
 
เอกสารหมายเลข 6/1 

รายชื่อสถานประกอบการ ทีล่งนามความร่วมมือ (MOU) 
สถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา    อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที ่ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์ 
และโทรสาร 

e-mail  / เว็บไซต์ 
เจ้าของกิจการ 

หรือผู้แทน 
วันที่ เดือน พ.ศ. 

ที่ลงนามความร่วมมือ 
สาขาวิชา 

1 สวนวิชาพันธุ์ไม้ 
46 หมู่ 2  ต าบลหนองใหญ่  
อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 

081-9831415  นายวิชา  โกมลกิจเกษตร 6 เมษายน 2553 เกษตรกรรม,พืชศาสตร์ 

2 บุญอุ้มฟาร์ม 
167 หมู่ 7  ต าบลมิตรภาพ   
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

  นางนันทวัน  พิมพายน 7 เมษายน 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 

3 ไพศาลฟาร์ม   
27 หมู่ 4  ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

  นายไพศาล  ขันสาคร 7 เมษายน 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 

4 ทิพวรรณฟาร์ม   
12 หมู่ 7  ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

  นางทิพวรรณ  บุญชัย 7 เมษายน 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 

5 ส.ศิริฟาร์ม   
12/2 หมู่ 3  ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

  นางสาวสุริมาศ  วิโรจน์บริสุทธิ์ 7 เมษายน 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 

6 วันเพ็ญฟาร์ม 
60/5  หมู่ 7  ต าบลหนองแหน   
อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  นายกรีฑา  ชูทับทิม 7 เมษายน 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์ 
และโทรสาร 

e-mail  / เว็บไซต์ 
เจ้าของกิจการ 

หรือผู้แทน 
วันที่ เดือน พ.ศ. 

ที่ลงนามความร่วมมือ 
สาขาวิชา 

7 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
999  หมู่ 4  ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 

  นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ 1 พฤษภาคม 2553 เกษตรกรรม, สัตวศาสตร์ 

8 โรงเรียนทหารการสัตว์  
199 ม.13  ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก 

  พล.ต.บุญสันติ  สันต์สวัสดิ์ 6 พฤษภาคม 2553 เกษตรศาสตร์,สัตวศาสตร์ 

9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน                     
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ 

038-554983  นายปัญญา  เอี่ยมอ่อน 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

10 งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

038-554919  นายวรมิตร  ศิลปชัย 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

11 งานเพาะช ากล้าไม้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

038-554921  นายนิรันดร์  เลิศลักขนาวงศ์ 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

12 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

082-7167965  นายคะนึง  กลับกลาย 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

13 งานส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  นางรัชนี  บ ารุง 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

14 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

038-554918  นายชัยยะ  สุขประเสริฐ 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

15 งานสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

090-0806981  นายวรดลต์  แจ่มจ ารูญ 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ 
เบอร์โทรศัพท์ 
และโทรสาร 

e-mail  / เว็บไซต์ 
เจ้าของกิจการ 

หรือผู้แทน 
วันที่ เดือน พ.ศ. 

ที่ลงนามความร่วมมือ 
สาขาวิชา 

16 งานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

   นายจรูญ  แย้มสรวล 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

17 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

038-554914   นายสันติพงศ์  แซ่ว่อง 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

18 งานชลประทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

038-551259   นายยงยุทธ  สุวรรณพิทักษ์ 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

19 งานสวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา         
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    นายจักรพันธ์  ทวีวรรณ 23 ธันวาคม 2553 เกษตรศาสตร์ 

 


