ที่ตั้ง - เบอร์โทรศัพท์ สํานักงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตรมีการแบ่งส่วนราชการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย กอง/สํานัก/ศูนย์
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนการบริหารงานส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด/อําเภอ
ชื่อสํานักงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญ
กอง/สํานัก
กองคลัง
สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองพัฒนาเกษตรกร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชแลจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงพิมพ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์
Fax

หน่วยงานที่ตั้งในส่วนกลาง
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
02-5793005
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
02-5793794
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
02-5793021
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
02-5797528
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น4
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น1
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น2
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น4
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น5
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร3 ชั้น2
(อาคารเบญจสิริกิติ์)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร3 ชั้น2
(อาคารเบญจสิริกิติ์)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร5 ชั้น1,2,3
(อาคารเนื้อเยื่อ)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร6 ชั้น1,2
(อาคารวิสาหกิจชุมชน)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร3
(อาคารเบญจสิริกิติ์)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร3
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร2 ชั้น2
(อาคารเกษตรสัมพันธ์)
(อาคารเบญจสิริกิติ์)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร3 ชั้น4,5
(อาคารเบญจสิริกิติ์)
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น3
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น3
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น3
116/17 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท ์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. 10700
อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร1 ชั้น3
อาคารกรมส่งเสรสิมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

02-9406044
02-9406072
02-5799521
02-5614795
02-5793782
02-579-3804

02-5799540
02-5793020
02-5799530
02-5793815

02-5793784
02-5793018
02-5793016
02-5614794
02-5793019
02-5793010

02-5799587 02-5799587
02-9406189

02-9406190

02-9406172

02-9551595

02-5793831

02-5793837

02-940-6121
02-5798511

02-940-6121
02-5793927

02-5613475

02-9406107

02-5793723
02-5614875
02-9406023
02-4355047

02-9406050
02-5614876
02-9406074
02-4355047

02-579-4977 02-561-0944
02-579-9548 02-579-2375

หน่วยงานที่ตั้งในส่วนภูมิภาค
สํานักงานเกษตรจังหวัด 76 แห่ง
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

288 หมู่ที่7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
075-611002 075-610613
034-564267
034-564268
หมู่ที่ 12 ถ. แสงชูโต-ด่านมะขามเตี้ย ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
043-812976 043-815870
ถนนบายพาสทุ่งมน อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
055-711060 055-716858
เลขที่ 30 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแแพงเพชร 62000
043-246753 043-246754
156 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
039-322158 039-322158
1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
038-511635 038-511862
186/7 ถนนยุทธดําเนิน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
68/5 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-278187 038-287521
056-476720 056-421513
หมู่ที่ 2 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
044-811138
044-811138
ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
077-502431 077-534191
เลขที่ 175 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
053-152684 053-152683
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
บริเวณศูนย์ราชการจ.เชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503 053-112478-9 053-112481
075-218382 075-214078
ถนนวิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
039-511008 039-523385
46 ถนนราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
055-514291 055-514291
ถนนพหลโยธิน ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
79 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 037-311289 037-312710
034-253992 034-218756
131 ถนนทรงพล อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
042-512467 042-513412
217 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
044-244799 044-244854
ถนนกําแหงสงคราม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
226/1 หมู่ 5 ถนนนครศรีฯ - ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช 8000075-446164 075-446164
056-222789 056-227002
965 / 7 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
02-5916928 02-5916928
140 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
073-532222 073-532217
40 ศูนย์ราชการ ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
054-710246 054-757278
4/5 ถนนรอบเมืองตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ตําบลท่าไคร้ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
044-611116
044-613993
ถ.บุรีรัมย์-สตึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
02-5816327 02-5933839
ถ.ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
032-602482 032-602482
ถนนสละชีพ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
037-217873 037-217872
ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
073-349615 073-348851
ถนนพระยาเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
035-336560 035-336559
45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
054-431405 054-482290
ถนนนครสวรรค์-เชียงราย อ.เมือง จ.พะเยา 56000
076-412019 076-412019
824/4 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
074-613193 074-614139
8/8 ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
056-613423 056-613423
ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
055-258834 055-219067
ถนน เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
032-488055 032-488056
ถนนเพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
056-741320 056-720565
ถนนสระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
054-511214 054-511390
3/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียงอ.เมือง จ.แพร่ 54000
076-212188 076-212188
25/2 ถนนนริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
121 ถ.แวงน่าง-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
043-777387 043-777519
042-611440 042-611440
บริเวณศูนย์ราชการ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
122 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-612004 053-611953
045-773019-20 045-773019
ถนนอรุณประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
073-215750 073-212006
ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
043-527529 043-569005
ถนนแจ้งสนิท อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
077-811091 077-823058
ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
038-870400-1 038-613655
60 ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

