิงไม้ ต้นหญ้า / การท าโฮมสเตย์

ระยะเวลำจัด คร่ึงวัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

2. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. ต้องการเคร่ืองท าน้ าด่ืมหมู่บ้าน

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

1. ด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการเกษตร/เคร่ืองมือท่ีทันสมัย

ร.ท. สุระศักด์ิ  ใจดี
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นายจิรพัฒน์  แจ่มรัตนโสภิณ

นายชัยณรงค์  วงค์พญา

นายชุมพล  ฝันชมพู

นายกฤษฎา  ส่งต่าย

นางอุไรวรรณ  โสภารัตน์
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บ้านบุญแจ่ม หมู่ 1 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่     

โทรศัพท์  081-885-1539

ร้องกวางเหนือ หมู่ 13 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง     

จ.แพร่ โทรศัพท์  081-692-3911

แม่ยางหลายทุ่ง หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง     

จ.แพร่  โทรศัพท์ 089-631-1431

นายธ ารณ  ปัญญา

ทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ 10 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์  092-572-4555

น้ าเลาสันกลาง หมู่ 9 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

โทรศัพท์  086-180-2487

นายทนงคาร  อินต๊ะวัง



1. ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ด้านภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลำจัด 1-2 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ระยะเวลำจัด 1 วัน

วันธรรมดา เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
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นางกัลยา  ภูมสันติ

พ.ต.ต.เฉลยรัฐ  พวงพัวพันธ์

ส านักงานขนส่งอ าเภอร้องกวาง                         

โทรศัพท์  086-918-8333

โทรศัพท์  092-604-0427

การคัดแยกขยะ และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์












