
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 54 จุด 

ล าดับ2 รายช่ือจุดติดต้ัง2 ต าบล4 อ าเภอ/เขต5 จังหวัด6 หมายเหตุ

1 ศพก.อ ำเภอพำน หัวง้ม พำน เชียงรำย จุดใหม่
2 ศพก.อ ำเภอนำแห้ว แสงภำ นำแห้ว เลย จุดใหม่
3 ศพก.อ ำเภอสอง แดนชุมพล สอง แพร่ จุดใหม่
4 ศพก.อ ำเภอร้องกวำง บ้ำนเวียง ร้องกวำง แพร่ จุดใหม่
5 ศพก.อ ำเภอแม่ลำน้อย แม่ลำน้อย แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน จุดใหม่
6 ศพก.อ ำเภอปำย แม่ฮ้ี ปำย แม่ฮ่องสอน จุดใหม่
7 ศพก.อ ำเภอพรำนกระต่ำย เขำคีริส  พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร จุดใหม่
8 ศพก.อ ำเภอเมืองจันทบุรี หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี จุดใหม่
9 ศพก.อ ำเภอสีเกำ นำเมืองเพชร สิเกำ ตรัง จุดใหม่
10 ศพก.หนองบัว ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ จุดใหม่
11 ศพก.อ ำเภอตะก่ัวทุ่ง โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงำ จุดใหม่
12 ศพก.อ ำเภอเมืองรำชบุรี ห้วยไผ่ เมืองรำชบุรี รำชบุรี จุดใหม่
13 ศพก.อ ำเภอเบญจลักษ์ หนองฮำง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ จุดใหม่
14 ศพก.อ ำเภอคลองหอยโข่ง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลำ จุดใหม่
15 ศพก.อ ำเภอสะเดำ ท่ำโพธ์ิ สะเดำ สงขลำ จุดใหม่
16 ศพก.อ ำเภอบ้ำนนำสำร พรุพี บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี จุดใหม่
17 ศพก.อ ำเภอชัยบุรี คลองน้อย ชัยบุรี สุรำษฎร์ธำนี จุดใหม่
18 ศพก.ตรอน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ จุดใหม่
19 น.ส.อำรมณ์  อุยเกตุ ทุ่งขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม จุดใหม่
20 นำงถิรดำ เอกแก้วน ำชัย บ้ำนปรก เมือง สมุทรสงครำม จุดใหม่
21 นำยประวิตร คุ้มสิน บำงสะแก บำงคนที สมุทรสงครำม จุดใหม่
22 นำยสมศักด์ิ  สีหะ โพนำงด ำออก สรรพยำ ชัยนำท จุดใหม่
23 นำยอนันต์ ห้วยชะนำง ลำดบัวหลวง ลำดบัวหลวง อยุธยำ จุดใหม่
24 นำงดำรำรัตน์ นิลกรณ์ บำงปะหัน บำงปะหัน อยุธยำ จุดใหม่
25 นำยสมชำย สมำน ลำดกระทิง สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ จุดใหม่
26 นำยสว่ำง พรส่ี คลองตะเกรำ ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ จุดใหม่
27 นำยสุรกิจ ละเอียดดี แหลมฟ้ำผ่ำ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร จุดใหม่
28 นำยเพ็ชร  วงศ์ธรรม บัวใหญ่ น้ ำพอง ขอนแก่น จุดใหม่
29 นำยด ำรง พ่อค ำจันทร์ พิมำน นำแก นครพนม จุดใหม่
30 นำยวิรัตน์ อินธิแสน ดอนหว่ำน เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม จุดใหม่
31 นำยบุญส่ง  มะลิทอง หนองปลิง นิคมน้ ำอูน สกลนคร จุดใหม่
32 นำงสมจินตนำ นำมพันเมือง แพด ค ำตำกล้ำ สกลนคร จุดใหม่
33 นำยสมัคร นำมสีฐำน เก่ำกลอย นำกลำง หนองบัวล ำภู จุดใหม่
34 นำยมุจรินทร์ พ่ึงค ำนวณ หนองหำน  หนองหำน  อุดรธำนี จุดใหม่
35 นำยสุบรร อันทินทำ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครรำชสีมำ จุดใหม่
36 ร.ต.ฉลวย ก ำจัดภัย บึงแก มหำชนะชัย ยโสธร จุดใหม่
37 นำยสุวรรณ สิมมำ น้ ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร จุดใหม่

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



38 นำงวิลำวัลย์ แก้วค ำ คอนกำม ยำงชุมน้อย ศรีสะเกษ จุดใหม่
39 นำงสุจิตรำ ยุทธกิจ เกษม ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี จุดใหม่
40 นำยประสิทธ์ิ บุญแก้ว ท่ำช้ำง สว่ำงวีระวงศ์ อุบลรำชธำนี จุดใหม่
41 นำยซะกำรียำ สะตอปำ ตะโละแมะนำ ทุ่งยำงแดง นรำธิวำส จุดใหม่
42 นำยประพันธ์  แซ่เต้ียว คลองหรัง นำหม่อม สงขลำ จุดใหม่
43 นำยมะยูนุ เตำะสำตู บันนังสตำ บันนังสตำ ยะลำ จุดใหม่
44 นำยประคอง หอมรส อัยเยอร์เวง เบตง ยะลำ จุดใหม่
45 นำยมำนิตย์ ฟักแก้ว แม่อิง ภูกำมยำว พะเยำ จุดใหม่
46 นำยส ำรอง  ศรีพรม ควร ปง พะเยำ จุดใหม่
47 นำยหลุย กันทิยะ แม่กัวะ สบปรำบ ล ำปำง จุดใหม่
48 นำยอำคม  มีเมล์   วังใต้ วังเหนือ ล ำปำง จุดใหม่
49 นำยอ ำนวย พงษ์หนู ศำลำไชย เกำะคำ ล ำปำง จุดใหม่
50 นำยเชษฐำ  แก้วทันค ำ มหำวัน แม่สอด ตำก จุดใหม่
51 นำยสุระชัย รวมทรัพย์ วังใหญ่ ท่ำตะโก นครสวรรค์ จุดใหม่
52 นำยเสริมศักด์ิ เหมพิจิตร หัวดง เก้ำเล้ียว นครสวรรค์ จุดใหม่
53 นำยสมำน โกษำจันทร์ ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์ จุดใหม่