สํานักงานเกษตรจังหวัด 76 แห่ง (ต่อ)
สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
032-315717
ถนนอุดมศิริ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
036-421191
ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
ถนนลําปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
054-356678-9
053-563451
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
เลขที่ 94 หมู่ 3 ต.ต้นธง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000
สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
042-811643
298 ต. นาอาน อ. เมือง จ.เลย 42000
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
045-611397
ถนนกสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการจจังหวัด ถนน ศูนย์ราชการจังหวัด ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลน 042-732979
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
074-311460
125 ถนนถนนราชดําเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
074-711106
82 ถนนภูมีจรดล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 3 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10 02-3892344
034-711711
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
92หมู่ 1ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000
034-411043
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
553/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036-319026
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
116 หมู่ 21 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
037-258044-5
036-512396
สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
11 หมู่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงบุรี 16000
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
ถนนสุโขทัย-กําแพงเพรช ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055-620480-1
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
035-555455
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
077-285441
ถนนสุรินทร์ -ลําชี ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
044-516070
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
137 หมู่ 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
042-411562
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ถ.หนองบัวลําภู-เลย อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หน042-312044
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
120 หมู่ 4 ถนนโพธิ์พระยา ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-615974
สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ
116 หมู่ 4 ต.บุ้ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
045-270549
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
042-244866
17 ถนนศุภกิกจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
055-411769
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
7/51 ถนน ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
32 หมู่ 2 ต.น้ําซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
056-511116
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-311052
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 แห่ง
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 จังหวัดชัยนาท
หมู่4 ถ.อุทัยธานี-สิงห์บุรี ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท056-405000
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 จังหวัดราชบุรี
50/1หมู่6 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-211922
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 จังหวัดระยอง
141 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง.จ.ระยอง 21000
038-611578
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 จังหวัดขอนแก่น
ถ.ท่าพระ-โกสุม ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043-261336
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5 จังหวัดสงขลา
424 หมู่2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 901074-380315-17
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จังหวัดเชียงใหม่
13 ถ.อารักษ์ ซอย5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-221228
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 จังหวัดนครราชสีมา
044-244799
ถนนกําแหงสงคราม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000077-285441
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่9 จังหวัดพิษณุโลก
ถนน เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500055-258834
ศูนย์ปฏิบัติการ 50 แห่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 18 แห่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี
036-461-038
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร
39 หมู่12 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
024-291298-9
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
032-508-022
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
039-389-244
หมู่3 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
038-618450
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
038-554-915
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
ตู้ ปณ 93 ปณฝ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40001 043-255-5066
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
อ.เมือง จ.เลย 42000
042-811190
081-187-6307
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา
118 หมู่1 ต.ปุโรง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073-201-1251
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
167 หมู่1 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 053-292233

032-315059
036-411296
054-218362
053-561120
042-813345
045-612564
042-732979
074-323864
074-721644
02-3954139
034-711711
034-426995
036-211443
037-258044
036-512396
055-651122
035-545451
077-272662
044-511624
042-411564
042-312046
035-612011
045-270549
042-244866
055-411769
056-512002
045-312693
056-405001
032-201568
038-614529
043-261337
074-334461
053-211868
044-244854
077-272662
055-219067

024-291298-9
032-508-022
039-389-245
038-618343
038-554-916
043-255-066
042-811190
073-201-252
053-292233

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 18 แห่ง (ต่อ)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย
112 หมู่7 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-170-104
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน
152 หมู่2 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-682-246
045-773-120
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร
139 หมู่4ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
292/3 หมู่5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 0-7729-7710
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
401 หมู่1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
075-656-388
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
098-066-8362
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร
055-773-647
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 8 แห่ง
034-595409
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรทีอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย (เกษตรทีสูง) 135 หมู่10 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
042-891409
053-807003
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรทีสู 118/1 หมู่5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-678202
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย (เกษตรทีสู 340 หมู่22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดลําพูน (เกษตรทีสูง) 295 หมู่15 ต.นาทราย อ.ลี้ จ. ลําพูน 51110
053-979806
053-692152
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรท91 หมู่4 ต.หมากจําแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดพะเยา (เกษตรทีสูง)
054-719-672
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดตาก (เกษตรทีสูง)
055-806-249
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 แห่ง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
หมู่ที่2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
056-476515
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 2 หมู่12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 035-437705
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
15 หมู่11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
038-231271
077-311525
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1/10 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
432 หมู่1 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
053-432981
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 9 หมู่10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-221699
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
043-203-512
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
074-239-250
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
044-465-081
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
229 หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 038-263351
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
9 หมู่11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-582-312
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
85 ถ.เกษตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-379617
58 หมู่6 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 075-354056
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
83 หมู่3 ต.เมืองยาง อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110
044-666-422
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
99/1 หมู่5 บ้านบางทราย ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65055-906-220
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
75 หมู่8 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
043-988142
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลําพูน
101 หมู่2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
053-512-425
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่12 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
035-437704
66 หมู่4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
042-251259
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 2 แห่ง
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
หมู่4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
156-476596
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
043-569115
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
22/1 หมู่6 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
077-574519
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
428 หมู่1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053-431262
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร 1 แห่ง
034-658056
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
196 หมู่2 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สํานักงานเกษตรอําเภอ 882 แห่ง

053-170-252
054-682-247
045-773-120
0-7729-7710
075-656-399
055-73-647
034-595409
042-891409
053-282872
053-678202
053-979806
053-692152
054-476-320
055-806-249
056-476555
035-437705
038-231995
077-312380
053-248072
055-221699
043-203-512
074-239-034
044-465-081
038-263352
075-582-313
044-379617
075-354056
044-666-422
055-906-221
043-988142
053-512-427
035-437705
042-251258
156-476596
043-569115
077-574520
053-430762
034-658056

รายชื่อสํานักงานเกษตรอําเภอ

ที่มาข้อมูล
รวบรวมโดย

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 2561

ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2560

